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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทัศน์ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจร้านของหวานท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน และ
รักษาความนิยมของผู้บริโภคในสนิค้าของ “อาฟเตอร์ ย”ู ให้มีความตอ่เน่ือง ด้วยความใสใ่จในรายละเอียดรวมถึงการสร้างสรรค์
เมนใูหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพิ่มความแปลกใหม่ หลากหลาย และรองรับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง
การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ต่อไป โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการเพิ่มสาขาร้านขนมอย่างต่อเน่ืองทัง้ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการทัว่
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และมีแผนท่ีจะขยายไปตามหวัเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีกําลงัซือ้สงู นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถงึขยายช่องทางการจดัจําหน่ายสนิค้าและขยายสายผลิตภณัฑ์
สนิค้าอีกด้วย 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 

2548 ‐ บริษัทฯ ก่อตัง้ในนาม บริษัท ซีมนัช์ จํากดั โดยครอบครัวกนกวฒันาวรรณ ต. สวุรรณและเครือญาติ เพ่ือ
ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 2 ล้านบาท  

2550 ‐ เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาทในเดือนมีนาคม  

‐ เปล่ียนแปลงการดําเนินธุรกิจเป็นร้านของหวาน เร่ิมดําเนินกิจการร้านของหวานภายใต้แบรนด์ อาฟเตอร์ ย ู
โดยเปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาแรก ท่ีเจ อเวนิว ซอยทองหลอ่ 13 

2551 ‐ เปล่ียนช่ือบริษัทฯ 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 ูสาขาทองหลอ่เข้ามา
ในอาฟเตอร์ ย ู2007  

‐ เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาใหมจํ่านวน 1 สาขา คือ สาขาเซน็ทรัลเวิลด์ ภายใต้บริษัทฯ 

‐ จากเหตกุารณ์ไฟไหม้ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ ทําให้ร้านอาฟเตอร์ ย ูสาขาเซน็ทรัลเวิลด์ต้องปิดไป 

2554 ‐ เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาใหมจํ่านวน 2 สาขา คือ สาขาสยามพารากอน และคริสตลัพาร์ค ภายใต้บริษัทฯ 

‐ เพิ่มสายผลิตภณัฑ์เพ่ือวางจําหน่ายสําหรับการซือ้กลบับ้านหรือเป็นของฝาก เช่น คกุกี ้และขนมบรรจหุ่อ
พลาสติก   

2555 ‐ บริษัทฯ ได้มีการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยได้โอนซือ้ทรัพย์สินทัง้หมดของอาฟเตอร์  ย ูสาขาทองหล่อ
จากอาฟเตอร์ ย ู2007 เข้ามาในบริษัทฯ 

‐ ขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ในศนูย์การค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาใหม่จํานวน 3 สาขา 
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ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 

คือ เซ็นทรัลลาดพร้าว ภายใต้บริษัทฯ และอินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3 และสีลมคอมเพล็กซ์ ภายใต้ อาฟ
เตอร์ ย ู2007 

‐ ขยายช่องทางการจดัจําหน่าย เช่น การบริการจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี และขายสง่สนิค้า 

2556 ‐ เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาเซน็ทรัลเวิลด์อีกครัง้ภายหลงัจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ 

‐ บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างกลุ่ม โดยโอนซือ้สินทรัพย์ในการดําเนินงานทัง้หมดของอาฟเตอร์  ยู 2007 
จํานวน 2 สาขาได้แก่ สาขาอินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3  และสาขาสีลมคอมเพล็กซ์ เข้ามาในบริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

2557 ‐ เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท ในเดือนกรกฏาคม และ 50 ล้านบาท ในเดือน
ธนัวาคม เพ่ือรองรับการขยายการดําเนินงานและสาขาของบริษัทฯ  

‐ ขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ือง โดยเปิดสาขาใหม ่2 สาขา คือ เดอะมอลล์บางกะปิ และสยามสแควร์วนั 

‐ ขยายสายผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยเปิดร้านไอศกรีมโฮมเมดเคร่ืองหมายการค้า ครัม (Crumb) สาขาแรกท่ีสาขา
เซน็ทรัลเอม็บาสซ่ีในเดือนมิถนุายน 

‐ เร่ิมจําหน่ายของท่ีระลกึภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อาฟเตอร์ ย ู

2558 ‐ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 54 ล้านบาท ในเดือนเมษายนเพ่ือรองรับการขยายการ
ดําเนินงานและสาขาของบริษัทฯ  

‐ ขยายสาขาครอบคลมุการขยายตวัของเขตเมือง โดยเปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาใหม่จํานวน 5 สาขา คือ สาขา
คริสตลัราชพฤกษ์ ทา่มหาราช เมกาบางนา เดอะมอลล์บางแค และฟิวเจอร์พาร์ครังสติ 

‐ ก่อสร้างโรงงานใหม่ในนิคมอตุสาหกรรมสินสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เพ่ือตอบสนองการขยายตวัของธุรกิจ
และรองรับการเติบโตในอนาคต 

‐ บริษัท ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนและจดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินการ
จดัซือ้วตัถดิุบในการผลติให้แก่บริษัทฯ 

‐ ปิดร้านไอศกรีมโฮมเมด Crumb ท่ีสาขาเซน็ทรัลเอม็บาสซ่ี ในเดือนกนัยายน เน่ืองจากผลการดําเนินงานไม่
เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ 

2559 ‐ เร่ิมดําเนินการผลติสําหรับโรงงานใหมใ่นนิคมอตุสาหกรรมสนิสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ในเดือนมกราคม 

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

‐ ขยายสายผลติภณัฑ์ใหม่ โดยเปิดร้านนํา้แข็งไสเคร่ืองหมายการค้า เมโกริ สาขาแรกท่ีเดอะคอมมอนส์ 
ซอยทองหลอ่ 17 ในเดือนกมุภาพนัธ์ และสาขาท่ี 2 ท่ีสยามสแควร์วนั ในเดือนมิถนุายน 

‐ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) ใน
เดือนมีนาคม 

‐ เปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 
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ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 

บาทและเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 54 ล้านบาท เป็น 56 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2559 

‐ เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 56 ล้านบาท เป็น 72.50 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ 
จํานวน 1.50 ล้านหุ้น ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทจํานวน 1.91 ล้านหุ้น และประชาชนจํานวน 
161.59 ล้านหุ้น 

‐ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 165 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่
ประชาชน (IPO) ซึง่รวมถึงการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในวนัท่ี 14 -
16 ธนัวาคม 2559 

‐ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซือ้ขายหลกัทรัพย์วนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ MAI ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 

‐ ก่อสร้างสํานกังานแห่งใหม่ เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังาน สถานท่ีฝึกอบรมพนกังาน และศนูย์กระจายสินค้า 
เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ  

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจํานวน 1 บริษัท ภายใต้นโยบายการดําเนินงานตามประเภทธุรกิจ โดยมี
โครงสร้างธุรกิจ ดงันี ้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. อาฟเตอร์ ยู 
จําหน่ายขนมหวาน 

บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม
จําหน่ายสินค้าและอปุกรณ์เบเกอร่ี 

  100%



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 
   

 

  

หน้า 4 

 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สามารถแบง่ตามประเภทการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

สายผลติภณัฑ์ / กลุม่ธุรกิจ 
 

ดําเนินการ
โดย 

2559 2558 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย        
1. รายได้จากร้านขนมหวาน บริษัทฯ 597.83 98.26 406.53 97.99 305.42 98.02 
2. รายได้จากการจดังาน
นอกสถานท่ีและการ
รับจ้างผลิต 

บริษัทฯ 8.55 1.41 7.74 1.87 5.72 1.83 

รายได้จากการขายรวม  606.38 99.67 414.27 99.86 311.14 99.85 

รายได้อ่ืน  2.01 0.33 0.58 0.14 0.46 0.15 
รวม  608.39 100.00 414.86 100.00 311.60 100.00 

หมายเหต ุ: รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ รายได้จากการขายเศษวสัด ุรายได้คา่ฝากขายหนงัสือ รายได้จากบตัรของขวญั
ท่ีหมดอายแุละลกูค้าไมไ่ด้นํามาใช้ และเงินชดเชยคา่ความเสียหายจากการก่อสร้างลา่ช้า 

  



แบบแสดงรา
 

 

 

 

2.1 

1) 

1.1) 

บริษัทฯ เป็
เหมือนอยู
หลากหลา
เคร่ืองด่ืมร

– 

– 
– 

ชิบู

ช็อค
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ร้านขนมหวานอาฟเตอร์ ย ูมีจํานวนทัง้สิน้ 18 สาขา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับ สาขา จังหวัด ลักษณะที่ตัง้ของสาขา เวลาการให้บริการ 

1 เจ อเวนิว ซอยทองหลอ่ 13 กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 11.00 – 24.00 
2 ลา วิลลา่ พหลโยธิน กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ จ-พฤ. 10.00 – 22.30 

ศ-อา. 10.00 – 23.00 
3 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.30 
4 คริสตลัพาร์ค  กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ จ-พฤ. 11.00 – 22.00 

ศ-อา. 10.00 – 23.00 
5 เซน็ทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.00 
6 อินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3 กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 11.00 – 22.00 
7 สีลมคอมเพลก็ซ์ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.30 – 22.00 
8 เซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.00 
9 เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า จ-ศ. 10.30 – 21.30 

ส-อา. 10.00 – 22.00 
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 จ-ศ. 10.30 – 22.00 
ส-อา. 10.00 – 22.00 

17 ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า จ-ศ. 10.30 – 22.00 
ส-อา. 10.00 – 21.30 

18 เซน็ทรัลป่ินเกล้า กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า จ-พฤ. 10.30 – 21.30 
ศ. 10.30 – 22.00 
ส. 10.00 – 22.00 
อา. 10.00 – 21.30 

 
1.2) ร้านเมโกริ  
ในปี 2558 เมนนํูา้แข็งไส คากิโกริ ท่ีให้บริการในร้าน อาฟเตอร์ ย ูได้รับความนิยมและผลตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
จนได้รับการบรรจุเป็นเมนหูลกัของร้าน ในปี 2559 บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการขยายฐานผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

2.2.1 การสร้างความแตกต่างในผลติภัณฑ์และบริการ 

ปัจจยัท่ีสง่ผลให้บริษัทฯ เติบโตอยา่งก้าวหน้าและมัน่คงในธุรกิจขนมหวานและเบเกอร่ี คือ การสร้างความแตกตา่งในผลิตภณัฑ์
และบริการของบริษัทฯ จากผู้ประกอบการรายอ่ืน (Differentiate) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การรับรู้และเป็นท่ีรู้จกัของผลิตภณัฑ์และบริการ (Brand Awareness)  

จากการเปิดตวัสาขาแรกของร้านขนมหวานและเบเกอรร่ีภายใต้ช่ือ “อาฟเตอร์ ย”ู ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอยา่ง
ดีจากผู้บริโภค จากการบอกปากตอ่ปาก และการส่ือสารผา่นทางสงัคมออนไลน์ (Social Network) ถงึคณุภาพผลติภณัฑ์และ
บริการของ อาฟเตอร์ ย ู สง่ผลให้ความนิยมของผู้บริโภคท่ีมีต่อ อาฟเตอร์ ย ู เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั 
ร้านอาฟเตอร์ ย ู เร่ิมมาจากคณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีมีความช่ืนชอบในการทําขนมหวานมา
ตัง้แตเ่ดก็ และจากการสัง่สมประสบการณ์ในการทําขนมหวานมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการเขียนหนงัสือสตูรขนมหวาน 
“May Made” ทําให้เคร่ืองหมายการค้า อาฟเตอร์ ย ู เป็นท่ียอมรับในหมูค่นท่ีรักการทําและรับประทานขนมหวาน ประกอบกบั
ความเป็นตวัตนของร้านท่ีเป็นของหวานสดเสิร์ฟร้อน ความใสใ่จในรายละเอียด และการนําเสนอและสร้างสรรค์เมนใูหม่ๆ 
ออกมาอยา่งตอ่เน่ือง รวมไปถึงแนวคิดของร้านท่ีดสูบายเป็นกนัเองและสามารถเข้าถงึลกูค้าได้ ทําให้เคร่ืองหมายการค้าอาฟ
เตอร์ ย ูเป็นท่ียอมรับในหมูผู่้ ท่ีช่ืนชอบการรับประทานของหวานทกุเพศ ทกุวยัตัง้แตเ่ดก็นกัเรียน คนทํางาน ตลอดจนถงึผู้สงูอาย ุ 

2) คณุภาพและรสชาติของผลติภณัฑ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายมุง่เน้นในเร่ืองการคิดค้นผลติภณัฑ์ท่ีมีความแปลกใหมข่ึน้มาอยา่งตอ่เน่ืองและนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ
แตกตา่งจากคูแ่ข่งให้กบัผู้บริโภค รวมถงึคณุภาพของสนิค้า ความสดใหม่ของวตัถดิุบท่ีนํามาใช้ และความหลากหลายของ
ผลติภณัฑ์ บริษัทฯ เร่ิมต้นจากการนําเสนอผลติภณัฑ์ของหวานปรุงสดท่ีทําสดเสร์ิฟคู่กบัไอศกรีม ซึง่มีความแตกตา่งจากร้าน
ขนมหวานทัว่ไปในเวลานัน้ จนได้รับการยอมรับวา่เป็นผู้ นํารายแรกๆ สําหรับของหวานปรุงสด บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการ
ควบคมุคณุภาพโดยเร่ิมตัง้แต่การจดัหาวตัถดิุบ โดยการคดัสรรวตัถดิุบชัน้ดีและได้มาตรฐานทางโภชนาการ การตรวจสอบ
คณุภาพของวตัถดิุบก่อนนําเข้าสูก่ระบวนการผลติท่ีพิถีพิถนั ซึง่ดําเนินการโดยโรงงานครัวกลางของบริษัทฯ เอง รวมทัง้บริษัทฯ 
มีระบบการขนสง่วตัถดิุบและอาหารจากโรงงานครัวกลางมายงัร้านสาขาด้วยรถขนสง่ของบริษัทฯ เองรวมทัง้การใช้บริการบริษัท
ขนสง่ท่ีมีมาตรฐาน ทําให้สามารถควบคมุคณุภาพของวตัถดิุบและผลติภณัฑ์ท่ีสง่ไปยงัสาขาตา่งๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีปรุงท่ีสาขาก็จะมี
การตรวจสอบคณุภาพก่อนท่ีจะเสร์ิฟให้กบัลกูค้า ทําให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ มีคณุภาพและมีมาตรฐานเดียวกนัในทกุสาขา 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการพฒันาและคิดค้นผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยา่งสม่ําเสมอ รวมถงึมีเมนพูิเศษเพ่ือนําเสนอแก่ลกูค้าในช่วง
เทศกาลสําคญัตา่งๆ เช่น วนั Halloween และวนั Valentine ซึง่โดยเฉล่ียบริษัทฯ จะออกเมนอูาหารแนะนําใหม ่ทกุ 2 เดือน เพ่ือ
สร้างความแปลกใหม ่ เพิ่มทางเลือกให้ลกูค้า รวมทัง้สร้างความแตกตา่งจากคู่แข่ง และยงัสง่เสริมให้เกิดการเพ่ิมความถ่ีในการ
รับประทานของหวานของลกูค้าได้อีกด้วย ซึง่เมนดูงักลา่วสว่นใหญ่ได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับอยา่งดีจากลกูค้า 
สําหรับบางเมนท่ีูได้รับความนิยมมากก็จะบรรจเุป็นเมนปูระจําเพ่ือเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  

3) การบริการเป็นเลศิ 

บริษัทฯ เน้นยํา้ในเร่ืองคณุภาพการให้บริการและการสร้างความประทบัใจแก่ผู้บริโภคทกุครัง้ท่ีเข้ามารับประทานของหวานหรือ
ใช้บริการของ อาฟเตอร์ ย ูโดยลกูค้าจะได้รับการต้อนรับจากพนกังานท่ีมีรอยยิม้และใบหน้าท่ีแจ่มใส เป็นกนัเอง มีมารยาทและ
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อธัยาศยั ได้รับการแนะนําสนิค้า และการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และคํานงึถงึความสะอาดซึง่เป็นปัจจยัสําคญัในธุรกิจ
อาหารและของหวาน ซึง่บริษัทฯ มีผู้จดัการเขต และผู้จดัการฝ่ายควบคมุมาตรฐาน เข้ามาสุม่ตรวจสอบคณุภาพการให้บริการ
ของพนกังานทกุคนตัง้แตพ่นกังานในครัว พนกังานเสร์ิฟ แคชเชียร์ อยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนปฏิบติัตาม
ขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ วางไว้ รวมทัง้มีการพฒันาคณุภาพและทกัษะการให้บริการของพนกังานประจําร้านอยูเ่ป็นประจํา เพ่ือให้
ลกูค้าได้รับความพงึพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีการสุม่สํารวจความพงึพอใจของลกูค้าจากการเข้ามารับประทานขนม
หวานท่ีร้านผา่นทางแบบสอบถาม เพ่ือนํามาพฒันาปรับปรุงการบริการอีกด้วย 

4) การสร้างความพงึพอใจแก่ผู้บริโภค 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัเป็นอยา่งมากในการสร้างและรักษาความพงึพอใจของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ให้ความใสใ่จในการ
ปรับปรุงแก้ไข และพิจารณาข้อเสนอแนะตา่งๆ ท่ีได้รับข้อมลูจากการแสดงความเหน็ในใบแสดงความคิดเหน็ของผู้บริโภคทกุใบ 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายให้พนกังานพดูคยุสอบถามความพอใจจากผู้บริโภคอยา่งใกล้ชิด  

5) การรักษาและขยายฐานลกูค้า 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการสะสมคะแนนของลกูค้าโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 สมาชิกร้านอาฟเตอร์ ย ูมีประมาณ 246,000 คน 
โดยสมาชิกจะได้รับการสะสมคะแนนทกุ 100 บาทจะได้ 1 คะแนน ซึง่สมาชิกจะได้รับสทิธิประโยชน์จากการสะสมคะแนนโดย
การนําคะแนนสะสมภายในปีมาใช้แลกของรางวลัในปีถดัไป อีกทัง้บริษัทฯ มีการนําเสนอข่าวสารหรือเมนใูหม่ๆ  ของอาฟเตอร์ ย ู
ผา่นทางข้อมลูสมาชิก เช่น ทางอีเมล เป็นต้น เพ่ือสร้างการรับรู้ในเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอ นอกจากนี ้
บริษัทฯ สามารถนําข้อมลูสมาชิกดงักลา่วไปใช้ในการเก็บสถิติและวิเคราะห์ศกึษาข้อมลูสมาชิกเพ่ือทําความเข้าใจพฤติกรรม
ของลกูค้าได้ดีย่ิงขึน้  

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)  

ซึง่การทําการตลาดผ่านช่องทางดงักลา่วทําให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ ซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มวยัรุ่น
ท่ีมารับประทานกบักลุ่มเพ่ือนหรือพาครอบครัวมารับประทานของหวานท่ีร้าน การทําการตลาดผ่านช่องทางดงักล่าวทําให้เกิด
การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการซือ้ซํา้ของกลุ่มลกูค้าเดิม (Repeat Customer) และขยายฐานกลุ่มลกูค้าใหม่ รวมไปถึงการ
สง่เสริมให้เกิดความแข็งแกร่งของเคร่ืองหมายการค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ใช้ช่องทางอีเมลจากข้อมลูสมาชิกของร้านอาฟเตอร์ 
ย ูเป็นอีกช่องทางในการนําเสนอสินค้าใหม่ๆ หรือสินค้าตามเทศกาลต่างๆ ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการทําการตลาดแบบปากต่อ
ปาก หรือผ่านสงัคมออนไลน์เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ทําให้เกิดการกระตุ้นยอดขาย และมี
ประสทิธิภาพสงู เน่ืองจากสามารถกระจายตวัได้อยา่งรวดเร็วและมีอิทธิพลกบัการตดัสนิใจของลกูค้าสงูในขณะท่ีมีต้นทนุต่ํา 
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7) ท่ีตัง้สาขาในจดุท่ีสําคญั (Strategic Location) 

กลุม่บริษัทฯ ดําเนินการขยายสาขาโดยได้เร่ิมจากพืน้ท่ีใจกลางเมืองท่ีเป็นพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีความหนาแน่นของประชากรกลุม่ลกูค้า
เป้าหมายของบริษัทฯ เช่น ทองหล่อ พหลโยธิน ลาดพร้าว และสยามสแควร์ เป็นต้น และขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองทกุปีเพ่ือให้
ครอบคลมุในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลมากขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสาขาของร้านอาฟเตอร์ ย ูและร้าน
เมโกริ จํานวน 20 สาขา โดยจะตัง้อยูท่ี่ศนูย์การค้า และคอมมนิูตีม้อลล์ชัน้นํา 

2.2.2 ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

บริษัทฯ มีช่องทางการจําหน่าย 5 ช่องทาง คือ 1) ร้านขนมหวานของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2) การซือ้ของหวาน
กลบัไปรับประทานท่ีบ้าน 3) บริการจดังานนอกสถานท่ี 4) รับจ้างผลติสนิค้า และ 5) การขายบตัรของขวญั (Gift Voucher) 

2.2.3 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาโดยคํานงึถงึต้นทนุและคา่ใช้จ่ายหลกั เช่น ต้นทนุวตัถดิุบ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน คา่เช่า 
และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน รวมทัง้การพิจารณาราคาตลาด และคํานงึถึงราคาท่ีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายยอมรับได้ สนิค้าท่ี
บริษัทฯ ผลติและจําหน่ายเป็นสินค้าระดบัพรีเม่ียม ด้วยวตัถดิุบท่ีมีคณุภาพและการใสใ่จในรายละเอียดทกุขัน้ตอน ราคาสนิค้า
จงึถือวา่อยูใ่นระดบัปานกลางถึงสงู บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่การกําหนดราคาสนิค้าของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นไปอยา่ง
สมเหตสุมผลเม่ือเทียบกบัคณุภาพของสนิค้า  

ประเภทร้าน/ เคร่ืองหมาย
การค้า 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การกาํหนดราคา 

1.  ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู ระดบัรายได้ปานกลางถงึคอ่นข้างสงู  
ตัง้แต่ เด็กนักเ รียน  คนวัยทํางาน  ตลอดจนถึง
ผู้ สูงอายุ ท่ีเข้ามารับประทานกับกลุ่มเพ่ือน หรือ
ครอบครัว 

ราคาขนมหวานตอ่จาน  
125 - 255 บาท 
ราคาเคร่ืองด่ืมต่อแก้ว  
95 - 145 บาท  

2. ร้านนํา้แข็งไส เมโกริ ระดบัรายได้ปานกลางถงึคอ่นข้างสงู  
กลุม่นกัเรียน นกัศกึษา วยัรุ่นจนถงึวยักลางคน  

ราคาตอ่จาน  
185 - 235 บาท  

 

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

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

1) ร้านอาหารขนาดเลก็ (Street Stalls/Kiosks) คือ ร้านอาหารท่ีมีขนาดเลก็ ราคาถกู และมีรายการอาหารท่ีจํากดั โดยจะ
ให้บริการอาหารจานเดียวท่ีเน้นความรวดเร็วเป็นหลกั เช่น ไก่ย่างห้าดาว ชายส่ีบะหม่ีเก๊ียว  

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



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 
   

 

  

หน้า 11 

 

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

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

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

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

บริษัทฯ จดัอยูใ่นธุรกิจคาเฟ่/บาร์ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกัๆ ได้แก่ บาร์/ผบั คาเฟ่ ร้านนํา้ผลไม้ และร้านกาแฟ ซึง่
ธุรกิจคาเฟ่จดัเป็นธุรกิจท่ีมีความใกล้เคียงกบับริษัทฯ มากท่ีสดุ คูแ่ข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ ร้านขนมหวานและเคร่ืองด่ืม 
รวมถงึคาเฟ่ท่ีมีลกัษณะเมนคูล้ายคลงึกนั ทัง้ท่ีอยูใ่นห้างสรรพสนิค้าและเป็นร้านค้าตัง้เด่ียว เช่น ไอเบอร์ร่ี (Iberry) Kyo Roll En 
และร้านกาแฟท่ีขายขนมหวานเป็นสว่นหนึง่ของรายการสินค้า อาทิ Coffee World  

 

 

 

 ท่ีมา: ข้อมลูจาก  Website ของแตล่ะบริษัท (เฉพาะสาขาในประเทศไทย) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจคาเฟ่/บาร์ เป็นธุรกิจท่ีมีการกระจายตวัของผู้ประกอบการมากราย เน่ืองจากมีร้านค้าอิสระหรือร้านค้าท่ีมี
สาขาอยู่น้อยกว่า 10 สาขา (Independent Players) อยู่จํานวนมาก และครองสว่นแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 96.2 ของมลูค่า
ตลาดคาเฟ่ โดยเฉพาะในธุรกิจบาร์/ผบั คาเฟ่ และร้านนํา้ผลไม้ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเติบโตสงู ใช้เงินลงทนุต่ํา และมี
อปุสรรคในการเข้าสูธุ่รกิจ (Barrier to Entry) ต่ํา  

แนวโน้มการเติบโตของตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยจะขึน้อยู่กบัความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค และ
การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลกั หากพิจารณาความสามารถในการ
จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคโดยอ้างอิงจากรายได้เฉล่ียและค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือน จะพบว่า ตัง้แต่ปี 2549 ถึง 2558 รายได้
และค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกัน โดยรายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมขึน้จากระดบัประมาณ 17,800 

ร้านค้า จาํนวนสาขาในประเทศไทย 
After You 18 

Maygori 2 

Coffee World 79 
Farm Design 28 
Kyo Roll En 16 

Iberry 17 
Bake a wish 8 
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บาทต่อเดือน เป็น 27,000 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมร้อยละ 4.70 ต่อปี และค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน
เพิ่มขึน้จากระดบั 14,300 บาทต่อเดือนเป็น 21,200 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมร้อยละ 4.39 ต่อปี ซึ่ง
แสดงให้เหน็วา่ ผู้บริโภคมีความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึน้  

 
ท่ีมา: สํานกังานสถิติแห่งชาติ (ข้อมลูด้านรายได้จะจดัทําเฉพาะปีคู ่จงึไม่มีข้อมลูปี 2559) 

หากพิจารณาการเติบโตของรายได้และค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนของประเทศไทย ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2549 – ปี 2558) 
การเติบโตโดยหลกัมาจากจงัหวดั/หวัเมืองใหญ่ท่ีเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภมิูภาคของประเทศไทย อนัเกิดจากการขยาย
ของเมือง และการเพิ่มขึน้ของกิจกรรมทางธุรกิจ สง่ผลให้มีการพฒันาคณุภาพความเป็นอยู่และเพิ่มความหลากหลายของอาชีพ 
โดยจากตวัอยา่งจงัหวดั/หวัเมืองใหญ่ของประเทศไทย  
 

  
ท่ีมา: สํานกังานสถิติแห่งชาติ (ข้อมลูด้านรายได้จะจดัทําเฉพาะปีคู ่จงึไม่มีข้อมลูปี 2559) 
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การเปรียบเทยีบรายได้เฉล่ียและค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท)
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    พษิณโุลก     อบุลราชธานี     ขอนแก่น

    อดุรธานี     ภเูก็ต     สงขลา
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สําหรับการปรับตวัของผู้ประกอบการต่อการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคนัน้ ถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบท่ี
จะต้องปรับตวัให้ทันและสามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและ
ทนัเวลา ด้วยเหตเุทคโนโลยี ความสะดวกสบาย รวมถึงสงัคม สง่ผลให้โซเชียลมีเดียอิทธิพลต่อการเลือกอาหาร และร้านอาหาร
ของผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคบางสว่นตดัสนิใจเลือกไปทานร้านอาหารตามเพ่ือนในโซเชียลมีเดีย  

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  

การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกั คือ โรงงานครัวกลางและสาขาร้านขนมหวาน มีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1 โรงงานครัวกลาง 

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ย้ายสายการผลิตจากโรงงานครัวกลางเดิม ซึง่ตัง้อยูท่ี่ถนนพฒันาการ กรุงเทพฯ บนพืน้ท่ีใช้
สอย 700 ตารางเมตร ไปท่ีโรงงานครัวกลางใหม ่ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมสินสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร บนพืน้ท่ีใช้สอย 5,000 
ตารางเมตร เพ่ือขยายกําลงัการผลติและยกมาตรฐานการผลติให้มีมาตรฐานสากล และรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ซึง่
โรงงานครัวกลางใหมนี่ส้ามารถรองรับการผลติได้มากถงึประมาณ 40 – 45 สาขา ใน 1 ช่วงเวลาการทํางาน (1 Shift)  

โรงงานครัวกลางเป็นหน่วยงานท่ีจดัหาวตัถดิุบ ตรวจสอบคณุภาพ จดัเตรียมและผลิตของหวานให้ได้รสชาติท่ีดีท่ีสดุ รวมถึง
สะอาดและถกูหลกัอนามยั จดัเก็บวตัถดิุบและสนิค้าเพ่ือให้คงคณุภาพของวตัถดิุบและสนิค้า และเป็นศนูย์กระจายวตัถดิุบและ
สนิค้าไปยงัสาขาตา่งๆ ขัน้ตอนในการจดัหาผลติภณัฑ์และบริการในโรงงานครัวกลางสามารถแบง่ออกเป็น 6 ขัน้ตอนโดยมี 
รายละเอียดดงันี ้

1) การจดัหาวตัถดิุบ  

วตัถดิุบหลกัในการผลติของหวาน ได้แก่ แปง้ นํา้ตาล ไข่ไก่ ช็อกโกแลต เนย นม และผลไม้ บริษัทฯ มีการจดัหาวตัถดิุบจาก
ผู้ผลติและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยฝ่ายผลติจะวางแผนการผลิตตามประมาณการยอดขายท่ี
ผู้จดัการสาขาแตล่ะแหง่ประมาณการมาให้ และสง่ข้อมลูให้ฝ่ายคลงัสนิค้าประเมินจํานวนการสัง่วตัถดิุบและสง่ใบขอซือ้ไปยงั
ฝ่ายจดัซือ้  

ฝ่ายจดัซือ้จะมีกระบวนการและขัน้ตอนในการคดัเลือกผู้ผลติและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ ซึง่จะพิจารณาเปรียบเทียบคณุสมบติัจาก
ผู้ผลติและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบจํานวนอยา่งน้อย 2-3 ราย โดยมีปัจจยัในการพิจารณา ได้แก่ คณุสมบติัและคณุภาพของวตัถดิุบ 
ราคา การให้บริการของผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ สําหรับวตัถดิุบท่ีมีการสัง่ซือ้เป็นประจําจะมีการทบทวนราคาและคณุภาพอยา่งน้อยปี
ละ 2 ครัง้ ยกเว้นสนิค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงของราคาบอ่ย เช่น ของสดหรือพืชผลทางการเกษตร จะมีการทบทวนราคาอยา่งน้อย
ทกุๆ 3 เดือน  

สําหรับวตัถดิุบท่ีมีการสัง่ซือ้จํานวนมากหรือมีการสัง่ซือ้เป็นประจํา บริษัทฯ ได้ทําสญัญากบัผู้ผลิตและจําหน่ายวตัถดิุบดงักลา่ว 
โดยมีการกําหนดปริมาณและราคา เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถดิุบและบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มียอดสัง่ซือ้สินค้าและวตัถดิุบจากผู้ผลติและผู้ จําหน่ายรายใหญ่ 10 รายแรก เทา่กบัร้อยละ 63 ของ
มลูคา่การสัง่ซือ้ตามงบการเงินรวม กลุม่บริษัทฯ ไมมี่การพึง่พิงผู้ผลติและผู้ จําหน่ายรายใดรายหนึง่มากกวา่ร้อยละ 30   
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2) การตรวจสอบคณุภาพ 

เม่ือวตัถดิุบถกูจดัสง่มาท่ีโรงงานครัวกลาง ฝ่ายคลงัสนิค้าจะทําหน้าท่ีตรวจสอบรายการวตัถดิุบท่ีได้รับวา่ถกูต้องและครบถ้วน
ตามจํานวน และมีการสุม่ตรวจประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณวตัถดิุบท่ีรับมา เพ่ือตรวจสอบวนัเดือนปีท่ีผลติและหมดอาย ุ
สภาพสนิค้า หีบหอ่บรรจ ุ ความสดใหม ่ สี กลิ่น ขนาด และนํา้หนกัตามท่ีกําหนดไว้ จากนัน้จะนําวตัถดิุบไปจดัเก็บในตู้แช่แข็ง 
ตู้ เยน็ หรือห้องเก็บของอณุหภมิูปกติ แล้วแตป่ระเภทของวตัถดิุบ เพ่ือเป็นการรักษาคณุภาพของวตัถดิุบให้มีความสดใหม่ 
ภายใต้ระบบการบริหารจดัการแบบเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) เพ่ือให้วตัถดิุบหมนุเวียนสม่ําเสมอและลด
ความเสียหายจากสนิค้าหมดอาย ุ

3) จดัเตรียมและผลติ 

โรงงานครัวกลางจะเป็นศนูย์กลางในการแปรรูปวตัถดิุบ และจดัเตรียมเป็นอาหารพร้อมปรุง (อาหารท่ีได้จดัเตรียมสว่นประกอบ
ตา่งๆ บรรจไุว้ในภาชนะ เพ่ือนําไปปรุงเป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึง่โดยเฉพาะ เช่น ขนมปังชิบยู่า นํา้แข็งไสคากิโกริ ซึง่มีสดัสว่น
การแปรรูปพร้อมปรุงสําเร็จแล้วกวา่ร้อยละ 80)  และอาหารพร้อมรับประทาน (อาหารท่ีผลติเรียบร้อยพร้อมบริโภคท่ีบรรจใุน
ภาชนะพร้อมจําหน่ายได้ทนัที เช่น เค้ก คกุกี ้ และขนมบรรจหุ่อพลาสติก) โดยฝ่ายผลติจะนําข้อมลูการประมาณการขายของ
ผู้จดัการแต่ละสาขามาใช้ในการวางแผนการผลิตและประมาณการใช้วตัถดิุบ และเบิกวตัถดิุบจากคลงัสนิค้า โดยในการ
วางแผนผลิตฝ่ายผลิตจะมีการกําหนดสนิค้าคงคลงัสํารอง (Safety Stock) เพ่ือปอ้งกนัสนิค้าขาด หลงัจากทําการแปรรูปและ
ผลติสนิค้าเสร็จ ฝ่ายคลงัสนิค้าจะทําหน้าท่ีสง่วตัถดิุบและสนิค้าไปยงัสาขาตา่งๆ เพ่ือนําไปปรุงตอ่หรือขายท่ีหน้าร้านตอ่ไป  

กระบวนการผลิตของฝ่ายผลติจะแบง่เป็นสายการผลติตามประเภทของสนิค้า เช่น เค้ก ขนมปัง นํา้แข็งไส คกุกี ้ เคร่ืองด่ืม ฝ่าย
เตรียมสว่นผสมและบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น โดยเร่ิมจากการแปรรูปวตัถดิุบ และผสมเป็นสดัสว่นต่างๆ ตามสตูรท่ีคิดค้นมาจากฝ่าย
พฒันาผลิตภณัฑ์ โดยทางโรงงานจะมีการวิจยัเพิ่มเติมในสว่นของการผลิต อาทิ การปรับสว่นผสมหรือวิธีการให้เข้ากบั
กระบวนการผลิต หรือการคํานวณอายกุารจดัเก็บและวิธีจดัสง่ท่ีเหมาะสม ซึง่มีขัน้ตอนการปฏิบติังานในการจดัเตรียมและปรุง
ของหวานให้พนกังานปฏิบติัตาม เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั หลงัจากผลิตเสร็จจะมีแผนกควบคมุ
คณุภาพคอยตรวจสอบคณุภาพสนิค้าทัง้ในด้านกระบวนการผลิตและการควบคมุคณุภาพสนิค้าก่อนจดัเก็บเข้าคลงัสนิค้าเพ่ือ
นําสง่ให้แก่สาขาตอ่ไป  

ทัง้นี ้ บริษัทฯ เน้นประสทิธิภาพการผลิต จงึได้มีการกําหนดนโยบายมิให้เกิดของเสียจากการผลติเกินร้อยละ 1 ของวตัถดิุบ
ทัง้หมดท่ีนําเข้าระบบการผลติ โดยในปี 2559 บริษัทฯ สามารถควบคมุการผลิตได้อยา่งมีประสทิธิภาพโดยเกิดของเสียต่ํากวา่
ร้อยละ 1 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการพฒันาการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพสงู โดยจะนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามา
สนบัสนนุกระบวนการผลติ และมาตรฐานในการทํางาน การควบคมุคณุภาพระหวา่งการผลติเพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด บริษัทฯ มีแผนท่ีจะดําเนินการให้โรงงานครัวกลางได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในระบบตา่งๆ เช่น 
ISO 9001 : 2000 ใบรับรองมาตรฐานรระบบบริหารงานคณุภาพตา่งๆ GMP (Good Manufacturing Practice) ใบรับรอง
หลกัเกณฑ์การปฏิบติัท่ีดีในการผลติ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ใบรับรองระบบการวิเคราะห์
อนัตรายและจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุในการผลติอาหาร และฮาลาล (Halal) จากสํานกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย โดยเป็นการรับรองวา่ได้ดําเนินการตามกรรมวิธีอย่างถกูต้องตามหลกัการศาสนาอิสลาม โดยบริษัทฯ คาดวา่จะได้
ใบรับรองมาตรฐานการผลติ GMP และ HACCP ภายในกลางปี 2560 
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4) การจดัเก็บวตัถดิุบและสนิค้า  

ฝ่ายคลงัสินค้าจะทําการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าไว้ในห้องท่ีมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับสินค้าเพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพของ
สินค้าให้มีความสดใหม่ โดยสินค้าทกุรายการจะมีฉลากท่ีระบุวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายอุย่างชดัเจน และใช้ระบบการบริหาร
จดัการแบบ FIFO เพ่ือให้วตัถดิุบหมนุเวียนสม่ําเสมอและลดความเสียหายจากสนิค้าหมดอาย ุ 

5) การควบคมุสนิค้าคงเหลือ 

ฝ่ายคลงัสนิค้าและฝ่ายจดัซือ้หรือฝ่ายท่ีสัง่ซือ้ร่วมกนัตรวจนบัวตัถดิุบหรือสนิค้าท่ีสัง่ซือ้และบนัทกึเข้าระบบ เม่ือฝ่ายผลิตมีความ
ต้องการใช้งาน ฝ่ายผลติจะทําการคํานวณสว่นผสมตามสตูรท่ีกําหนดและจดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง พร้อมกบัทําการเบิกวตัถดิุบ
จากคลงัสินค้ามาใช้งาน หลงัจากฝ่ายผลิตทําการผลิตเสร็จแล้ว จะมีการบรรจลุงกล่องหรือถงุหรือภาชนะ และนําไปจดัเก็บใน
คลงัสินค้า พร้อมกับจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง หลงัจากนัน้ ฝ่ายจัดส่งสินค้า จัดทําเอกสารและเบิกสินค้าจากคลงัสินค้า และ
นําสง่ให้กบัสาขาตอ่ไป 

สําหรับการควบคมุของเสีย บริษัทฯ กําหนดให้หวัหน้าของแต่ละส่วนการผลิตเป็นผู้ตรวจสอบและจะต้องทําการบนัทึกของเสีย
ในรายงานของเสียทกุครัง้ก่อนทิง้ลงถงัขยะ โดยบริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายมิให้เกิดของเสียจากการผลิตเกินร้อยละ 1 ซึ่ง
ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถควบคมุการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพโดยเกิดของเสียต่ํากวา่ร้อยละ 1 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการควบคมุสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยงักําหนดให้ฝ่ายคลงัสินค้าและฝ่ายผลิต และฝ่าย
บญัชี  ตรวจนบัสนิค้าคงเหลือทกุสิน้เดือน  

6) การกระจายวตัถดิุบและสนิค้า 

บริษัทฯ มีการกระจายวตัถดิุบและสนิค้าไปตามสาขาตา่งๆ เป็นประจําทกุวนั ผ่านรถห้องเยน็และรถตู้ของบริษัทฯ รวมถงึบริการ
ขนสง่จากบริษัทขนสง่ท่ีได้มาตรฐาน ซึง่ทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุคณุภาพของวตัถดิุบและสนิค้าได้ดี ประกอบกบัมัน่ใจใน
ความสะอาด สดใหม่ ถกูหลกัอนามยั และจดัสง่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ตามเวลาท่ีกําหนด และเป็นไปตามแผนงานการจดัสง่
สนิค้าของบริษัทฯ ควบคูไ่ปกบัการบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายท่ีมีการดแูลจดัการท่ีดี นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัใช้ระบบ GPS 
ติดตามรถขนสง่เพ่ือการบริหารจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพอีกด้วย 

2.3.2 ร้านขนมหวาน  

สาขาร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู และร้านนํา้แข็งไส เมโกริ ทกุสาขาจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัหาวตัถดิุบและสนิค้าจาก
โรงงานครัวกลางและจากผู้ผลติและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ การจดัเก็บวตัถดิุบในสาขา การจดัเตรียมและปรุงสนิค้า การบริการลกูค้า 
และการเก็บเงินสด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) การจดัหาวตัถดิุบและสนิค้า 

สาขาร้านขนมหวานแต่ละสาขาจะทําประมาณการยอดขายล่วงหน้า 3 วัน ตามสถิติการขายของในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้
ปริมาณวตัถดิุบและสินค้าท่ีสัง่มีปริมาณท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกบัพฤติกรรมของลกูค้าท่ีเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ทํา
ให้การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพ และวัตถุดิบและสินค้ามีความสดใหม่อยู่เสมอ โดย โรงงานครัวกลางจะ
ดําเนินการผลิตและจัดส่งสินค้าให้แต่ละสาขา ทัง้นี ้สําหรับวัตถุดิบท่ีมีอายุสัน้และง่ายต่อการเส่ือมสภาพและไม่ต้องผ่าน
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กระบวนการการผลิตท่ีโรงงาน เช่น ผลไม้ นม ผู้จดัการสาขาจะเป็นผู้ ทําการสัง่ซือ้โดยตรงจากผู้ผลิตและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ การ
สัง่ซือ้วตัถดิุบหรือสนิค้าของผู้จดัการสาขาจะเป็นไปตามอํานาจอนมุติัดําเนินการของบริษัทฯ สําหรับการชําระเงินค่าวตัถดิุบและ
สนิค้าท่ีผู้จดัการสาขาสัง่ดงักลา่ว จะชําระโดยสํานกังานใหญ่ผา่นการตรวจสอบของฝ่ายบญัชีและฝ่ายจดัซือ้ก่อนสง่ให้กรรมการ
อนมุติั 

2) การจดัเก็บวตัถดิุบในสาขา 

พนักงานสาขาจะทําหน้าท่ีตรวจรับสินค้าท่ีได้รับจากโรงงานครัวกลาง และจากผู้ผลิตและผู้ จําหน่ายวัตถุดิบว่าถูกต้องและ
ครบถ้วนตามจํานวน สําหรับวตัถดิุบท่ีได้รับมาจากผู้ผลติและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบจะมีการตรวจสอบคณุภาพอย่างละเอียด และลง
บนัทึกจํานวนวตัถุดิบในระบบขายของสาขา จากนัน้จะนําวตัถุดิบไปจดัเก็บในตู้แช่แข็ง ตู้ เย็น หรือห้องเก็บของอณุหภูมิปกติ 
แล้วแต่ประเภทของวตัถดิุบ เพ่ือเป็นการรักษาคณุภาพของสินค้าให้มีความสดใหม่ ภายใต้ระบบการบริหารจดัการแบบ FIFO 
เพ่ือให้วตัถดิุบหมนุเวียนสม่ําเสมอและลดความเสียหายจากสินค้าหมดอาย ุ

3) การจดัเตรียมและปรุงสนิค้า 

เม่ือลกูค้าสัง่ซือ้ของหวานและเคร่ืองด่ืม และชําระเงินท่ีเคาน์เตอร์ขาย รายการท่ีสัง่จะสง่ตรงมาท่ีครัวปรุงภายในร้านผา่นระบบ
ออนไลน์ และสง่ไปท่ีผู้ตรวจสอบรายการและคณุภาพสนิค้าก่อนเสร์ิฟให้ลกูค้า ทัง้นี ้ กระบวนการจดัเตรียมจะแบง่เป็น 2 สาย
หลกั คือ ของหวาน และเคร่ืองด่ืม โดยพนกังานทกุคนจะปฏิบติัตามขัน้ตอนการปฏิบติังานในครัวในการจดัเตรียมและปรุงของ
หวานและเคร่ืองด่ืมตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และมีผู้ตรวจสอบความถกูต้องของรายการรวมทัง้ความสวยงามและความเป็น
มาตรฐานของสินค้าทกุรายการก่อนเสร์ิฟให้ลกูค้า เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั นอกจากนี ้ ยงัมีผู้จดัการ
เขตและผู้จดัการแผนกควบคมุคณุภาพ (QC) เข้ามาสุม่ตรวจขัน้ตอนและวิธีปฏิบติังานของทกุสาขาเป็นประจํา  

4) การบริการลกูค้า 

พนกังานท่ีให้บริการในร้านของบริษัทฯ ทัง้พนกังานเสิร์ฟ พนกังานในครัว แคชเชียร์ พนกังานจดัเก็บโต๊ะ และทําความสะอาด
ร้าน เฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 20 - 30 คนต่อสาขา ขึน้กบัอยู่ขนาดของร้านสาขาแต่ละแห่ง พนกังานสาขาทกุคนจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมท่ีสํานกังานใหญ่ การฝึกสอนท่ีหน้าร้าน รวมทัง้การทดสอบความรู้ ก่อนท่ีจะได้บรรจุเป็นพนกังานประจําของบริษัทฯ 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าพนกังานมีความเข้าใจในผลิตภณัฑ์ วิธีการทํางาน รวมทัง้วฒันธรรมขององค์กร สําหรับการให้บริการลกูค้า 
บริษัทฯ มีการใช้หลกัสตูรการสอน กระบวนการสอบ และการให้คะแนน เพ่ือควบคมุมาตรฐานการทํางานให้เป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกนั  

นอกจากนี ้ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพจะเข้ามาสุ่มตรวจคณุภาพของสินค้าและบริการของพนกังาน รวมทัง้ความสะอาด และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ แต่ละสาขาเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือให้มั่นใจว่า คุณภาพอาหารและการให้บริการเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักับการนําข้อมลูจากใบแสดงความคิดเห็นของลกูค้ามา
พฒันาการให้บริการของบริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 

5) การเก็บเงินสด 

ในการชําระคา่สินค้าท่ีหน้าร้านลกูค้าจะต้องชําระเป็นเงินสด หรือบตัรของขวญั (Gift Voucher) ของทางร้านเท่านัน้ ผู้จดัการ
สาขาจะเป็นคนนบัเงินสดและกระทบยอดการขายทกุสิน้วนัเพ่ือสง่ยอดให้สํานกังานใหญ่ ผู้จดัการสาขาร่วมกบัผู้ช่วยผู้จดัการ
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หรือพนกังานอาวโุส จะเป็นผู้ นําเงินสดจากการขายในแตล่ะวนัไปฝากเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นีจ้ะมีการเข้ามาสุม่ตรวจนบัเงินสด
และวิธีการปฏิบติัในการเก็บเงินสด 2 ครัง้ตอ่เดือน โดยผู้จดัการตรวจสอบคณุภาพ 1 ครัง้และการสุม่จากผู้จดัการเขตอีก 1 ครัง้ 
เพ่ือให้แน่ใจวา่ทกุสาขาได้ปฏิบติัตามขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้อยา่งถกูต้อง  

6) การควบคมุสนิค้าคงเหลือ 

บริษัทฯ มีการควบคมุของเสีย โดยกําหนดให้พนกังานสาขาต้องบนัทกึของเสียในรายงานของเสียทกุครัง้ก่อนทิง้ลงถงัขยะ และ
บริษัทฯ มีการสุม่ตรวจสอบของเสียในถงัขยะ โดยทีมผู้จดัการ 2 - 3 ครัง้ตอ่วนั  และเพ่ือเป็นการควบคมุสนิค้าคงเหลืออยา่งมี
ประสทิธิภาพ บริษัทฯ กําหนดให้ทกุสาขาต้องมีการตรวจนบัสนิค้ารายการใหญ่ 35 รายการทกุสิน้วนั และนบัรายการสนิค้า
คงเหลือทัง้หมดทกุสิน้เดือน ฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายบญัชีจะทําการสุม่ตรวจนบัสนิค้าคงเหลือทกุสิน้เดือนอีกด้วย 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายมิให้เกิดของเสียจากการผลิตท่ีร้านขนมหวานเกินร้อยละ 1 ซึง่ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถควบคมุการ
ผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพโดยเกิดของเสียต่ํากวา่ร้อยละ 1  

2.3.3 การจัดหาที่ตัง้สาขา  

การเลือกทําเลท่ีตัง้และขนาดพืน้ท่ีของสาขาเป็นหวัใจสําคญัในความสําเร็จของธุรกิจร้านขนมหวาน เน่ืองจากมีผลโดยตรงตอ่
รายได้ สว่นแบง่การตลาด งานด้านการตลาด และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการบริหารและลงทนุ ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความสําคญั
ตอ่ท่ีตัง้ของร้านขนมหวานเป็นอยา่งมาก บริษัทฯ มีขัน้ตอนในการพิจารณาเปิดสาขาใหมสํ่าหรับให้บริการร้านขนมหวานและ
เคร่ืองด่ืม ดงันี ้

1) บริษัทฯ มีทีมงานทําการศกึษาและสํารวจพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีทีมงานบริษัทฯ เป็นผู้สรรหา หรือท่ีได้รับข้อเสนอจากผู้
ให้บริการศนูย์การค้า หรือคอมมนิูตีม้อลล์ โดยปัจจยัหลกัท่ีบริษัทฯ มุง่เน้นและให้ความสําคญัในการตดัสนิใจเลือก
พืน้ท่ีท่ีจะเปิดให้บริการ มีดงันี ้
(1) ตําแหน่งท่ีตัง้ของร้านตัง้อยูใ่นทําเลท่ีมีผู้คนมากทัง้ในวนัปกติและวนัหยดุ มีความหนาแน่นของประชากรและ

ศกัยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงู ทําเลท่ีสามารถมองเหน็ได้ชดัเจน ไมอ่ยูใ่นท่ีลบัตา เข้าถงึง่าย 
สง่ผลให้ทศันวิสยัของร้านเดน่ชดั รวมทัง้เป็นแหลง่ท่ีผู้คนนิยมมารับประทานอาหาร นอกจากนี ้ยงัต้องตัง้อยู่
ในทําเลท่ีมีการคมนาคมสะดวก สามารถนํากลุม่ลกูค้าเปา้หมายเข้ามาถงึได้ง่าย เช่น ทางรถยนต์สว่นตวัหรือ 
ระบบขนสง่สาธารณะ รวมทัง้มีท่ีจอดรถเพียงพอ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้า 

(2) ขนาดพืน้ท่ีเช่าและแผนผงัของร้านเหมาะสมกบัการดําเนินงานของร้านขนมหวาน โดยในแตล่ะสาขาบริษัทฯ 
จะเน้นพืน้ท่ีใช้สอยขนาดกลางประมาณ 75 - 150 ตารางเมตร มีท่ีนัง่เฉลี่ยประมาณ 15 - 30 โต๊ะ เพ่ือให้
คลอ่งตวัและเกิดประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคํานงึถงึความเหมาะสมของอตัรา
คา่เช่า เง่ือนไขการมดัจํา การทําสญัญา รวมทัง้คา่บริการสาธารณปูโภคตา่งๆ ซึง่มีผลตอ่ระยะเวลาการคืน
ทนุ และผลการดําเนินงานของแตล่ะสาขา 

(3) ความพร้อมของศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้า อาทิ มีซปุเปอร์มาร์เก็ตท่ีดีและขนาดใหญ่เพียงพอ มีระบบ
และจํานวนท่ีจอดรถเพียงพอ มีร้านอาหารท่ีมีคณุภาพให้บริการในศนูย์การค้า มีการบริหารจดัการงาน
สว่นกลางของศนูย์การค้าและระบบปฏิบติัการท่ีดี รวมถงึมีทีมบริหารท่ีมีคณุภาพและประสบการณ์ 
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(4) ปริมาณประชากรในพืน้ท่ี โดยสงัเกตจากจํานวนแหลง่ท่ีพกัอาศยั สถาบนัการศกึษา อาคารสํานกังาน และ
ชมุชนในลกัษณะตา่งๆ ในบริเวณดงักลา่ว โดยบริษัทฯ คํานงึถึงโอกาสในการขยายตวัของยอดขายและธุรกิจ 
รวมไปถงึสว่นแบง่ตลาดขนมหวานและการแข่งขนัในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

2) ทีมงานของบริษัทฯ จะนําข้อมลูจากการศกึษาและสํารวจท่ีได้มาวิเคราะห์และประชมุร่วมกนั เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้
ของการเปิดสาขาในพืน้ท่ีตัง้ดงักลา่ว ทัง้รูปแบบและขนาดพืน้ท่ีของสาขา รวมถงึแผนการตลาด โดยคํานงึถงึ
ประสทิธิภาพในการเข้าถงึผู้บริโภคท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย พร้อมศกึษาความเป็นไปได้ของการลงทนุตามนโยบายของ
บริษัทฯ และพิจารณาตามลําดบัขัน้ตอนอนมุติัของบริษัทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการกําหนดกรอบเงินลงทนุ ผลตอบแทนการลงทนุ และระยะเวลาคืนทนุ ดงันี ้

กรอบเงินลงทนุ : บริษัทฯ จะใช้เงินลงทนุเร่ิมแรกประมาณ 4.50 ล้านบาท ถงึ 7.50 ล้านบาท ซึง่เงินลงทนุจะขึน้อยูก่บั
ขนาดพืน้ท่ีของโครงสร้างต้นทนุ ได้แก่ คา่ก่อสร้างออกแบบและตกแตง่สถานท่ี คา่วางระบบตา่ง ๆ (ไฟฟา้ นํา้ประปา 
โทรศพัท์ และระบบเก็บเงิน) และคา่อปุกรณ์ เป็นต้น  

ผลตอบแทนการลงทนุ : ผลตอบแทนการลงทนุของสาขาจะต้องไมต่ํ่ากวา่อตัราท่ีกําหนด ขึน้อยูก่บัเงินทนุหมนุเวียน
เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย ได้แก่ คา่วตัถดิุบสนิค้า คา่บรรจภุณัฑ์ คา่จ้างพนกังาน คา่เช่าพืน้ท่ี คา่นํา้ ค่าไฟ คา่ใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร เป็นต้น 

ระยะเวลาคืนทนุ : จะต้องไมเ่กิน 1 -2 ปี ขึน้อยูก่บัสถานท่ีตัง้ ขนาดพืน้ท่ี และกําลงัซือ้ของผู้บริโภคในบริเวณดงักลา่ว 
รวมถงึปัจจยัและองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

3) บริษัทฯ ดําเนินการติดตอ่ประสานงานเช่าพืน้ท่ีสาขากบัเจ้าของพืน้ท่ี เสนอหรือตอบกลบัข้อเสนอด้านทําเล ขนาดพืน้ท่ี 
และคา่เช่าพืน้ท่ี ให้แก่เจ้าของพืน้ท่ี  

4) บริษัทฯ ออกแบบและกําหนดรูปแบบการให้บริการของสาขาใหม ่ โดยทีมงานของบริษัทฯ หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก 
และคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับตามขัน้ตอนการคดัเลือกของบริษัทฯ รวมถงึดําเนินการย่ืนขอ
อนญุาตดําเนินการก่อสร้างตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

5) หลงัจากได้รับการอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทีมงานของบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบและควบคมุการ
ก่อสร้างทกุขัน้ตอนไมใ่ห้ผิดพลาด รวมทัง้ควบคมุงบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
วางไว้เพ่ือให้สาขาใหมข่องบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ กําหนด 

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

 -ไมมี่- 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
 

ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และแนวทางในการปอ้งกนัความเส่ียง สามารถสรุปได้ดงันี ้

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ  

3.1.1 ความเส่ียงในการจัดหาวัตถุดบิและราคาวัตถุดบิที่ปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง 

วตัถดิุบหลกัในการผลิตขนมหวานและเคร่ืองด่ืมของบริษัทฯ ประกอบด้วย แป้ง ไข่ไก่ เนย นม นํา้ตาล ผลไม้ต่างๆ อาทิ สตรอว์
เบอร์รี กล้วย เป็นต้น ซึ่งเป็นวตัถุดิบท่ีอาจมีความผันผวนในด้านราคาและปริมาณท่ีสามารถจัดหาได้ ขึน้อยู่กับอุปสงค์และ
อปุทานตามปริมาณผลผลติท่ีเข้าสูท้่องตลาด ซึง่เก่ียวข้องกบัสภาวะอากาศในแตล่ะปี สง่ผลให้บริษัทฯ อาจต้องจดัหาวตัถดิุบใน
ราคาท่ีสงู แต่อาจไม่สามารถเปล่ียนแปลงราคาจําหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืมได้ทนัทีตามราคาวตัถดิุบท่ีอาจจะเพิ่มสงูขึน้ 
หรืออาจไม่สามารถจดัหาวตัถดิุบได้เพียงพอต่อการจดัจําหน่าย ทําให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสในการสร้างยอดขายได้ นอกจากนี ้
จากความต้องการบริโภคขนมหวานท่ีเพิ่มขึน้จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้วตัถดิุบหลายประเภทมีการปรับราคา
สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองซึง่สง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุของบริษัทฯ โดยตรง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเก็บข้อมลูยอดจําหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืมแต่ละประเภทจากทกุสาขา ซึ่งสามารถนํามาใช้
วิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณการจําหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืมแต่ละประเภท ทําให้สามารถประมาณการและประเมิน
ปริมาณวตัถดิุบท่ีจะใช้และสามารถสัง่ซือ้ได้อย่างเหมาะสม สําหรับวตัถดิุบบางประเภทท่ีมีความผนัผวนสงูหรือมีความต้องการ
ใช้ในปริมาณมากนัน้ บริษัทฯ จะทํา สญัญากําหนดปริมาณหรือราคาท่ีผู้จดัหาวตัถดิุบต้องจําหน่ายให้กบับริษัทฯ ซึง่สญัญาซือ้
ขายท่ีจดัทํานัน้ บริษัทฯ ยดึหลกัความยติุธรรมสําหรับทกุฝ่ายและเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ขาย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั
มีการสร้างสรรค์สินค้าใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์จากวตัถดิุบท่ีราคาดีและได้คณุภาพมาชดเชย และฝ่ายจดัซือ้ยงัดําเนินการสรรหา
ผู้ผลติและผู้ จําหน่ายสนิค้าและวตัถดิุบรายใหมท่ี่มีศกัยภาพอยูเ่สมอ 

3.1.2 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมรวมถงึการลอกเลียนแบบ 

ในปัจจุบนั ผู้บริโภคในประเทศไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึน้ และนิยมรับประทานขนมหวานภายหลงัการ
รับประทานอาหารคาว หรือรับประทานเป็นอาหารว่าง ทําให้เกิดภาวะการแข่งขนัสงู การลอกเลียนแบบ และมีผู้ประกอบการ
รายใหม่ๆ เข้ามาในอตุสาหกรรม รวมทัง้มีขนมหวานและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรูปแบบจากต่างประเทศ อาทิ เกาหลี และญ่ีปุ่ น ท่ีดําเนิน
ธุรกิจโดยทัง้ผู้ประกอบการชาวไทยและชาวตา่งชาติในอตุสาหกรรมมากขึน้เร่ือยๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่สว่นแบ่งทางการตลาด 
การเติบโต และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

สําหรับการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้นี ้บริษัทมุ่งเน้นท่ีการรักษามาตรฐานสินค้าและการบริการท่ีประทบัใจ รวมถึงการออกสินค้าใหม่ๆ 
ท่ีมีคณุภาพและไม่ซํา้ใครออกมาบริการลกูค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความพอใจสงูสดุของลกูค้าอย่างสม่ําเสมอ การให้บริการท่ีเป็น
เลศิ อีกทัง้มีรสชาติท่ีไมมี่ผู้ประกอบการรายอ่ืนสามารถลอกเลียนแบบได้ ทําให้บริษัทฯ สามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืน
ในอตุสาหกรรมได้ 

3.1.3 ความเส่ียงในการจัดหาบุคลากรในฝ่ายปฏบัิตกิารแต่ละสาขา 

ปัญหาการว่าจ้างและลาออกของพนักงานถือเป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมร้านอาหารและส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการ
ประกอบการ เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจจําหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืม รวมทัง้ต้องมีการบริการ ดงันัน้บคุลากรจึง
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เป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจของบริษัทฯ และต้องมีการวางแผนในการรับพนกังานใหม่และฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือรองรับการเปิดสาขาใหม ่และทดแทนพนกังานท่ีอาจจะลาออกในสาขาท่ีมีการให้บริการอยู ่

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดแูลเอาใจใส่พนักงานทกุระดบัชัน้ ใช้ระบบการทําความรู้จักกบัพนกังานทกุๆ คนผ่านระบบการ
อบรมท่ีเข้าใจง่ายและได้ผล มีการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้มีการวางแผนการเติบโต (Career Path) และให้โอกาสพนกังาน
ท่ีมีความสามารถเติบโตไปตามลําดบัขัน้ จนสามารถเป็นถงึระดบัผู้จดัการสาขาหรือผู้จดัการเขตได้ในอนาคต อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมี
การดแูลเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการให้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการคิดวิธีการให้สวสัดิการท่ีตรงความต้องการ
และสามารถแก้ปัญหาการทํางานไปในตวั ประกอบกบัในอนาคต บริษัทฯ มีโครงการเข้าร่วมกบัสถาบนัอาชีวศึกษา โดยจดัให้
นกัศึกษาได้มาฝึกปฏิบติังานจริง ณ สาขาของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสรรหาบคุลากรท่ีมีคณุภาพและพร้อมท่ี
จะทํางานกบับริษัทฯ  

3.1.4 ความเส่ียงในการจัดเกบ็และบริหารเงนิสดที่สาขา 

บริษัทฯ รับชําระคา่สนิค้าท่ีหน้าร้านของแตล่ะสาขาในรูปแบบเงินสด หรือบตัรของขวญั (Gift Voucher) ของทางร้านเท่านัน้ หาก
บริษัทฯ มียอดขายต่อวนัสงูขึน้  ทําให้มีเงินสดในความดแูลของพนกังานเพิ่มขึน้ บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีเงินสดดงักลา่วจะสญู
หาย หรือไมส่ามารถกระทบกบัยอดขายในแตล่ะวนัได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการควบคมุเงินสดท่ีเกิดจากการจําหน่ายขนมหวานใน
แตล่ะสาขาเพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่ว โดย (1) กําหนดมลูค่าขัน้ต่ําให้แก่พนกังานแคชเชียร์ท่ีจะต้องดําเนินการให้ผู้จดัการสาขา
หรือทีมผู้จดัการตรวจสอบยอดเงินและแบ่งจดัเก็บเข้าตู้ เซฟทนัที  (2) กําหนดให้ผู้จดัการสาขาหรือทีมผู้จดัการเป็นผู้นบัเงินสด
และกระทบยอดการขายทกุสิน้วนัเพ่ือสง่ยอดให้สํานกังานใหญ่ (3) กําหนดให้ผู้จดัการสาขาร่วมกบัผู้ช่วยผู้จดัการหรือพนกังาน
อาวโุส เป็นผู้ นําเงินสดจากการขายในแต่ละวนัไปฝากเข้าบญัชีธนาคาร และ (4) การเข้ามาสุม่ตรวจนบัเงินสดและวิธีการปฏิบติั
ในการเก็บเงินสด 2 ครัง้ต่อเดือน โดยผู้จดัการแผนกตรวจสอบคณุภาพ 1 ครัง้และการสุ่มจากผู้จดัการเขตอีก 1 ครัง้ เพ่ือให้
แน่ใจวา่ทกุสาขาได้ปฏิบติัตามขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้อยา่งถกูต้อง   

3.1.5 ความเส่ียงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าสถานที่ การเพิ่มขึน้ของค่าเช่า และการไม่สามารถหาพืน้ที่เช่า
เพ่ือเปิดสาขาใหม่ในห้างสรรพสนิค้าและคอมมูนิตีม้อลล์ 

สาขาของบริษัทฯ ทัง้หมดในการจําหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืม ตัง้อยู่ในห้างสรรพสินค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ ซึ่งบริษัทฯ ได้มี
การทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบัห้างสรรพสนิค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ โดยมีอายสุญัญาเช่าประมาณ 3 - 9 ปี ทําให้ต้องมีการต่อสญัญา
เช่าภายหลงัหมดอายุสญัญา และจากการท่ีในปัจจุบันมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารทัง้อาหารคาว อาหารหวาน และ
เคร่ืองด่ืมค่อนข้างสงู มีร้านเปิดใหม่ท่ีมีรูปแบบขนมหวานและเคร่ืองด่ืมท่ีคล้ายคลงึกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ทํา
ให้มีการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ทําเลท่ีเป็นจดุเด่นในการเปิดร้าน และทําให้ห้างสรรพสินค้าและคอมมนิูตีม้อลล์
หลายแหง่มีอํานาจตอ่รองกบัผู้ประกอบการ ซึง่อาจทําให้ห้างสรรพสนิค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ ไม่ต่อสญัญาเช่ากบับริษัทฯ หากมี
ผู้ประกอบการรายอ่ืนยอมจ่ายคา่เช่าในราคาท่ีสงูกวา่ หรืออาจขึน้คา่เช่าเม่ือมีการตอ่สญัญาได้ รวมทัง้อาจทําให้บริษัทฯ มีความ
เส่ียงท่ีไม่สามารถหาพืน้ท่ีเช่าเพ่ือเปิดสาขาใหม่ในอตัราค่าเช่าท่ีเหมาะสมได้ ซึ่งหากเกิดเหตกุารณ์ขึน้ค่าเช่าในพืน้ท่ีเดิม หรือ
บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องจ่ายคา่เช่าในอตัราท่ีสงูในการเปิดสาขาใหม่ อาจทําให้สง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ในสว่นของต้นทนุคา่เช่าสถานท่ีอยา่งมีนยัสําคญั  
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัห้างสรรพสนิค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ชัน้นํา มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ให้เช่ามาเป็น
เวลานาน มีประวติัการชําระค่าเช่าท่ีดี ปฏิบติัตามสญัญาเช่ามาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากบัผู้ ให้เช่า และท่ีผ่านมาได้รับการต่อ
สญัญาเช่ามาโดยตลอดในระดับราคาท่ีเหมาะสม อีกทัง้บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ประกอบการร้านขนมหวานและเคร่ืองด่ืมชัน้นํา มี
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีต้องการของผู้ บริโภค รวมถึงสามารถดึงดูดให้ผู้ บริโภคเข้ามาจับจ่ายใช้สอยใน
ห้างสรรพสนิค้าและคอมมนิูตีม้อลล์นัน้ๆ จงึทําให้เช่ือวา่ความเส่ียงดงักลา่วจะลดลง  

3.1.6 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสาขาของบริษัทฯ 

ในปี 2559 รายได้ของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 98 มาจากการจําหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืมผ่านสาขาของบริษัทฯ ทัง้หมด 20 
สาขา ซึ่งสาขาทัง้หมดตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดงันัน้หากเกิดเหตกุารณ์ไม่คาดคิด อาทิ ปัญหาทางการเมือง การ
ประท้วง อทุกภยั เป็นเหตุให้ห้างสรรพสินค้าหรือคอมมนิูตีม้อลล์ได้รับความเสียหายหรือต้องปิดให้บริการ จะทําให้สาขาของ
บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือต้องปิดให้บริการเช่นกนั  ซึง่หากเกิดกรณีดงักลา่ว และสาขาของบริษัทฯ ไม่สามารถจําหน่ายได้
เป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัวตัถดิุบหรือผลิตภณัฑ์บางประเภทท่ีมีอายจํุากดั อาจเกิดการหมดอายแุละเส่ือมสภาพได้ กรณี
ดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายสาขาไปตามหวัเมืองใหญ่ในต่างจังหวดัท่ีมีศักยภาพและมีกําลงัซือ้สงู ซึ่งจะช่วยลด
ความเส่ียงของการกระจกุตวัของสาขาของบริษัทฯ ได้ ซึง่บริษัทฯ คาดวา่จะเปิดให้บริการสาขาแรกในตา่งจงัหวดัได้ในปี 2560 

3.1.7 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

หากพิจารณาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า ผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารและขนมหวานอยู่
ตลอดเร่ือยมา เช่น แต่เดิมท่ีอาจมีการรับประทานขนมหวานจําพวกขนมไทยเท่านัน้ ก็มีการเปล่ียนแปลงจนมาเป็นการ
รับประทานขนมประเภทเบเกอร่ีหรือไอศกรีม หรือผสมผสานระหว่างเบเกอร่ีและไอศกรีมเพิ่มขึน้ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มี
ความเส่ียงท่ีในอนาคตผู้บริโภคซึ่งเป็นลกูค้าของบริษัทฯ อาจจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคขนมหวาน ตามภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมและความนิยมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงความใส่ใจในสุขภาพของผู้ บริโภคท่ีอาจลดหรือหลีกเล่ียงการ
รับประทานขนมหวาน ซึง่หากมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเร่ืองดงักลา่วเป็นจํานวนมาก อาจจะสง่ผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้อยา่งมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า จึงให้ความสําคัญกับการวิจัยและ
พฒันาผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย แปลกใหม ่ทนัสมยั อยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ 

3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  

ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2560 กลุ่มคณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ (“กลุม่คณุกลุพชัร์ฯ”) และกลุม่คณุแม่ทพั ต.สวุรรณ (“กลุม่คณุแม่
ทพัฯ”) ถือหุ้นทัง้หมดในบริษัทฯ จํานวนร้อยละ 39.20 และร้อยละ 31.50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ตามลําดบั ซึง่ทัง้ 2 กลุ่มมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที ่2 ข้อ 7. ข้อมูลหลกัทรัพย์
และผูถื้อหุ้น หวัข้อที ่7.2 ผูถื้อหุ้น ทําให้มีแนวโน้มการออกเสียงไปในทิศทางเดียวกนั หากนบัสดัส่วนรวมกนัจะทําให้เป็นกลุม่ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว จะทําให้สามารถควบคุมบริษัทฯ และมี
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อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ ซึง่กําหนดให้
ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน ในจํานวนนีมี้กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 
ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุลการ
ตดัสนิใจ และพิจารณาอนมุติัรายการตา่งๆ ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีใ้นกรณีท่ีเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั
กรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุกิจการ กิจการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง บคุคลดงักลา่วจะไม่
มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว และในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมี
สิทธิออกเสียงคัดค้าน โดยใช้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ 10 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม รวมทัง้ในการอนุมัติรายการจะต้อง
ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 

3.2.2 ความเส่ียงจากการบริหารงานที่พึ่งพงิผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

เน่ืองจากคณุแม่ทพั ต.สวุรรณ (“คณุแม่ทพัฯ”) และคณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพชัร์ฯ”) เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทฯ ซึง่ทัง้ 
2 ท่านเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสําคญัในการบริหารงานให้บริษัทฯ มีช่ือเสียงและเป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภค อีกทัง้ทําให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง และมีผลการดําเนินงานท่ีดี โดยคุณแม่ทพัฯ ดูแลการ
บริหารงานของบริษัทฯ ในภาพรวม ความเป็นไปในร้านรวมถึงการทําตลาดขยายสาขา ในขณะท่ีคณุกุลพชัร์ฯ จะเป็นผู้ คิดค้น
พฒันาผลิตภณัฑ์ สตูรขนมและเมนท่ีูจําหน่ายในร้าน ดแูลการตลาดและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าของบริษัทฯ ดงันัน้
หากบริษัทฯ สญูเสียผู้บริหารดงักลา่วไป อาจสง่ผลกระทบต่อการบริหารจดัการของบริษัทฯ และการดําเนินกิจการ ซึง่อาจสง่ผล
ตอ่เน่ืองถงึผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั  

อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ได้มีการกระจายอํานาจ การบริหารจดัการ ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบไปยงั
ผู้บริหารสายงานต่างๆ ซึ่งผู้บริหารและหวัหน้างานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การ
ทํางานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง และประสบการณ์การทํางานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีโครงสร้างการ
จดัการท่ีดี มีการจดัทําแผนการขยายสาขาและธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงจดัทํางบประมาณประจําปี ดงันัน้การมีโครงสร้างการ
จดัการรองรับ มีการกระจายอํานาจในการดําเนินงานและการจดัเตรียมแผนงานสําหรับบริษัทฯ ข้างต้น จะสามารถช่วยลดความ
เส่ียงจากการพึง่พิงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหารทัง้ 2 ทา่นได้ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

 

4.1 สนิทรัพย์ถาวรหลัก  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

รายการ ลักษณะกรรมสทิธ์ิ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ  

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน เจ้าของ 75.60 ติดภาระจํานอง 
1.1 ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 27475 และ 27664 

ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสํานกังานแหง่ใหม ่ท่ีเขต
พระโขนง กรุงเทพฯ 

เจ้าของ 41.65 ไมมี่ 

1.2 ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 110487 และ 111358  
ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงงานแหง่ใหม ่ท่ีอําเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

เจ้าของ 33.95 ติดภาระจํานอง/1 

2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เจ้าของ 88.31 ติดภาระจํานอง/1 
3. ระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 16.84 ไมมี่ 

4. เคร่ืองครัวและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เจ้าของ 18.21 ไมมี่ 

5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 44.66 ไมมี่ 

6. ยานพาหนะ เจ้าของ 6.97 สญัญาเช่าทางการเงิน/2 
7. สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ เจ้าของ 32.40 ไมมี่ 

รวม 282.99  

หมายเหต:ุ /1  ติดภาระจํานองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงินแหง่หนึง่  สําหรับก่อสร้างโรงงาน 
 /2  ร้อยละ 21.35 ของยานพาหนะอยู่ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน ซึง่จะสิน้สดุในปี 2562  
 

4.2 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึง่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
สนิทรัพย์ดงักลา่ว โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทา่กบั 3.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของ
สนิทรัพย์รวม 
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งหมายการค้าท
ดงันี ้

สาํหรั

การจดัจําหน่าย

การจดัจําหน่าย

การจดัจําหน่าย

การจดัจําหน่าย

การจดัจําหน่าย

การจดัจําหน่าย

การจดัจําหน่าย

ริการจําหน่ายอ

จําหน่ายอาห

บริษัทฯ ในตา่ง
ปนบัจากวนัท่ีได้
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4.4 สรุปสัญญาที่สาํคัญ 

สรุปสญัญาของบริษัทฯ แยกตามประเภทสญัญา ดงันี ้

4.4.1 สัญญาเช่า 
4.4.1.1 สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ 

คูส่ญัญา ผู้ให้เช่า: บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัและบคุคลภายนอก 
ผู้ เช่า:      บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะของสญัญา เช่าพืน้ท่ีอาคารพาณิชย์ เพ่ือใช้เป็นสํานกังาน โรงงาน และคลงัสินค้า 
อตัราคา่เช่า ผู้ เช่าจะชําระคา่ตอบแทนให้แก่ผู้ ให้เช่าตามอตัราและระยะเวลาท่ีตกลงกนั 
ระยะเวลาการเช่า สญัญาเช่ามีอายปุระมาณ 1 - 3  ปี 
เง่ือนไขท่ีสําคญั - ผู้ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบภาษีโรงเรือน 

- เม่ือครบอายกุารเช่า หากผู้ เช่าประสงค์เช่าตอ่ทรัพย์สนินีต้อ่ไป ให้ผู้ เช่าแจ้งความจํานงลว่งหน้า
ก่อนสิน้ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 เดือน หากผู้ให้เช่ายอมรับก็ให้ถือวา่สญัญาดงักลา่วตอ่อายกุาร
เช่าออกไปโดยอาศยัเนือ้หาสาระตามสญัญาเช่าฉบบัเดิม 

- ผู้ เช่าต้องไมใ่ช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าเพ่ือการอยา่งอ่ืนนอกจากท่ีใช้กนัตามประเพณีนิยมปกติ หรือท่ี
กําหนดไว้ในสญัญา ผู้ เช่าต้องสงวนรักษาทรัพย์สนิท่ีเช่านัน้เสมอวิญญชูนจะพงึสงวนรักษา
ทรัพย์สนิของตนเอง และต้องบํารุงรักษาทัง้ทําการซอ่มแซมเลก็น้อยในทรัพย์สินนัน้ด้วย 

- ผู้ เช่ายอมรักษาตวัห้องเช่ามิให้ชํารุดทรุดโทรมไปกวา่เดิม 
- หากผู้ เช่าผิดนดัหรือไมป่ฏิบติัตามสญัญาไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาเช่า

ได้ทนัที 
- กรณีท่ีผู้ เช่าประสงค์จะเลิกเช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการเลกิเช่าไมน้่อย

กวา่ 90 วนั 
- บรรดาสิง่ก่อสร้างหรือซอ่มแซมลงในบริเวณห้องเช่า เม่ือผู้ เช่าออกจากห้องเช่า ห้ามมิให้รือ้ถอน

หรือทําลายเป็นอนัขาด และสิง่ก่อสร้างหรือซอ่มแซมต้องตกเป็นของผู้ให้เช่าทัง้สิน้ โดยผู้ เช่าจะ
เรียกคา่เสียหายใดๆ ไมไ่ด้เป็นอนัขาด ถ้าห้องเช่าเกิดอคัคีภยัขึน้สญัญาเช่าเป็นอนัระงบัสิน้สดุ
ลง 

- ถ้าผู้ เช่าออกไปจากห้องเช่าจะเรียกคา่เสียหายหรือคา่ขนย้ายใดๆ จากผู้ให้เช่าไมไ่ด้ 
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4.4.1.2 สัญญาเช่าสาขา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีสญัญาเช่าสาขาตา่งๆ (รวมพืน้ท่ีให้บริการ และคลงัเก็บสนิค้า) ทัง้หมด 19 แหง่ (20 สาขา) 
รายละเอียดดงันี ้ 

คูส่ญัญา ผู้ให้เช่า: ผู้ประกอบการเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการห้างสรรพสนิค้า และคอมมนิูตีม้อลล์  
              เช่น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)  บริษัท สยามพารากอน รีเทล  
 จํากดั  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากดั  
ผู้ เช่า:      บริษัทฯ 

ลกัษณะของสญัญาเช่า เช่าพืน้ท่ี เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีให้บริการและคลงัเก็บสินค้า 
อตัราคา่เช่าและ
คา่บริการ 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการตา่งๆ มีอตัราการคํานวณเป็นตอ่ตารางเมตร ทัง้นี ้รูปแบบของการทําสว่น
ใหญ่จะมีการแบง่สญัญาออกเป็นสญัญาเช่า สญัญาบริการ สญัญาการใช้สาธารณปูโภค ขึน้กบั
รูปแบบของผู้ให้เช่าแตร่าย 

ระยะเวลาการเช่า สญัญาเช่ามีอายปุระมาณ 3 - 9  ปี 
เง่ือนไขท่ีสําคญั - พืน้ท่ีเช่า แผนผงัท่ีเช่า วตัถปุระสงค์การเช่า ขอบเขตการให้เช่าหรือให้บริการ 

- ในบางสญัญาเช่าและสญัญาบริการอาจมีเง่ือนไขการปรับราคา เม่ือมีการตอ่อายสุญัญา หรือ 
ปรับเป็นรายปี ซึง่โดยเฉล่ียการปรับราคาจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7 - 12 ตอ่ปี 

- การวางเงินประกนัความเสียหาย ซึง่โดยเฉล่ียมีการวางเงินประกนัเป็นจํานวน 3 - 8 เดือนของ
คา่เช่า โดยจะต้องชําระเงินประกนัในวนัเร่ิมต้นสญัญา หรือในสญัญาบางฉบบัอาจแบง่ชําระ
เงินประกนัออกเป็น งวดๆ และเงินดงักลา่วจะได้รับคืนเม่ือไมมี่การตอ่สญัญาภายใน 30 วนั  

- ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีอากรแสตมป์ ภาษีอ่ืนๆ และเงินอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกบัสถานท่ีเช่า 

- ผู้ เช่าต้องทําประกนัภยัสําหรับทรัพย์สนิตลอดระยะเวลาการเช่า  
- ผู้ เช่าต้องเปิดประกอบกิจการทกุวนัเป็นปกติ ตามวนัและเวลาท่ีผู้ให้เช่าให้บริการหรือกําหนด 

และต้องดแูลสถานท่ีเช่าให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมตามท่ีผู้ให้เช่ากําหนด 
- ผู้ เช่าไมมี่สิทธินําสถานท่ีเช่า ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นออกไปให้เช่าช่วง หรือให้บคุคลอ่ืนเข้าใช้

ประโยชน์ในสถานท่ีเช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้ให้เช่าก่อน 
- ก่อนการเข้าดําเนินการตกแตง่สถานท่ี ผู้ เช่าต้องจดัให้มีการทําประกนัภยัจากการดําเนินการ

ของผู้ รับเหมา และประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลท่ีสามในวงเงินท่ีผู้ให้เช่ากําหนด   
- หากผู้ เช่ามีความประสงค์ท่ีจะเช่าสถานท่ีตอ่ ต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ก่อนสิน้สดุสญัญาเช่าไมน้่อยกวา่ 1 – 6 เดือน 
- เม่ือสญัญาสิน้สดุลง ผู้ให้เช่าเลือกท่ีจะรับเอาทรัพย์สนิท่ีติดตรึงหรือสิง่ตอ่เติม ตกเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของผู้ให้เช่าแล้ว ผู้ เช่าสามารถขนย้ายทรัพย์สนิและสิง่ติดตัง้อ่ืนๆ ของผู้ เช่า ออกไปจากสถานท่ี
เช่าได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่า แตผู่้ เช่าจะต้องซอ่มแซมและปรับสภาพของสถานท่ีเช่าให้คืนสู่
สภาพเรียบร้อยก่อนสง่มอบคืนผู้ให้เช่า 
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4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุและบริหารงานในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยจะลงทนุในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ือง ใกล้เคียง หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์และสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะส่งตวัแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคณุสมบติั
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักลา่ว โดย
ตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทฯ ท่ีปราศจากผลประโยชน์
ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหลา่นัน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถควบคมุดแูลกิจการ และการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกําหนดให้ตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหาร
จดัการธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึง่กําหนดไว้ในข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ๆ นอกจากนี ้การสง่ตวัแทนเพ่ือเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมดงักลา่วให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงร่วมกนัในกรณีของบริษัทร่วม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกํากบัให้มีการ
จดัเก็บข้อมลูและบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ ตรวจสอบ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมมี่คดีความ คดีอนญุาโตตลุาการ หรือกระบวนพิจารณาคดีอ่ืนใดท่ีมีนยัสําคญัและเก่ียวข้องโดยตรง
กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่เช่ือวา่จะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ท่ีมีจํานวน
สงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หรือสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินการ และแนวโน้มการดําเนินการในอนาคตของกลุม่บริษัทฯ  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ร้านขนมหวาน 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 324, 326 ซอยพฒันาการ 30 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000109 
โทรศพัท์ : 0 2318 4488 
โทรสาร : 0 2318 1022 
เวบ็ไซต์/โฮมเพจบริษัท : http://www.afteryoudessertcafe.com 
ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 72.50 ล้านบาท 

ทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 72.50 ล้านบาท 

ชนิดและจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว : หุ้นสามญัจํานวน 725,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 
 

บุคคลอ้างองิ 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 0 2009 9000 
โทรสาร : 0 2009 9991 

 

ผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 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 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 958 ถนนออ่นนชุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 

10250 
โทรศพัท์ : 0 2332 9806  
โทรสาร : 0 2311 5567 

 



   
   

 

  
 

 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน  72.50 ล้านบาท โดยเป็นทุนชําระแล้วจํานวน 72.50 ล้านบาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 725,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2560 สรุปได้ดงันี ้ 

กลุ่มผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุม่นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ/1   
 นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 253,750,000  35.00 
 นายพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณ/2 14,787,500 2.04 
 นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ/2 12,687,500 1.75 
 นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ/3 3,000,000 0.41 
 รวมกลุ่มนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ 284,225,000 39.20  

2 กลุม่นายแม่ทพั ต.สวุรรณ/1   
 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 213,150,000 /5 29.40 
 นางสาวกนิษฐะวิริยา ต.สวุรรณ/4 15,225,000/5 2.10 
 รวมกลุ่มนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ 228,375,000 31.50 

3 
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund 
Services Department  

25,500,000 3.52 

4 นายธีรพงศ์ จนัศิริ 6,500,000 0.90 
5 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 5,655,100 0.78 
6 AIA Company Limited - APEX 5,000,000 0.69 
7 นายฤทธิรงค์ บญุมีโชติ 4,751,900 0.65 
8 AIA Company Limited - Tiger 4,700,000 0.65 
9 กองทนุเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 4,376,200 0.60 

10 นางสนีิ อารีเจริญเลศิ 3,820,000 0.53 
11 อ่ืนๆ 152,096,800 20.98 

รวมทัง้หมด 725,000,000 100.0  
หมายเหต:ุ  /1 กลุม่นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณเป็นเครือญาติกบักลุม่นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

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

ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 ได้มีมติอนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 2 ล้าน
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ (ESOP) บริษัทฯ ได้รับชําระเงิน
คา่หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วแล้ว และได้บนัทกึผลตา่งระหวา่งมลูคา่ยติุธรรมของหุ้นสามญัและราคาเสนอขายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทนุและสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัในงบแสดงฐานะการเงินของปี 2559 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจําปีจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้คราวเม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ 
และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในคราวถดัไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยนัน้จะอยูภ่ายใต้อํานาจการพิจารณาอนมุติัของคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้องคํานึงถึงผลการดําเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน 
ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้เพ่ือให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ เม่ือบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทําการรายงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชมุคราวถดัไป ทัง้นี ้บริษัท ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม จํากดั บริษัทย่อย
ของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินสํารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 
 

ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัการจ่ายเงินปันผล สําหรับงวดดําเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 
92,900,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93.75 ของกําไรสทุธิ โดยท่ีบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 78,400,000 บาท เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2559 และจะจ่ายเงินปันผลสว่นท่ีเหลือจํานวนไม่เกิน 14,500,000 บาท สําหรับ
หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํานวน 725,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท ในวนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2560 โดยแบง่จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ดงันี ้ 

(ก) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในอตัรา 8 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ ไม่เกิน 9,062,500 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปัน
ผลในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นเดิมจากการคํานวณตามอตัราการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว ให้จ่ายปัน
ผลสําหรับสว่นท่ีเป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ 

(ข) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจํานวนทัง้สิน้ ไมเ่กิน 5,437,500 บาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 2 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครัง้
การประชุม 

จาํนวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

10 10 

2. นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ  10 10 
3. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
10 10 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 10 10 
5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  10 10 
6. นางสาวกลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 10 10 
7. นายมิลล์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 10 10 

โดยมีนางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนงัสือรับรองบริษัทฯ  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ นางสาวกุลพชัร์ กนกวฒันา
วรรณ และนายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ-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 



แบบแสดงรา
 

 

 

 

โดยมีนาง

ทัง้นี ้นาย
สอบทานค
ทัง้ 3 ทา่น

8.2 

โครงสร้าง

คณะผู้บริ

1. น
2. 
3. 

น
น

4. น
5. น
6. น
7. น

 

หมายเหตุ
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นกุารบริษัท เป็

ธรรมนญู  อานั
นของบริษัทฯ 
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ป็นเลขานกุารค

นนัโทไทย เป็นก
สามารถดรูาย
ยวกบักรรมการ

ธนัวาคม 2559  

ดงันี ้

รเป็นผู้บริหารข

รบริษัท 

จัดการ 

ฝายผลติ 

รผู้จัดการ 

ผู้จัดการ 

 

 

ณะกรรมการต

กรรมการตรวจส
ละเอียดคณุสม
ร ผู้บริหาร ผู้ มีอ

  

กรรมการผ้
รองกรรมก
ผู้ช่วยกรรม
ผู้ อํานวยก
ผู้ อํานวยก
ผู้ อํานวยก
ผู้ อํานวยก

ของบริษัทฯ ตัง้

ฝ่ายตรวจส
(จ้างบริษัท

ผู้อาํนวยการฝ
มนุ

 

รวจสอบ  

สอบท่ีมีความรู้
มบติัและประสบ
อํานาจควบคมุ 

ผู้จดัการ 
การผู้จดัการ 
มการผู้จดัการ 
การฝ่ายปฏิบติัก
การฝ่ายผลิต 
การฝ่ายทรัพยา
การฝ่ายบญัชีแล

แตว่นัท่ี 1 มกรา

สอบภายใน 
ทภายนอก) 

ฝ่ายทรัพยากร
นุษย์ 

บริษัท อาฟเตอ
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ร ผู้อาํนว
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8.3 เลขานุการบริษัท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2559 ได้แต่งตัง้นางสาวจันทนี ตนัตสรุฤกษ์ เป็นเลขานกุาร
บริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยคณุสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1  

เลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีหลกัในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เก็บรักษา
รายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด และจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจดัทําโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1. จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงาน
ประจําปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น ในนามของบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
บริษัท 

3. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 
89/14 ซึง่จดัทําโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทํา
การนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ ในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

4. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นเก่ียวกบัข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทต้องทราบ
และติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถกูต้องสม่ําเสมอ รวมถงึรายงานการเปล่ียนแปลงข้อกําหนด และ/หรือกฎหมายท่ี
มีนยัสําคญัให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

5. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพึง
ปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 

6. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตามระเบียบและ
ข้อกําหนดของหน่วยงานดงักลา่ว 

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนินการอ่ืนใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ /หรือ  ตามท่ี
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และ/หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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ทัง้นี ้นางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ ได้ลาออกจากการเป็นเลขานกุารบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 มีมติแตง่ตัง้นางสาวชไมพร ตัง้กิตติสวุรรณ์ ทําหน้าท่ีเลขานกุารบริษัทตัง้แต่
วนัท่ี 5 มกราคม 2560 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบในการกํากบั
การทํางานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ สําหรับค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

1) คา่ตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ มีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจําทกุปี ผ่านการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2559 ของบริษัทฯ  เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 เป็นรายไตรมาส 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตาํแหน่ง (บาท/ไตรมาส)  ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 10,000 10,000 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร -ไมมี่- -ไมมี่- 
กรรมการตรวจสอบ 35,000 25,000 

ตารางแสดงคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2559  

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2559 
1. นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
140,000 

2. นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ  40,000 
3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน/1 กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
120,000 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 100,000 
5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  -ไมมี่- 
6. นางสาวกลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ -ไมมี่- 
7. นายมิลล์   กนกวฒันาวรรณ/2 กรรมการ 20,000 
รวม (บาท) 420,000 
หมายเหต:ุ /1 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแตง่ตัง้ให้นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายปรีย์มน ป่ินสกลุ 

                        /2  นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2559 จงึรับคา่ตอบแทนกรรมการ
เพียง 2 ไตรมาส 
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2) คา่ตอบแทนผู้บริหาร  
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ผลประโยชน์หลงัออก
จากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่ผู้บริหาร จํานวน 7 ราย รวมทัง้สิน้ 13.46 ล้านบาท สําหรับปี 
2558 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้บริหารจํานวน 6 ราย รวมทัง้สิน้ 10.26 ล้านบาท 

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ของบริษัทฯ  เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 ได้มีมติอนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพ่ือเป็นการตอบแทนการทํางานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานดงักล่าว 
และเพ่ือให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ซึ่งได้จดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering : IPO) 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,500,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ในราคาเสนอขาย
เดียวกบัท่ีเสนอขายให้แก่ประชาชน หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการของบริษัทฯ จะถกูห้ามขายเป็นระยะเวลา
ไมเ่กิน 24 เดือนนบัจากวนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้นที่
ได้รับการ

จดัสรร (หุ้น) 

สัดส่วนเทยีบกบั
หุ้นสามัญ

ทัง้หมด (ร้อยละ) 

ราคาที่ได้รับ
การจดัสรร 
(บาท/หุ้น) 

1 นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

500,000 0.07 ราคา IPO 

2 นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

500,000 0.07 ราคา IPO 

3 ดร. ธรรมนญู   อานนัโทไทย กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

500,000 0.07 ราคา IPO 

รวม 1,500,000 0.21  

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอ่ย โดยผลประโยชน์ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้บริหารคิดเป็นมลูคา่ 6.1 ล้านบาท และมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี ้

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้นที่
ได้รับการ

จดัสรร (หุ้น) 

สัดส่วนเทยีบ
กับหุ้นสามัญ
ทัง้หมด (ร้อย

ละ) 

ราคาที่ได้รับ
การจดัสรร 
(บาท/หุ้น) 

ผู้บริหาร     
1 นายทรงพล  ทศันาเสถียรกิจ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการ 437,500 0.06 0.10 
2 น.ส.อไุรวรรณ  สมานวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต 437,500 0.06 0.10 
3 น.ส.ชไมพร  ตัง้กิตติสวุรรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 
437,500 0.06 0.10 
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ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้นที่
ได้รับการ

จดัสรร (หุ้น) 

สัดส่วนเทยีบ
กับหุ้นสามัญ
ทัง้หมด (ร้อย

ละ) 

ราคาที่ได้รับ
การจดัสรร 
(บาท/หุ้น) 

4 นางพรสิรินทร์  ทองตนั ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากร
มนษุย์ 

125,000 0.02 ร้อยละ 50 ของ
ราคา IPO 

รวม-ผู้บริหาร 1,437,500 0.20  

ทัง้นี ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจดัสรรให้แก่ผู้บริหาร จะถกูห้ามขายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ 
เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 โดยหลงัจากวนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ครบ 6 เดือน ผู้บริหารของบริษัทฯ จะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ร้อยละ 50 ของจํานวน
หุ้นทัง้หมด และเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือน ผู้บริหารของบริษัทฯ จะสามารถขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายสว่นท่ีเหลือ
ได้ทัง้หมด 

8.5 บุคลากร 
จํานวนพนกังานทัง้หมด  

จํานวนพนกังานทัง้หมดในแตล่ะสายงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงันี ้

สายงาน 
จาํนวนพนักงาน (ราย) 

2559 2558 
ประจาํ ช่ัวคราว ประจาํ ช่ัวคราว 

1 ฝ่ายปฏิบติัการ 432 89 391 34 
2 ฝ่ายผลติ 100 - 104 - 
3 ฝ่ายคลงัสนิค้า 31 - 30 - 
4 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 18 - 14 - 
5 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 10 - 8 - 
6 ฝ่ายจดัซือ้ 8 - 6 - 
7 ฝ่ายการตลาด (กราฟฟิค) 4 - 3 - 
8 ฝ่ายสนบัสนนุงานบริหาร 8 - 2 - 
9 แผนกซอ่มบํารุง 12 - 5 - 

10 แผนกสารสนเทศ 3 - - - 
รวม 626 89 563 34 

 

การเปล่ียนแปลงจํานวนพนกังานอยา่งมีนยัสําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีจํานวนพนกังานรวม 715 ราย และ 597 ราย ตามลําดบั โดยมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัในฝ่ายปฏิบติัการเป็นหลกั ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ ท่ีมีการเปิดสาขาเพ่ิมขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองจาก 15 สาขา ณ สิน้ปี 2558 เป็น 20 สาขา ณ สิน้ปี 2559      
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ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

-ไมมี่- 

ผลตอบแทนพนกังาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะตา่งๆ โดยผลตอบแทนพนกังาน ปี 2559 และ 2558 มีดงันี ้

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 2559 2558 
เงินเดือน 118.26 78.60 
เงินโบนสั 11.00 6.51 
คา่ตอบแทนอ่ืนๆ/1 18.95 13.68 

รวม 148.21 98.79 

หมายเหต:ุ /1 คา่ตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ เงินได้หน้าท่ี คา่เดินทาง กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ประกนัสงัคม และสวสัดิการอ่ืนๆ แตไ่มร่วม
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ESOP) 

 

นโยบายในการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรอย่างสม่ําเสมอ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ และความชํานาญ 
รวมทัง้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ บริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดแผนการฝึกอบรมทัง้ภายในและ
ภายนอกสําหรับพฒันาบคุลากรให้มีประสทิธิภาพ ดงันี ้ 

1. จดัให้มีการอบรมสําหรับพนกังานเข้างานใหมใ่นทกุๆ เดือน  

2. จดัหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการทํางาน และทศันคติท่ีดีในการทํางานในทกุๆ ไตรมาส  

3. จดัอบรมภายในและจดัประชมุเชิงปฏิบติัการสําหรับพนกังานและผู้บริหารในสายงานตา่งๆ  

4.  จดัให้พนกังานเข้าอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยั ชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน     

5. จดัให้มีการสอบและการวดัผลการปฏิบติังาน เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานประจําสาขาได้เติบโตในหน้าท่ีการ
งาน 

6. จดัให้มีกิจกรรมภายในเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจในการทํางาน  

7. จดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีของพนกังานในองค์กร และสร้างให้เกิดความผกูพนักบัองค์กร 
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9. การกาํกับดแูลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ  

ในการดําเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ รวมทัง้ได้ยึดถือและปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good 
Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และยงัทําให้เกิดความโปร่งใสต่อนกัลงทนุอนัจะทําให้
เกิดความเช่ือมัน่ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ครอบคลมุ
หลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และเจ้าของ
บริษัทฯ เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับ
ข้อมลูอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของ
บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุติัธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผล
ตอ่ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถงึการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีพนัธกิจในการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อน
วนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด รวมทัง้ข้อมลู
ประกอบการประชมุท่ีเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมลูล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะ
นําข้อมลูดงักลา่วเผยแพร่ลงในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบคุคลอ่ืนใดเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดตามท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมกบั
หนงัสือนดัประชมุ 

(3) ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานท่ีซึง่สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซึง่แสดงสถานท่ีจดัการประชมุผู้
ถือหุ้นไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ รวมถึงเลือกวนัเวลาท่ีเหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีจะอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(4) ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อน
วนัประชมุตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

(5) ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะหรือตัง้คําถามในวาระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชมุ  
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(6) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการ
ลงคะแนน 

(7) ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมท่ีบนัทึกข้อมลูอย่างถูกต้องและครบถ้วนใน
สาระสําคญั รวมทัง้จะมีการบนัทึกประเด็นข้อซกัถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีสําคญัไว้ในรายงานการประชุม 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะนําผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทัง้รายงานการประชมุ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(8) บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินเข้า
บญัชีธนาคาร ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกนัปัญหาเร่ืองเช็คชํารุด สญูหาย หรือส่งถึงผู้ ถือหุ้น
ลา่ช้า 

(9) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีเป็นปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
อยา่งสม่ําเสมอ 

หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้ ถือหุ้น
ท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยหรือตา่งด้าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะแจ้งกําหนดการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้วาระการประชุมท่ีเก่ียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่
กําหนดการประชมุดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ รวมทัง้จะจดัทําและเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทย
และภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เช่นกนั 

(2) บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวนัประชมุผู้ ถือ
หุ้น โดยบริษัทฯ จะกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเป็นการล่วงหน้าเก่ียวกบัวิธีการท่ีให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทัง้หลกัเกณฑ์เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอ
หรือไม ่

(3) ในการดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเร่ิมการ
ประชมุ ประธานในท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระ 
และยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุทกุรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทัง้
ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในท่ีประชมุจะดําเนินการประชมุตามระเบียบ
วาระท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้จะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะ
วาระท่ีมีความสําคญัซึง่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

(4) ในวาระเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการเลือกตัง้เป็นรายคน 

(5) บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระท่ี
เก่ียวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบนัทึกส่วนได้เสียดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนยัสําคญัในลกัษณะท่ีจะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระท่ี
เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  

(6) บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีทราบข้อมลูภายในนําข้อมลูดงักล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีบุคคลใด
เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวหรือนําข้อมลูนัน้ไปใช้ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือกระทํารายการท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้กําหนดให้
กรรมการทกุคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าท่ีจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่
เลขานกุารบริษัทเป็นประจําและเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นและพนกังานของ
บริษัทฯ หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น  โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้ มีสว่น
ได้เสียทกุกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวได้รับการดแูลอย่างดี นอกจากนี ้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้คํานงึถงึสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นท่ีจะสร้างผลการ
ดําเนินงานท่ีดีและการเจริญเติบโตท่ีมัน่คง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
รวมทัง้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานทกุรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถและศกัยภาพ
ของพนกังานอย่างสม่ําเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม เป็นต้น โดยให้
โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท่ีมีความรู้
ความสามารถสงูให้คงอยู่กบับริษัทฯ เพ่ือพฒันาองค์กรต่อไป อีกทัง้ยงัได้กําหนดแนวทางใน
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทัง้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมลูภายในอยา่งเคร่งครัด เป็นต้น 
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คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลท่ีเท่าเทียมกัน และ
คดัเลือกคู่ค้าด้วยความยติุธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จัดทํารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย 
และจดัให้มีระบบติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน 
และป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทฯ ซือ้
สนิค้าจากคูค้่าตามเง่ือนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบติัตามสญัญาตอ่คูค้่าอยา่งเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลกูค้าโดยการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึง
การตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าให้ครบถ้วนและครอบคลมุให้มากท่ีสดุ เพ่ือมุ่งเน้น
การสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคํานึงถึงสขุลกัษณะและ
อนามยัของลกูค้าในการบริโภคสนิค้าของบริษัทฯ และการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าท่ีถกูต้องและ
ครบถ้วนแก่ลกูค้า รวมทัง้ยงัจดัให้มีช่องทางให้ลกูค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาสินค้าหรือ
การให้บริการท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสินค้าและ
บริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว โดยลกูค้าสามารถแจ้งปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ทาง
โทรศพัท์และช่องทางออนไลน์ตา่งๆ ของบริษัทฯ เช่น เวบ็ไซต์ Facebook และ Instagram 

เจ้าหนี ้ : บริษัทฯ จะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสญัญาท่ีมีต่อเจ้าหนีเ้ป็นสําคญั รวมทัง้ การชําระคืน
เงินต้น ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้
สนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใสใ่จและให้ความสําคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของ
ผู้คนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มี
จิตสํานกึและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม รวมทัง้จดัให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯ พยายามเข้าไปมี
สว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็นการสร้างและรักษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

นอกจากนี ้ ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย ความไม่
ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผา่นกรรมการอิสระ 
หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้ ข้อมลูร้องเรียนและเบาะแสท่ีแจ้งมายงับริษัทฯ จะถกูเก็บไว้เป็นความลบั โดย
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป โดยจะเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต์หรือรายงานประจําปีของบริษัทฯ
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ล้วน
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  จะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวตาม
หลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

(2) บริษัทฯ จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) คือ นางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ เพ่ือทําหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนหรือผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นประจํา 
รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัในการเปิดเผยข้อมลูอยา่งสม่ําเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับข่าวสารเป็นประจําผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมลูท่ีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยั
อยู่เสมอ ซึ่งข้อมลูดงักล่าวรวมถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษัทฯ 
และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หนงัสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ 
กฎบตัรตา่ง ๆ เป็นต้น  

(3) บริษัทฯ  ให้ความสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจดัให้มี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงาน
ประจําปี นอกจากนี  ้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส  

(4) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุย่อยของบริษัท จํานวนครัง้ของการประชมุและการเข้าประชมุในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการทําหน้าท่ี รวมทัง้
การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของ
บริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (หากมี) ด้วย 

(5) บริษัทฯ จะเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืนท่ีผู้สอบบญัชีให้บริการ  

(6) บริษัทฯ จะจดัให้มีรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง และ
นโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบติัตาม
นโยบายดงักลา่วรวมทัง้กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง 
ๆ เช่น รายงานประจําปี และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึง่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัท
ฯ โดยเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

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

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

(3)   กรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบติัเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. กําหนดจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
นายปรีย์มน ป่ินสกลุ และ ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย 

กรรมการท่ีเป็นอิสระ คิดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้คณะอนัจะทําให้เกิดการถ่วงดลุในการ
พิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการ
บริษัทจะเห็นว่าบุคคลนัน้สมควรดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืน
ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
จะต้องแจ้งตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เพ่ือทําหน้าท่ีช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทใน
การกํากับดแูลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคมุภายในและการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การจดัทํา
รายงานทางการเงิน เพ่ือให้การปฏิบติังานและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ นางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีในการดําเนินการท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการ
ให้คําแนะนําในเร่ืองข้อกําหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
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2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการดํา เ นินงานของบริ ษัทฯ  รวมทั ง้ กํากับดูแลใ ห้การบ ริหารจัดการ เ ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง 
เพ่ือประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้ นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมการบริษัท 

(1) นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการได้ให้
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้นี  ้การจัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จดัให้มีการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจําทกุปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กําหนดข้อพงึปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบติั ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

(ข) จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่ลกูค้า 

(ค) จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่คูค้่า คูแ่ข่งทางการค้า และเจ้าหนี ้

(ง) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่พนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

บริษัทฯ  ได้ประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ  มีนโยบายขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีเหตผุลและเป็นอิสระ
ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการ
ท่ีพิจารณาเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึง
ไมมี่อํานาจอนมุติัในรายการดงักลา่ว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย 
ตลอดจนข้อบงัคบัของสํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 
56-1) 
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(4) การควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในเพ่ือการกํากบัดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว้ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีการเปิดเผยความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบถงึความเพียงพอของระบบควบคมุภายในไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  

(5) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้กํากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบติัตาม
นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําและบริษัทฯ จดัให้มีการทบทวนระบบหรือกระบวนการบริหาร
จดัการความเส่ียงเป็นประจําทกุปี 
(6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชีมาประชมุร่วมกนั และนําเสนอ
รายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท
ฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี  

3. การประชมุคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทกุไตรมาส และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดยมีการ
กําหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการทกุท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน และจดั
ให้มีการบนัทกึรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดย
ในการประชุมทุกครัง้ บริษัทฯ จัดให้มีผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการ
ตดัสนิใจท่ีถกูต้องและทนัเวลา 

ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชมุและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เทา่กนั ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขการ
ดําเนินงาน โดยมีการกําหนดหวัข้อท่ีจะประชมุชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมินดงักลา่ว เพ่ือรวบรวมความเห็นและนําเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจําปี 

4. คา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายไตรมาส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียเม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยคํานึงถึง
ความเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น
เงินเดือนและโบนัสประจําปี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการและผู้บริหารรวมกนัจะต้องไม่เป็นจํานวนท่ีสงูผิดปกติเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดย
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เฉล่ียของบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั ทัง้นี ้  เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
จัดการจะร่วมกันเป็นผู้ กําหนดตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน และจะนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุง
การปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก
ก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการหมนุเปล่ียนงานท่ีได้รับมอบหมายตามความถนดัของผู้บริหารและพนกังาน โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผู้จัดการจะกําหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ดงักล่าวเพ่ือเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาผู้บริหารและพนกังานให้มีความรู้ความสามารถใน
การทํางานมากขึน้และให้สามารถทํางานแทนกนัได้ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   

คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจํานวน 2 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

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

โดยมีนางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  
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กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนงัสือรับรองบริษัทฯ  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันา
วรรณ และนายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ  

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ได้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

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

(2) กําหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ 
และอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีฝ่ายจัดการนําเสนอ และกํากับดูแลการบริหารงานและผลการ
ปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดงักล่าว
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพิ่มมลูค่าสงูสดุให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้น 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายจดัการ และ/หรือคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองและ
สม่ําเสมอเพ่ือให้บรรลกุลยทุธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

(4) ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทาง
การเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม 

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอก่อนเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

(6) กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การกําหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน และ
บําเหน็จรางวลัของผู้บริหาร รวมถงึดแูลระบบกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารท่ีเหมาะสม 

(7) พิจารณารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) พิจารณาอนมุติัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไมจํ่าเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น) การลงทนุในธุรกิจใหม ่และการดําเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบั
ท่ีเก่ียวข้อง 

(9) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จําเป็นต้องพิจารณาโดยท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(10) อนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(11) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเส่ียงและติดตามผลการปฏิบติังาน 
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(12) ดแูลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดท่ีทํากับบริษัทฯ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
เพิ่มขึน้หรือลดลง ให้กรรมการรายดงักลา่วแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า 

(13) สอบทานนโยบายในการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-
Corruption) ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ประจําปีท่ีจดัทําโดยคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีได้รับมอบหมาย 

(14) ดแูลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดท่ีทํากับบริษัทฯ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
เพิ่มขึน้หรือลดลง ให้กรรมการรายดงักลา่วแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า 

(15) แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 

(16) แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท และ/หรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบติังาน
ตา่งๆ เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

(17) วา่จ้างท่ีปรึกษาหรือบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือให้ความเหน็หรือคําแนะนําตามความจําเป็น 

(18) จดัทํารายงานประจําปี และรับผิดชอบต่อการจดัทําและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(19) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ 
บริษัทฯ 

(20) พิจารณาอนมุติัเร่ืองตา่งๆ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัทฯ อยา่งเป็นธรรม 

(21) จดัให้มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

(22) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(23) มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้  

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือ
มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้ 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ดร. ธรรมนญู   อานนัโทไทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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โดยมีนางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ และดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสามารถ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเพ่ิมเติมได้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุาร
บริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท สํานักงานสอบบญัชีดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  ในฐานะหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหน่งและการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย 
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ
ซึง่พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเม่ือ  

1) ตาย 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ทนัที ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถกูถอดถอนสามารถชีแ้จงเหตดุงักลา่วให้สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ด้วยก็ได้ 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ตามท่ีกําหนดไว้
ข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีจํานวนกรรมการตรวจสอบต่ํากว่า 3 คน ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นมีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพ่ือให้มีจํานวนครบถ้วนทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ีมีจํานวน
กรรมการตรวจสอบไมค่รบถ้วน เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ได้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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(3) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบัผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

(4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

(5) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ พร้อมทัง้เสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีผลใช้
บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

(7) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

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

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(8) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(9) ตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการว่าจ้างหรือนําผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ 

(10) หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
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(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(11) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเก่ียวกบัการแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผลการดําเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(12) จดัทํารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(13) สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม และการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ 

(14) ทบทวนกระบวนการการกํากบัดแูลกิจการและความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถงึการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

(15) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ประจําปีของบริษัทฯ 

(16) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อ 
บริษัทฯ (Identification of Risk) และกําหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite) รวมทัง้กําหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียงทัง้ภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
ทิศทางของธุรกิจ ทัง้นี ้ต้องครอบคลมุความเส่ียงอยา่งน้อย 4 ประการ ดงันี ้

(ก) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) 

(ข) ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเส่ียงด้านกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

(ง) ความเส่ียงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ (Compliance Risk) 

(17) กําหนดกลยทุธ์ โครงสร้างและทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหาร
ความเส่ียงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 

(18) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
 

9.3.1 กรรมการบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติอนมุติัการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนขึน้ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายปรีย์มน ป่ินสกลุ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน และนายวิวตัน์ กนก
วฒันาวรรณ โดยมี นายปรีย์มน ป่ินสกลุ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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ดงันัน้ ในระหวา่งปี 2559 ซึง่บริษัทฯ ยงัไมมี่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ/หรือตวัแทนผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ทรงคณุวฒิุตามสายงานท่ีเก่ียวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะร่วมกนัเป็นผู้ ทํา
หน้าท่ีสรรหาและเสนอช่ือบคุคลซึ่งมีคณุสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอช่ือบคุคลดงักล่าว
ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัเลือกตัง้ตอ่ไป 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แต่ในกรณีท่ีเป็นการเลือกตัง้กรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะ
เหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกตัง้บคุคลซึ่งเสนอช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ/หรือ
ตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ทรงคณุวฒิุตามสายงานท่ีเก่ียวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการได้ ทัง้นี ้บคุคลซึง่เข้ารับตําแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักลา่วให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการซึง่ตนแทน 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้า
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้น
จากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้ ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจาก
ตําแหน่ง 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะ
มีวาระการดํารงตําแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนัน้สมควรดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ตอ่ไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการบริษัทฯ พ้นจากตําแหน่งเม่ือ  

1) ตาย 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

9.3.2 กรรมการตรวจสอบ 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการ
ดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น
ตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเม่ือ  

1) ตาย 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
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ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ทนัที ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถกูถอดถอนสามารถชีแ้จงเหตดุงักลา่วให้ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ด้วยก็ได้ 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ตามท่ีกําหนดไว้
ข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีจํานวนกรรมการตรวจสอบต่ํากว่า 3 คน ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นมีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพ่ือให้มีจํานวนครบถ้วนทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีจํานวน
กรรมการตรวจสอบไมค่รบถ้วน เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย กจิการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม 

นโยบายการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ จะส่งตวัแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคณุสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุเข้าเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ กรรมการ 
ผู้บริหารระดบัสงู หรือบคุคลใดๆ ของบริษัทฯ ท่ีปราศจากผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านัน้ 
ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถควบคมุดูแลกิจการ และการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกําหนดให้ตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกําหนดไว้ในข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมนัน้ๆ นอกจากนี ้การส่งตวัแทนเพ่ือเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงักลา่วให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือ
หุ้นของบริษัทฯ  และ/หรือข้อตกลงร่วมกนัในกรณีของบริษัทร่วม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกํากบัให้มี
การจดัเก็บข้อมลูและบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ ตรวจสอบ  

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ นําความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป
เปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
รวมทัง้ต้องไม่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภายใน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางปอ้งกนัการใช้ข้อมลู
ภายใน ดงันี ้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 
และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 
   
 

  

หน้า 55 

 

(2) กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะจดัทํา และเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับท่ีส่งรายงานต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

(3) กําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระสําคญัซึง่มีผลหรืออาจมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์จะต้องงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 
30 วนัก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ีข้อมลู
ดงักล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูดงักล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้
ผู้ อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้หากมีการกระทําอนัฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักลา่ว
ข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบงัคบัการทํางานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ตัง้แต่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็น
พนกังาน 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

สําหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทัง้หมดเป็นค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit 
Fee) ให้แก่ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด รวมทัง้สิน้ 1.45 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส และค่าสอบ
บญัชีรายปี และมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน (Out of Pocket Expenses) จํานวนรวม 11,280 บาท  โดยไมมี่การจ่ายค่าบริการอ่ืนใด (Non-
Audit Fee)  

สําหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทัง้หมดเป็นค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit 
Fee) ให้แก่ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั รวมทัง้สิน้ 1.3 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส และค่าสอบบญัชี
รายปี และมีค่าใช้จ่ายอ่ืน (Out of Pocket Expenses) จํานวนรวม 6,037 บาท  โดยไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืนใด (Non-Audit 
Fee)  

9.7 การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดใีนเร่ืองอ่ืนๆ 

-ไมมี่- 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 
   
 

  

หน้า 56 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคม
จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวมพร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคูก่นัไปด้วย  

10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความรับผิดชอบทางสงัคม คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่
สงัคม ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆ เพ่ือให้ฝ่ายจดัการนําไปศกึษาหรือปฏิบติั โดยบริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายความรับผิดชอบตอ่
สงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ท่ีจะแข่งขนัทางการค้าตามหลกั
จริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกนั รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็
ตามท่ีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมลูท่ีความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และ
ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สจุริตทางการค้าในการจดัซือ้เคร่ืองจกัร นอกจากนี ้ยงัได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้ อ่ืน  โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายหรือข้อกําหนดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย อีกทัง้ บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลกูจิตใต้
สํานกึให้แก่บคุลากรของบริษัทฯ ในทกุระดบัชัน้ให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสินบนกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือภาคเอกชน 
โดยบริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบงัคบับญัชาใน
แตล่ะหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดลุอํานาจและมีความรัดกมุในการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ได้ดําเนินการสมคัรเพ่ือเข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคี
เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559  เพ่ือร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต โครงการนีดํ้าเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชัน้นํา อนั
ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคม
ธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

บริษัทฯ ยงัได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงันี ้
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1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการ
ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม่ําเสมอ 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทําท่ีเข้าข่าย
การทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆ 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีแจ้งเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้บุคคลท่ีให้
ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการต้องปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และมี
หน้าท่ีในการให้การส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังาน
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสม
กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

5. ผู้ ท่ีกระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 
และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ให้
มีความเข้าใจในการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และส่งเสริมด้านคณุธรรม ความ
ซ่ือสตัย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าท่ีของตน 

7. บริษัทฯ สนับสนนุให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ รายงานการ
ละเมิดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ  

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเล่ือนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและ
เพียงพอ เพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและ
ลกูจ้างของบริษัทฯ  

9. เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบติัด้วยความระมดัระวงั และตรวจสอบ
ให้แน่ชดั 

9.1 การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคา่ท่ีเหมาะสม 

9.2 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยต้องมัน่ใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักล่าวไม่ได้เป็นการอําพรางการ
ติดสนิบน 

9.3 ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมลู และการดําเนินการอ่ืนๆ กบัหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการ
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บริษัทฯ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทกุขัน้ตอนของ
การดําเนินกิจการ 

3) การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบติัต่อผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นพนกังาน 
ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนษุย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกนั 
ไมล่ะเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐาน และไมเ่ลือกปฏิบติัไมว่า่จะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อาย ุการศกึษา 
สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการละเมิด
สทิธิมนษุยชน เช่น การใช้แรงงานเดก็ และการคกุคามทางเพศ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสําหรับผู้ ท่ี
ได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดําเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนษุยชน
และปลกูจิตสํานกึให้บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบติัตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

4) การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ีจะช่วย
เพิ่มมลูค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ดงันี ้

1. เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 

2. จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานท่ีเป็นธรรม  

3. สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเข้าร่วมสมัมนา 
และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร 
รวมถงึปลกูฝังทศันคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4. จดัให้มีสวสัดิการด้านตา่ง ๆ สําหรับพนกังานตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจาก
ท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุติัเหต ุรวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่
พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ  

5. จัดให้มีบริการตรวจสขุภาพประจําปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความ
เส่ียงตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแตล่ะบคุคล 

6. ดําเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีทํางานท่ีดี โดยจัดให้มี
มาตรการปอ้งกนัการเกิดอบุติัเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภยั รวมถึงจดัการ
ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยท่ีดี และดูแลสถานท่ีทํางานให้ถูกสุขลักษณะ มีความ
ปลอดภยัอยูเ่สมอ 
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7. เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมหรือการ
กระทําท่ีไมถ่กูต้องในบริษัทฯ รวมถงึให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว 

5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพ่ือความพึงพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้า
และยึดมัน่ในการปฏิบติัต่อลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ และเอาใจใส่ลกูค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของ
บริษัทฯ ดงันี ้

1. บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการเป็นสําคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีการใช้
วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ และการผลิตท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือให้ลกูค้าได้บริโภคสินค้าท่ีมีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะ
อนามยั และได้รับความพึงพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคญัของการให้ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัสนิค้า โดยพนกังานของบริษัทฯ จะทําหน้าท่ีให้ข้อมลูของสนิค้าอยา่งถกูต้องและครบถ้วน  

2. บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะพัฒนาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เพ่ือให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าและได้รับบริการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความ
ต้องการในการบริโภค  

3. บริษัทฯ ยดึมัน่ในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า
และบริการของบริษัทฯ ท่ีถกูต้อง ไมบ่ิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูท่ีถกูต้อง
และเพียงพอในการตดัสนิใจ  

4. บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลกูค้าได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและ
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภัยในระดบัสากล และตามท่ี
กฎหมายกําหนด  รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพฒันาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพ่ือให้ลกูค้ามีความ
มัน่ใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของสนิค้าและบริการของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือใช้ในการส่ือสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ของบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

6. บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางท่ีมิชอบ 

7. บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้า และระหว่างลกูค้ากบับริษัทฯ ให้
ยัง่ยืน  

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ ดําเนินการและควบคมุให้การ
ผลติสนิค้าและการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดําเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนา
กระบวนการผลิต และเลือกใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัต่อการลด
ของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยดึหลกัการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าท่ีจําเป็น โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้มีการหมนุเวียนการใช้
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ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือการดูแลรักษาและหลีกเล่ียงการทําลายสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจากการ
ออกแบบท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ใช้วสัดไุม่สิน้เปลืองและสามารถนํากลบัมาใช้ได้หลายครัง้ จดัหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อม
ทัง้ท่ีกําหนดเป็นแนวทางปฏิบติั และเป็นอปุกรณ์ในการดําเนินธุรกิจ 

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สงัคม
อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้  สร้างงาน สร้างคน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความ
ช่วยเหลือและพฒันาสงัคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคและการสนับสนนุการศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชน
โดยรอบในพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ เข้าดําเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชมุชน สงัคมและ
สิง่แวดล้อมอนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้สง่เสริม
ให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมด้วย โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัให้มี
กิจกรรมเพ่ือสงัคม ดงันี ้

 เดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมกบัมลูนิธิยวุพฒัน์ จดักิจกรรม “พ่ีอิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” โดยบริษัทฯ นําเงิน
รายได้บางสว่นท่ีได้จากการจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ฟิกกี ้พดุดิง้ (Figgy Pudding), ช็อค มดั บราวน่ี 
(Choc Mud Brownie) และ พานกีู ้(Panooki) ท่ีจดัจําหน่ายในช่วงระหว่างวนัท่ี 8 – 31 มกราคม 2559 บริจาค
ให้กบัโครงการ Food4Good 

 เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษัทฯ จดักิจกรรมเลีย้งอาหารเย็นและบริจาคขนม พร้อมทัง้สิ่งของเคร่ืองใช้ ให้กบั
สถานแรกรับเดก็ชายปากเกร็ด (บ้านภมิูเวท) จงัหวดันนทบรีุ 

 เดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ จดักิจกรรม “Sense of Happiness” โดยบริษัทฯ ได้เชิญผู้พิการทางสายตาจาก
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดจํานวน 50 คน มาพดูคยุและร่วมรับประทานขนมของบริษัทฯ ท่ีร้าน
อาฟเตอร์ ย ูสาขาเอสคิววนั 

 เดือนตลุาคม 2559 บริษัทฯ จดักิจกรรม “After You for Dogs” โดยรวบรวมเงินบริจาคพร้อมทัง้อาหารและ
สิง่ของเคร่ืองใช้ เช่น อาหารเมด็สําหรับสนุขัและแมว อาหารกระป๋อง นํา้ยาฆา่เชือ้โรค ยากนัยงุ ไปบริจาคให้กบั
มลูนิธิบ้านสงเคราะห์สตัว์พิการท่ีอําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

 เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดักิจกรรมช่วยผู้ประสบภยัหนาว โดยบริษัทฯ เป็นส่ือกลางในการรับบริจาค
เสือ้กันหนาวและผ้าห่มจากพนักงานและลูกค้า เพ่ือนําไปบริจาคให้กับประชาชนในถ่ินทุรกันดารท่ีมีฐานะ
ยากจนและประสบภยัหนาวในเขตจงัหวดัเชียงใหม ่เชียงราย และเพชรบรูณ์ 

 เดือนธนัวาคม 2559 บริษัทฯ นํารายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายจากการจําหน่ายเคร่ืองด่ืมจากชาโครงการหลวงในงาน 
Good Market ท่ีศนูย์การค้า The EmQuartier ระหว่างวนัท่ี 10 – 12 ธันวาคม 2559 บริจาคให้กบัมลูนิธิชยั
พฒันา 
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8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการทํางานภายในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่ง
นวตักรรมดงักล่าวหมายถึงการริเร่ิมทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี ้ยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด หรือ
การผลติ เพ่ือเป็นการเพิ่มมลูคา่เพิ่มให้แก่ธุรกิจ เปา้หมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทําให้สิ่งต่างๆ เกิด
ความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ก่อให้เกิดผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างสงูสดุ โดยบริษัทฯ มี
แนวทางในการปฏิบติั ดงันี ้

(1) สํารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจบุนัว่า ก่อให้เกิดความเส่ียงหรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อสงัคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทัง้ศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลด
ผลกระทบดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัศกึษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทํางานอย่างละเอียด 
และครอบคลมุทกุด้าน เพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 

(2) เปิดเผยนวัตกรรมท่ีค้นพบในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้ นให้ธุรกิจและ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ปฏิบติัตาม 

(3) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอย่างสม่ําเสมอ และอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็น
การสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ และเพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ และเพ่ือการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค 

ทัง้นี ้การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการส่ือสารและเผยแพร่ให้กบักลุ่มผู้ มีสว่นได้เสียให้รับทราบ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้ มี
สว่นได้เสียของบริษัทฯ อยา่งทัว่ถงึ  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการจดัการความเส่ียง เน่ืองจากบริษัทฯ 
ตระหนกัดีวา่ระบบการควบคมุภายในท่ีดีจะช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจและความเส่ียงในกระบวนการปฏิบติังานให้อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได้ และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยงัสามารถช่วยให้รายงาน
ทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้อง น่าเช่ือถือ และช่วยให้การดําเนินงานของบริษัทบรรลเุปา้หมายท่ีกําหนดไว้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ ซึง่บริษัทฯ ได้ยดึกรอบแนวทางปฏิบติัด้านการควบคมุภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission : COSO มาประยกุต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจดงันี ้

(1) การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยให้ความสําคญักบัความซ่ือสตัย์และจริยธรรม และได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต รวมทัง้กําหนดเปา้หมายการดําเนินธุรกิจ
อยา่งชดัเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัจดัโครงสร้างองค์กรและการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบติังานท่ีช่วยให้การบริหารงานมีความรัดกมุและสามารถ
ปอ้งกนัการนําทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้โดยมิชอบได้ 

(2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษัทประเมินปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจทัง้จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองค์กรอยา่งสม่ําเสมอ ซึง่รวมถงึ
ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทจุริตหรือการกระทําท่ีไมเ่หมาะะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการกําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน
สําหรับการปฏิบติังาน การรายงานข้อมลูทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงิน รวมถงึการปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและกําหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้อย่างเหมาะสม 

(3) การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึน้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ซึง่รวมถงึการควบคมุเชิงปอ้งกนั ได้แก่ การแบง่แยกหน้าท่ี การควบคมุการเข้าถงึข้อมลู การ
ควบคมุทรัพย์สินของบริษัทฯ การกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุติัของผู้บริหารแตล่ะระดบัอยา่งเหมาะสม 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication) 

บริษัทฯ รายงานข้อมลูสําคญั ต่อคณะกรรมการอยา่งเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการตดัสนิใจ และมีช่องทางและกระบวนการ
ส่ือสารข้อมลูภายในระหวา่งฝ่ายจดัการและพนกังานหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล ปิดบอร์ดประกาศ การแจ้งเฉพาะตวั
บคุคล โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในแตล่ะเร่ืองหรือสถานการณ์ 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้ และทําหน้าท่ี
ตรวจสอบและประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในรวมถงึระบบสารสนเทศของบริษัทฯ  โดยมี
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถงึสอบทานการควบคมุการปฏิบติังานตามกฎหมาย ระเบียบ 
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ข้อบงัคบั และนโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์ในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล รวมถงึเป็นผู้ประเมินผลเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจดัประชมุจํานวน 4 ครัง้ โดยมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยไม่
มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยจํานวน 1 ครัง้ 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและจากรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัทําขึน้ แล้วสรุป
ได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การ
ประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการมี
ความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัขนาดของกิจการและสภาวการณ์ปัจจบุนั
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบ
ควบคมุภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถปอ้งกนัทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแล้ว และได้พิจารณาอนมุติัแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ 

11.2 ความเหน็ของผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

ในเดือนมิถนุายน และเดือนกนัยายน 2559 บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั (“DIA”) ได้ทําการตรวจสอบและตรวจติดตามระบบ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตการตรวจสอบดงันี ้

(1) การควบคมุภายในระดบัองค์กร ตรวจสอบในด้านต่างๆ คือ สภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมควบคมุ การส่ือสาร และการติดตามผลการปฏิบติั 

(2) การควบคมุภายในระดบักิจกรรม ตรวจสอบระบบต่างๆ คือ ระบบการควบคมุรายได้จากการจําหน่ายสินค้า ระบบ
ควบคุมการจ่ายเช็คและฐานะทางการเงิน ระบบการควบคุมการจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการ
ควบคมุการจดัการวตัถดิุบ และระบบควบคมุการจดัการกระบวนการผลติและสนิค้าท่ีสําเร็จ 

(3) การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่า สภาพแวดล้อมการ
ควบคุมทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสําคัญท่ีอาจกระทบต่อข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทฯ และเพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีวิธีการและบรรลวุตัถปุระสงค์หลกัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้าน
ระบบสารสนเทศ อนัได้แก่ การรักษาความลบั การรักษาความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน และการห้ามปฏิเสธ
ความรับผิดชอบของข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร รวมทัง้การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

โดยบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและเพียงพอต่อการดําเนินงาน ข้อสงัเกตบางประการท่ีผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ
เป็นไปเพ่ือให้ระบบการควบคมุภายในรัดกมุและดีย่ิงขึน้ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัอนัอาจจะกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2559 ครัง้ท่ี 1/2559 ได้แต่งตัง้บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั ให้
ปฏิบติัหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั ได้มอบหมายให้ นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร เป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณุสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้างานและทีมงานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

12.1 รายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ความสัมพันธ์  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. คณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพชัร์ฯ”)  กรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  
2. คณุแมท่พั ต. สวุรรณ (“คณุแม่ทพัฯ”)  กรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  
3. ห้างหุ้นสว่นสามญัเมหมิง (“เมหมิง”) 

ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั โดยคณุกลุพชัร์ฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 

35 และถือหุ้นในเมหมิงร้อยละ 55 และคณุแมท่พัฯ ถือหุ้นใน
บริษัทฯ ร้อยละ 29.40 และถือหุ้นในเมหมิง ร้อยละ 45   

4. บริษัท พรีมา พบับลชิชิง จํากดั (“พรีมา”) 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายส่ือสิง่พิมพ์ 

 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั โดยคณุแมท่พัฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 
29.40 และถือหุ้นในพรีมา ร้อยละ 50  

 มีกรรมการร่วมกนั คือ คณุแมท่พัฯ ซึง่เป็นกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ดํารงตําแหน่งกรรมการในพรีมา 

5. คณุวิวฒัน์ 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 
8. บริษัท เอม็แอนด์เอม็ 2007 จํากดั (“เอม็แอนด์

เอม็ 2007”) 
(เดิมช่ือ บริษัท อาฟเตอร์ ย ู2007 จํากดั) 
ปัจจบุนัมิได้ประกอบการใดๆ ทัง้นี ้หากมีการ
ประกอบกิจการใดๆ ในอนาคต เอ็มแอนด์เอ็ม 
2007 จะไม่ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบั
บริษัทฯ 

 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั โดยคุณกุลพชัร์ฯ และคุณแม่ทพัฯ ถือหุ้น
ในบริษัทฯ ร้อยละ 35 และร้อยละ 29.40 ตามลําดบั และถือหุ้น
ในเอม็แอนด์เอม็ 2007 ร้อยละ 54 และร้อยละ 45 ตามลําดบั 

 มีกรรมการร่วมกัน คือ คุณกุลพัชร์ฯ และคุณแม่ทพัฯ กรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในเอม็แอนด์เอม็ 2007 

9. บริษัท แพค็ฟูด้ จํากดั (มหาชน) (“แพค็ฟูด้”)  มีกรรมการร่วมกนั คือ คณุวิวฒัน์ฯ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ดํารงตําแหน่งกรรมการในแพค็ฟูด้ 
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12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้ในปี 2559 และ 2558 

12.2.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้ในปี 2559 และ 2558 และจะยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต 

 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2558 

1. ห้างหุ้นสว่นสามญัเมหมิง เช่าอาคารพาณิชย์ 
บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน 2 อาคาร สงู 5 ชัน้ ดาดฟา้ 1 
ชัน้ โดยมีพืน้ที่ประมาณ 240 ตารางเมตรต่ออาคาร ตัง้อยู่ ที่
อาคารเลขที่ 338, 338/1 ซอยพฒันาการ 30 ถนนพฒันาการ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสํานักงานของบริษัทฯ ใน
อัตราค่าเช่าเดือนละ 65,000 บาท หรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณ
เดือนละ 135 บาทต่อตารางเมตร  จ่ายชําระเป็นประจําทกุเดือน 
ตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญา 3 ปี และสามารถทําการต่อ
สญัญาได้ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในสญัญา โดย
บริษัทฯ เริ่มเช่าสํานกังานดงักลา่วตัง้แต ่1 มกราคม 2557  
-  คา่เช่า 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.78 
 
 

 

บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จากเมหมิงจํานวน 2 อาคาร เพื่อ
ใช้เป็นสํานกังานของบริษัทฯ  โดยอตัราค่าเช่าประมาณเดือน
ละ 135 บาทต่อตารางเมตร เป็นอตัราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้
กบัค่าเช่าบริเวณใกล้เคียง ที่มีอตัราค่าเช่าระหว่าง 125.00 – 
156.25 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และเงื่อนไขการชําระ
ราคาเป็นไปตามเ งื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
บคุคลภายนอก  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยที่ทําเลที่ตัง้ของพืน้ที่เช่าเหมาะ
สําหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า อัตราค่าเช่าที่คิด
ระหว่างกันเป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการชําระเงินเป็นไป
ตามธรุกิจเช่าอาคารพาณิชย์โดยทัว่ไป ซึง่รายการดงักล่าวจะ
ยงัคงมีตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 

2. คณุไพบลูย์ กนกวฒันาวรรณ  การเช่าอาคารพาณิชย์  
บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จํานวน 2 อาคาร   อาคาร สงู 4 ชัน้ 
ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมีพืน้ที่ประมาณ 288 ตารางเมตรต่ออาคาร 
ตัง้อยู่ ที่อาคารเลขที่ 324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 ถนน
พฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  เพื่อประกอบธุรกิจผลิตขนม
หวาน และใช้เป็นสํานกังานและศนูย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตามที่บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จากคุณไพบูลย์ฯ เพื่อใช้
เป็นอาคารผลิต อาคารสํานกังานและศนูย์กระจายสินค้าของ
บริษัทฯ  ในอตัราคา่เช่าประมาณเดือนละ 115 บาทตอ่ตาราง
เมตร  เป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับค่าเช่าบริเวณ
ใกล้เคียง ที่มีอตัราค่าเช่าระหว่าง 125.00 – 156.25 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน และเงื่อนไขการชําระราคา เป็นไปตาม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2558 

ในราคาคา่เช่าเดือนละ 66,250 บาท หรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณ 
เดือนละ 115 บาทต่อตารางเมตร จ่ายชําระเป็นประจําทกุเดือน 
และสามารถทําการต่อสญัญาได้ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่
กําหนดไว้ในสัญญา โดยเริ่มเช่าตัง้แต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 
เป็นรายปี และได้มีการตอ่อายอุอกไปอย่างไม่มีกําหนด โดยกรณี
ที่บริษัทฯ ประสงค์จะเลิกเช่า ต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน
การเลิกเช่าเป็นระยะเวลาไมน่้อยกวา่ 90 วนั  
-  คา่เช่า 

 
 
 
 
 
 
 

0.80 

 
 
 
 
 
 
 

   0.80 
 
 

เ งื่อนไขทางการค้าปกติเช่น เ ดียวกับบุคคลภายนอก 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยที่ทําเลที่ตัง้ของพืน้ที่เช่าอยู่
ใกล้เคียงกบัอาคารสํานกังานอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ทําให้มี
ความสะดวกเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ โดยอตัราค่าเช่าที่
คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการชําระราคา
เป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคารพาณิชย์โดยทั่วไป รายการ
ดงักลา่วจะยงัคงมีตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต  

3. บริษัท พรีมา พบับลิชชิง จํากดั รับฝากขายหนงัสือ  
บริษัทฯ  ได้นําหนงัสือสูตรเมนกูารทําขนมหวาน May Made 
และ Sweeter Tokyo มาวางจําหน่ายเป็นหนึ่งในสินค้าของ
บริษัทฯ ในลกัษณะของสินค้าฝากขาย หนงัสือ May Made และ 
Sweeter Tokyo แต่งโดยคณุกลุพชัร์ฯ และดําเนินการพิมพ์และ
จัดจําหน่ายโดยพรีมา หนังสือดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของคุณกุล
พชัร์ฯ ซึง่เริ่มเขียนหนงัสือ May Made ตัง้แต่ปี 2549 ก่อนเปิด
ดําเนินการร้านอาฟเตอร์ ย ู
หนงัสือ May Made เป็นหนงัสือที่รวบรวมรวมสตูรขนมหวาน
โดยทัว่ไป  มิใช่สตูรลบัของบริษัทฯ ส่วนหนงัสือ Sweeter Tokyo 
เป็นหนังสือแนะนําร้านขนมหวานในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น 
และนําเสนอสูตรขนมที่ได้ความคิดจากการท่องเ ที่ยวใน
กรุงโตเกียว และมิใช่สตูรลบัของบริษัทฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากสาขาร้านขนมหวานของบริษัทฯ มีบริเวณจําหน่าย
สินค้าและของที่ระลึก บริษัทฯ จึงได้นําหนังสือสูตรเมนูการ
ทําขนมหวานมาวางจําหน่ายในลกัษณะของสินค้าฝากขาย  
โดยสว่นลดคา่หนงัสือและเงื่อนไขการชําระราคาที่บริษัทฯ ทํา
กบัพรีมา่สามารถเทียบเคียงได้กบัส่วนลดและเงื่อนไขที่พรีมา
เสนอให้กบับคุคลภายนอก  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล โดยมีการวางจําหน่าย
สินค้าซึ่งสอดคล้องกับร้านของบริษัทฯ และเป็นรายการที่
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนลดค่าหนังสือและเงื่อนไข
ทางการค้าที่คิดระหว่างกันเป็นไปตามธุรกิจการขายฝาก
หนังสือโดยทัว่ไป  ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึงมีความจําเป็น
และสมเหตสุมผล  และจะยงัคงมีตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2558 

การบนัทกึบญัชีการรับฝากขายหนงัสือนัน้ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้
คา่ฝากขายหนงัสือ และเจ้าหนีค้่าหนงัสือ ณ วนัที่จําหน่ายสินค้า
ดงักลา่วได้ 
-  รายได้คา่ฝากขายหนงัสือ 
-  เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 
 

0.04 
0.04 

 
 
 

0.04 
0.05 

4. บริษัท แพค็ฟูด้ จํากดั (มหาชน) คา่บริการ 
บริษัทฯ  จ่ายค่าบริการจัดเตรียมวตัถุดิบบางส่วนเพื่อให้พร้อม
สําหรับการนําเข้าสูก่ระบวนการผลิต   
- คา่บริการจ่าย 
- เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คา่ซือ้วตัถดุิบ 
บริษัทฯ ได้ซือ้วัตถุดิบบางส่วนเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการ

 
 
 

0.12 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มเมนใูหม่
และได้รับผลตอบรับจากลูกค้าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทําให้
กําลงัการผลิตที่มีอยู่ในขณะนัน้ไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้า
ดังกล่าวให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  แต่บริษัทฯ 
พิจารณาแล้วเหน็ว่าบริษัทฯ สามารถจดัการและวางแผนการ
ผลิตในระยะยาวให้ทนัตอ่ความต้องการของลกูค้าโดยไม่ต้อง
เพิ่มจํานวนแรงงาน บริษัทฯ จึงพิจารณาว่าจ้างแพ็คฟู้ดเป็น
การชัว่คราวในการจดัเตรียมวตัถดุิบบางส่วนให้พร้อมสําหรับ
การนําเข้าสูก่ระบวนการผลิต ซึง่คา่บริการที่ทางแพ็คฟู้ดเรียก
เก็บเป็นอตัราที่ตํ่าที่สดุจากการเปรียบเทียบผู้ขาย ประกอบ
กบัทางแพ็คฟู้ดสามารถให้บริการแก่บริษัทฯ ได้ทนัที ซึ่งเมื่อ
บริษัทฯ ปรับแผนการผลิตใหม่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน
แล้ว ก็ได้หยดุการว่าจ้างงานบริการ บริษัทฯ คาดว่าอาจจะมี
บริการเช่นนีอ้ีกในอนาคตโดยจะคํานงึถึงต้นทนุและประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ เป็นสําคญั 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้เ ริ่มซือ้วัตถุดิบ
บางส่วนจากแพ็คฟู้ดเพื่อนํามาใช้เป็นส่วนประกอบในการ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2558 

ผลิตสินค้า 
- คา่ซือ้วตัถดุิบ 
- เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 
0.36 

- 

 
- 
- 

ผลิตสินค้า เนื่องจากราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีราคาตํ่ากว่า
ผู้ขายรายอื่นๆ โดยที่มีคณุภาพเทา่เทียมกนั 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยการรับบริการ
เป็นไปเพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถผลิตและให้บริการสินค้า
เมนูใหม่ได้เพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้า 
นอกจากนี ้อตัราค่าบริการ ราคาค่าวตัถุดิบ และเงื่อนไขการ
ชําระเงิน สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก รายการ
ดงักล่าวจึงมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล และจะยังคงมี
ตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 

5. คณุพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณ  การเช่าอาคาร  
บริษัทย่อยของบริษัทฯ  เช่าอาคารจํานวน 1 อาคาร   โดยมีพืน้ที่
เช่าประมาณ 450 ตารางเมตร เพื่อใช้ผลิตสินค้าขายให้บริษัทฯ 
ในราคาคา่เช่าเดือนละ 10,000 บาท หรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณ
เดือนละ 22 บาทต่อตารางเมตร จ่ายชําระภายในวันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 สญัญามีอาย ุ2 ปี เริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2559 และสามารถต่อสญัญาได้ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่
กําหนดไว้ในสัญญา กรณีที่บริษัทย่อยประสงค์จะเลิกเช่า 
สามารถแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการเลิกเช่าเป็นระยะเวลา
ไมน่้อยกวา่ 1 เดือน 
-  คา่เช่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

ตามที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ  เช่าอาคารจากคุณพฤษภ์ฯ 
เพื่อใช้เป็นอาคารผลิตสินค้า ในอัตราค่าเช่าประมาณเดือน
ละ 22 บาทต่อตารางเมตร เป็นอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าราคา
ตลาด  ดังนัน้  รายการดังกล่าวจึง มีความจําเ ป็นและ
สมเหตสุมผล   
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินธรุกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยอตัราคา่เช่าที่คิด
ระหว่างกนัเป็นอตัราที่ไม่สงูกว่าราคาตลาด รายการดงักล่าว
จะยงัคงมีตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต  
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12.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้ในปี 2559 และ 2558 และจะไม่เกดิขึน้ในอนาคต 

 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2558 

1. คณุวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ เงินกู้ ยืม 
บริษัทฯ (ผู้กู้) กู้ ยืมเงินจากคณุวิวฒัน์ฯ (ผู้ให้กู้) ตัง้แตว่นัที่ 31 
ตลุาคม 2556 วงเงิน 14 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
4.5 ตอ่ปี กําหนดชําระคืนเดือนละ 285,000 บาท และต้องชําระ
ให้เสร็จสิน้ภายใน 60 เดือนนบัตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2556 
เป็นต้นไป โดยผู้ให้กู้ มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ ชําระหนีท้ัง้หมดหรือ
บางสว่นก่อนกําหนดตามแตผู่้ ให้กู้จะเหน็สมควร  
อย่างไรก็ดี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายชําระคืน
หนีท้ัง้จํานวนพร้อมดอกเบีย้ก่อนกําหนด และคาดวา่บริษัทฯ จะ
ไมม่ีรายการดงักลา่วในอนาคต 
- ลกูหนีอ้ื่น 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.64 

บริษัทฯ กู้ ยืมเงินจากคุณวิวัฒน์ฯ เพื่อใช้ในการซือ้ที่ดิน
สําหรับก่อสร้างโรงงาน เนื่องจากวงเงินกู้ ที่บริษัทฯ ได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์ผู้ ให้กู้ ตํ่ากว่ามูลค่าที่ดินที่จะซือ้ ดังนัน้ 
รายการดงักลา่วจงึมีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 
ทัง้นี ้จากการที่บริษัทฯ บนัทกึบญัชีเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้จ่าย
ตามอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง และบริษัทฯ ได้มีการจ่ายชําระ
คืนหนีท้ัง้ จํานวนพร้อมดอกเบี ย้ ก่อนกําหนด  ส่งผลให้
ดอกเบีย้จ่ายที่ปรากฎในงบการเงินปี 2558 แสดงด้วยค่าติด
ลบ ประกอบกบับริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินกู้ ด้วยยอดคงเหลือ
ทางบญัชีซึง่สงูกวา่ยอดคงเหลือจริงตามสญัญา ส่งผลให้คณุ
วิวัฒน์ฯ มียอดคงค้างเป็นลูกหนีอ้ื่นของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 
2558 และสิน้ไตรมาส 1 ปี 2559 เทา่กบั 0.64 ล้านบาท 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเป็นการกู้ ยืมเพื่อซือ้ที่ดินสําหรับใช้ในการ
ก่อสร้างโรงงาน โดยมีอัตราดอกเบีย้ตํ่ากว่าที่ได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์ และเงื่อนไขการชําระเงินเป็นไปตามการ
กู้ ยื มปก ติ  ร ายกา รดั ง กล่ า วจึ ง มี คว าม จํ า เ ป็ นและ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าวให้แก่คณุ
วิวฒัน์ฯ ทัง้จํานวนแล้ว และเมื่อชําระยอดคงค้างลูกหนีอ้ื่น
แล้วจะไมม่ีรายการดงักลา่วอีกในอนาคต 
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2558 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ 
ควรลดการพึ่งพิงหรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ
บริษัทฯ  โดยบริหารสภาพคล่องในการดําเนินงานหรือระดม
ทนุในรูปแบบอื่นๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการทางการเงิน
ของบริษัทฯ  

2. คณุแมท่พั ต. สวุรรณ  
 

เงินทดรองจ่ายจากกรรมการ 
คณุแม่ทพัฯ มีการจ่ายเงินล่วงหน้า หรือในบางกรณีเบิกเงินจาก
บริษัทล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เช่น ชําระคา่สินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ซึง่คณุแม่ทพัฯ 
จะดําเนินการทําเรื่องเบิกคืนเงินดงักล่าวตามเงื่อนไขและขัน้ตอน
การดําเนินงานของบริษัทฯ 
-  เงินทดรองจ่ายจากกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

0.28 

รายการดงักลา่วเป็นไปเพื่อความคลอ่งตวัในการดําเนินธุรกิจ 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รายการดงักล่าวจึงมี
ความจําเป็นและสมเหตสุมผล  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาด
ว่ารายการดังกล่าวจะลดลงเ รื่อยๆ  และคาดว่าจะไม่
ดําเนินการดงักลา่วอีกในอนาคต 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน้รายการดังกล่าวจึงมีความ
จําเป็นและสมเหตสุมผล  

3. บ ริ ษั ท  เ อ็ ม แอน ด์ เ อ็ ม  2007 
จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อาฟเตอร์ 
ย ู2007 จํากดั) 

เงินทดรองจ่าย 
บริษัทฯ  ได้ทดรองจ่ายเงินให้แก่เอม็แอนด์เอ็ม 2007 เกี่ยวกบั
คา่ใช้จ่ายสํานกังานและบริหาร  โดยเอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จะ
ดําเนินการชําระคืนเงินดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขและ
ขัน้ตอนการดําเนินงานของบริษัทฯ และเอ็มแอนด์เอม็ 2007  
- ลกูหนีอ้ื่น 

 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 

0.01 
 

รายการดงักลา่วไมไ่ด้เกิดขึน้ตามปกติธรุกิจของบริษัทฯ ไมไ่ด้
เกิดขึน้เป็นประจํา ขนาดและมูลค่ารายการไม่มีนัยสําคัญ 
เป็นไปเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานแก่เอ็ม
แอนด์เอ็ม 2007 บริษัทฯ คาดวา่จะไมม่ีตอ่ไปในอนาคต 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักลา่ว มิได้เป็นรายการที่เกิดขึน้ตามปกติธรุกิจของ
บริษัทฯ แต่เป็นไปเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
แก่เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 และคาดวา่จะไมม่ีตอ่ไปในอนาคต 
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2558 

4. บริษัท พรีมา พบับลิชชิง จํากดั ซือ้วตัถดุิบ  
บริษัทฯ ได้จดัซือ้วตัถดุิบในการผลิตขนมบางประเภท ผ่าน
ตวักลาง คือพรีมา โดยราคาขายและเงื่อนไขการชําระราคาเป็น
ราคาต้นทนุสินค้าบวกกําไรสว่นเพิ่มสําหรับการดําเนินงาน   
อย่างไรก็ดี ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2558 บริษัทฯ ได้ดําเนินการ
จดัซือ้วตัถดุิบดงักลา่วผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
-     ซือ้วตัถดุิบ 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

16.24 

รายการซือ้ขายดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ  
โดยราคาซือ้คํานวณจากราคาต้นทนุสินค้าบวกกําไรส่วนเพิ่ม
สําหรับการดําเนินงาน และเงื่อนไขการชําระราคาเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าปกติ ทัง้นี ้รายการดงักล่าวจะไม่เกิดขึน้ใน
อนาคต เนื่องจากบริษัทฯ ได้เลิกดําเนินการซือ้วตัถุดิบผ่าน 
พรีมาตัง้แต่เดือนกันยายน 2558 และดําเนินการจัดซื อ้
วตัถดุิบดงักลา่วโดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการซือ้ขายดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ มี
การกําหนดราคาและการชําระราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เลิกดําเนินการซือ้วตัถุดิบผ่านพรี
มาแล้ว ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2558 ดงันัน้รายการดงักล่าวจะ
ไมเ่กิดขึน้ในอนาคต 
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12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตใิห้เข้าทาํรายการระหว่างกัน  

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ได้มีการกําหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุติัการทํา
รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษัทฯ อาทิ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสัง่ของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯฯ ทัง้นี ้ ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียจะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการพิจารณาอนมุติัรายการ
ดงักลา่วได้ 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้รายการระหว่างกันนัน้ต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นในการทํารายการและความ
สมเหตสุมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการเข้าทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และรายการท่ี
เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัการดงันี ้

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุติัเป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ี
มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ หากรายการ
ดงักล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง (แล้วแต่
กรณี) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าวเพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทกุไตรมาส 

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติัต่อไป 
ทัง้นี ้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสัง่ของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถงึการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้
ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพ่ือให้มั่นใจว่าการเข้าทํา
รายการดังกล่าวมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
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12.4 นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องยึดหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสัง่ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมถงึการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

12.5 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ คาดวา่ในอนาคต รายการค้าทัว่ไป หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การรับฝากขายสินค้า การเช่าพืน้ท่ี
สํานกังานและสถานท่ีเพ่ือประกอบการผลิตสินค้าของบริษัทฯ การรับบริการ เป็นต้น จะยงัคงเกิดขึน้  โดยบริษัทฯ จะดําเนินการ
ให้ราคาและเง่ือนไขชําระราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ  
นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ อาจมีการพิจารณาแก้ไขราคาและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สถานท่ี โดยจะดําเนินการให้ราคาและ
เง่ือนไขการชําระราคามีความเหมาะสม เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

อยา่งไรก็ตาม รายการซือ้วตัถดิุบ การกู้ ยืมเงิน และเงินทดรองจ่าย จะไมเ่กิดขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

 

 

 

 

 



   
   

 

  
 

 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

ตารางสรุปงบการเงนิรวมสาํหรับปี 2557 - 2559  

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
2559 2558 2557 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ 

  
    

สินทรัพย์หมนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 628,398,173 64.00 82,271,637 22.61 32,955,453 16.38 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 7,268,327 0.74 1,594,492 0.44 5,084,445 2.53 
สินค้าคงเหลือ 21,575,684 2.20 14,739,681 4.05 9,964,047 4.95 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 7,742,044 0.79 4,073,616 1.12 2,907,574 1.45 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 664,984,228 67.72 102,679,426 28.22 50,911,519 25.31 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 200,000 0.02 - - - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 282,993,912 28.82 235,839,152 64.83 125,262,725 62.26 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 3,306,128 0.34 1,454,406 0.04 788,219 0.39 
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง / ค่าซือ้สินทรัพย์ 5,514,000 0.56 - - 6,000,000 2.98 
เงินประกนัการเช่า 22,065,023 2.25 19,228,970 5.29 14,541,619 7.23 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,170,319 0.22 1,519,475 0.42 1,268,115 0.63 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 699,412 0.07 3,071,773 0.84 2,407,780 1.20 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 316,948,794 32.28 261,113,776 71.78 150,268,458 74.69 
รวมสินทรัพย์ 981,933,022 100.00 363,793,202 100.00 201,179,977 100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมนุเวียน       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 63,789,842 6.50 47,456,286 13.04 22,887,232 11.38 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 394,418 0.04 629,578 0.17 339,848 0.17 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีถงึกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี - - - - 2,599,590 1.29 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 12,506,038 1.27 13,597,596 3.74 7,748,850 3.85 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10,275,717 1.05 8,750,812 2.41 4,825,533 2.40 
เงินปันผลค้างจ่าย - - 25,380,000 6.98 - - 
หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 16,588,008 1.69 6,309,339 1.73 3,171,025 1.58 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 103,554,023 10.55 102,123,611 28.07 41,572,078 20.66 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน       
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 387,652 0.04 781,919 0.21 392,549 0.20 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - 8,623,916 4.29 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทัว่ไป - - 101,413,699 27.88 - - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 53,806,060 5.48 31,927,660 8.78 36,329,624 18.06 
ประมาณการหนีสิ้นในการรือ้ถอน 6,770,930 0.69 5,434,439 1.49 3,856,078 1.92 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,662,131 0.47 2,021,610 0.56 1,716,320 0.85 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 3,918,501 0.40 3,124,024 0.86 2,472,323 1.23 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 69,545,274 7.08 144,703,351 39.78 53,390,810 26.54 
รวมหนีสิ้น 173,099,297 17.63 246,826,962 67.85 94,962,888 47.20 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
2559 2558 2557 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       
  ทนุจดทะเบียน 
    หุ้นสามญั 725,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
      (2558: หุ้นสามญั 540,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท, 
       2557: หุ้นสามญั 500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) 

 
 
 

72,500,000 

 
 
 

7.38 

 
 
 

54,000,000 

 
 
 

14.84 

 
 
 

50,000,000 

 
 
 

24.85 

  ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 
    หุ้นสามญั 725,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
      (2558: หุ้นสามญั 540,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท, 
       2557: หุ้นสามญั 500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) 

 
 
 

72,500,000 

 
 
 

7.38 

 
 
 

54,000,000 

 
 
 

14.84 

 
 
 

50,000,000 

 
 
 

24.85 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
กําไรสะสม 

709,575,820 
 

72.26 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

  จดัสรรแล้ว 
    สํารองตามกฎหมาย – บริษัทฯ 
    สํารองตามกฎหมาย – บริษัทย่อย 

7,250,000 
100,000 

0.74 
0.01 

5,400,000 
- 

1.48 
- 

- 
- 

- 
- 

  ยงัไมไ่ด้จดัสรร 19,407,905 1.98 57,566,240 15.82 56,217,089 27.94 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 808,833,725 82.37 116,966,240 32.15 106,217,089 52.80 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 981,933,022 100.00 363,793,202 100.00 201,179,977 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
2559 2558 2557 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
รายได้ 

    
  

รายได้จากการขาย 606,377,892 99.67 414,273,599 99.86 311,144,800 99.85 
รายได้อ่ืน 2,009,658 0.33 582,864 0.14 458,661 0.15 
รวมรายได้ 608,387,550 100.00 414,856,463 100.00 311,603,461 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขาย 217,781,441 35.80 156,184,525 37.65 113,689,341 36.49 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 178,530,426 29.34 122,159,085 29.45 95,215,502 30.56 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 84,169,991 13.83 58,316,274 14.06 41,444,561 13.30 
รวมค่าใช้จ่าย 480,481,858 78.98 336,659,884 81.15 250,349,404 80.34 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 127,905,692 21.02 78,196,579 18.85 61,254,057 19.66 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (6,798,117) (1.12) (5,687,976) (1.37) (4,098,629) (1.32) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 121,107,575 19.91 72,508,603 17.48 57,155,428 18.34 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (22,338,410) (3.67) (14,999,452) (3.62) (11,400,422) (3.66) 
กาํไรสาํหรับปี 98,769,165 16.23 57,509,151 13.86 45,755,006 14.68 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุภายหลงั       
  ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั –        
    สทุธิจากภาษีเงินได้ (147,500) (0.02) - - - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 98,621,665 16.21 57,509,151 13.86 45,755,006 14.68 
กาํไรต่อหุ้น    
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน/1    
กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) 0.18 0.11 0.31 
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (หุ้น) 559,576,503 529,917,808 147,123,288 

หมายเหต ุ /1 ปรับจํานวนหุ้นสามญัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ตามสดัสว่นท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากมลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยถือเสมือนวา่การแตกหุ้นได้เกิดขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 
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งบกระแสเงนิสดรวม 
2559 2558 2557 
บาท บาท บาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   

กําไรก่อนภาษี 121,107,575 72,508,603 57,155,428 
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 27,875,955 17,993,587 13,278,759 
สํารองผลขาดทนุจากสินค้าเส่ือมสภาพ 119,554 - 110,160 
ขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 302,074 3,731 - 
ตดัจําหน่ายอปุกรณ์ - 3,018,113 - 
โอนกลบัประมาณการหนีสิ้นในการรือ้ถอน - (143,906) - 
ตดัจําหน่ายเงินประกนัการเช่า - 1,203,350 - 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,456,146 727,947 2,001,074 
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 7,681,188 - - 
รายได้ดอกเบีย้ (358,761) (319,501) (311,723) 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 7,457,563 3,934,218 4,055,078 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 166,641,294 98,926,142 76,288,776 
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

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

หนีสิ้นดําเนินงานเพ่ิมขึน้     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 5,450,374 14,172,406 (3,399,839) 
หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 10,278,668 3,138,314 2,428,195 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 794,476 651,702 1,589,091 

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

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

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

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 2559 2558 2557 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  

   
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 6.42 1.01 1.22 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 6.11 0.81 0.86 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 1.33 1.30 0.54 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 263.49 234.38 211.16 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 1.37 1.54 1.70 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 49.35 56.72 66.82 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 7.29 6.35 5.39 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 12.34 12.15 14.50 
ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั 29.16 29.63 24.84 
Cash cycle วนั (20.50) (21.74) (17.74) 
      
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร      
อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 64.08 62.30 63.46 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 20.76 18.74 19.53 
อตัรากําไรอ่ืน ร้อยละ 0.33 0.13 0.15 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร ร้อยละ 114.58 129.37 93.30 
อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 16.23 13.86 14.68 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 21.34 51.54 75.21 
      
อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 14.68 20.36 22.67 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 48.82 41.05 50.79 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 0.90 1.47 1.54 
      
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อตัราสว่นหนีสิ้นตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.21 2.11 0.89 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ เทา่ 18.81 34.81 16.73 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) เทา่ 0.37 0.52 0.39 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 93.75 99.89 100.00 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  

 

การวเิคราะห์การดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ  

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดําเนินธุรกิจจําหน่ายขนมหวานและเบเกอร่ี โดยแบง่ธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ  

1) ร้านขนมหวาน ซึง่ดําเนินธุรกิจภายใต้ช่ือ “อาฟเตอร์ ย”ู และ “เมโกริ”  

2) การจดังานนอกสถานท่ีและการรับจ้างผลิต โดยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการให้บริการจดังานนอกสถานท่ี เช่น งานสงัสรรค์ 
งานแตง่งาน งานกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการขาย และได้มีการรับจ้างผลิตสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 
ให้กบัลกูค้า เช่น ผู้ประกอบการสายการบิน และร้านอาหาร  

14.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในปี 2559 

ในปี 2559 บริษัท เปิดสาขาร้านอาฟเตอร์ ย ูทัง้หมด 3 สาขา ในเดือนกรกฎาคม กนัยายน และพฤศจิกายน ทําให้ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีสาขาของร้านอาฟเตอร์ ย ู ทัง้สิน้ 18 สาขา และร้านเมโกริ 2 สาขา รวมเป็น 20 สาขา (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558  มีสาขาของร้านอาฟเตอร์ ย ูทัง้สิน้ 15 สาขา) 

ในระหวา่งปี 2559 บริษัทฯได้พฒันาและคิดค้นผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่หลายเมนไูด้รับความนิยมและได้รับการตอบรับ
อยา่งดีจากลกูค้าจนสามารถเพิ่มยอดขายให้กบับริษัทฯ เป็นอยา่งมาก ตวัอย่างเมนดูงักลา่ว ได้แก่ ข้าวเหนียวมะมว่งคากิโกริ 
นํา้แข็งไสชานม ชาไทยเฉาก๊วย ชิบยูา่โทสต์กบัไอศกรีมชาไทย เป็นต้น 

จากปัจจยัดงักลา่วข้างต้น สง่ผลให้รายได้จากการขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2559 อยูท่ี่ 606.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 46.37 
จาก 414.27 ล้านบาทในปี 2558 กําไรสทุธิในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 71.75 เป็น 98.77 ล้านบาท จาก 57.51 ล้านบาทในปี 2558 
อตัรากําไรสทุธิอยูท่ี่ร้อยละ 16.23 ในปี 2559 เทียบกบัร้อยละ 13.86 ในปี 2558  

14.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน  

รายได้ 

 
สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกจิ 

2559 2558 เปล่ียนแปลง 
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย      

1. รายได้จากร้านขนมหวาน  597.83 98.26 406.53 97.99 47.06 

2. รายได้จากการจดังานนอกสถานท่ีและการรับจ้างผลิต 8.55 1.41 7.74 1.87 10.47 

รายได้จากการขายรวม 606.38 99.67 414.27 99.86 46.37 
รายได้อ่ืน 2.01 0.33 0.58 0.14 246.55 
รวม 608.39 100.0 414.86 100.0 46.65 

 
  



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 
   

 

  

หน้า 83 

 

จํานวนสาขาของบริษัทฯ 

 หน่วย 2559 2558 

จํานวนสาขาท่ีเปิดใหม่สทุธิ สาขา 5 5/1   

จํานวนสาขา ณ สิน้งวด  สาขา 20 15 
ยอดขายเฉล่ียตอ่สาขาของสาขาเดิม ล้านบาท 37.47 34.77 
อตัราการเติบโตของรายได้จากการขาย – สาขาเดิม 
(Same-Store Sales Growth: SSSG)  

ร้อยละ 7.70 9.15 

อตัราการเติบโตของรายได้จากการขาย  ร้อยละ 46.37 33.14 

หมายเหต ุ /1 จํานวนสาขาข้างต้นไม่รวมการปิดสาขาของร้านไอศกรีมโฮมเมด ครัม (Crumb) ท่ีเซ็นทรัลเอ็มบาสซ่ีในปี 2558 เน่ืองจากผลการดําเนินการ 
ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ (เปิดสาขาในปี 2557) ดงันัน้สาขาของร้านไอศกรีมครัม จะไม่ถกูรวมในการคํานวณ SSSG 
 

รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้อ่ืน โดยรายได้เกือบทัง้หมดเป็นรายได้ท่ีมาจากการขายทัง้จากร้าน
ขนมหวานและจากการจดังานนอกสถานท่ีและการรับจ้างผลติสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัจาก 414.27 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 606.38 ล้านบาท ในปี 2559 คิด
เป็นอตัราเติบโตร้อยละ 46.37 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองมาจากการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.70 ท่ีสง่ผล
จากความนิยมท่ีมีต่อเมนูใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มฐานลูกค้าเป็นอย่างดี และการขายจากจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคญัอีก 5 
สาขา  

บริษัทฯ มีรายได้อ่ืน เท่ากบั 2.01 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึน้จาก 0.58 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า โดยรายได้หลกัมาจากการได้รับ
คืนคา่ชดเชยความเสียหายจากการก่อสร้างลา่ช้า 

ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 

ต้นทนุขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย วตัถดิุบ บรรจภุณัฑ์ สินค้าสําเร็จรูป วสัดแุละอปุกรณ์ต่างๆ เงินเดือนและค่าแรงของพนกังาน
ฝ่ายผลิต ค่าเส่ือมราคาของโรงงาน อปุกรณ์เคร่ืองครัวเคร่ืองใช้ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสถานท่ีของฝ่ายผลิต ทัง้นี ้ต้นทนุขายหลกั
กว่าร้อยละ 80 เป็นวตัถดิุบ โดยต้นทนุขายได้เพิ่มขึน้จาก 156.18 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 217.78 ล้านบาท ในปี 2559 ตาม
สดัสว่นรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้  

หน่วย : ล้านบาท 2559 2558 
รายได้จากการขาย 606.38 414.27 
ต้นทนุขาย 217.78            156.18  
กาํไรขัน้ต้น        388.60  258.09 
อัตรากาํไรขัน้ต้น (ร้อยละ)         64.08          62.30 

สําหรับปี 2559 กําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เทา่กบั 388.60 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 64.08 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าท่ี
มีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 62.30 เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการต้นทนุได้ดีขึน้โดยเฉพาะการบริหารจดัการ
วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติ ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีสําคญัในต้นทนุขายของบริษัทฯ 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คา่ใช้จ่ายในการขายโดยหลกั ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายพนกังานประจําสาขา คา่เช่าสถานท่ีของร้านอาฟเตอร์ ย ูและร้านเมโกริ คา่
เช่าอปุกรณ์ คา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการขาย อาทิ คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่เส่ือมราคาสนิทรัพย์ในสาขา 

 สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขาย เทา่กบั 178.53 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 56.37 ล้านบาท จากปี 2558 ท่ีมีคา่ใช้จ่ายอยูท่ี่ 
122.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 46.15 เน่ืองมาจากจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้ ทําให้ต้องมีการจ้างพนกังานประจําสาขาและเช่า
สถานท่ีเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม อยู่ท่ีร้อยละ 29.34 ของรายได้รวม ซึง่ดีขึน้กวา่ปีก่อน
หน้าท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 29.45 โดยคา่ใช้จ่ายหลกัท่ีลดลงเม่ือคิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้รวมคือคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสถานท่ีและอปุกรณ์ ทัง้นี ้
เน่ืองจากบริษัทฯ มีอํานาจตอ่รองมากขึน้ในการเจรจาตอ่รองการเช่าพืน้ท่ีของสาขาใหมแ่ละการตอ่อายสุญัญาของสาขาเก่า ทําให้
อตัราคา่เช่าตอ่ตารางเมตรโดยเฉล่ียถกูลงกวา่ท่ีผ่านมา  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายพนกังานในสํานกังานใหญ่ คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษา คา่ท่ีปรึกษาและคา่ธรรมเนียม
วิชาชีพ คา่เส่ือมราคาทรัพย์สนิและคา่ตดัจําหน่าย การขาดทนุจากการยกเลกิสญัญาเช่าก่อนกําหนด และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
อ่ืนๆ อาทิ คา่เช่าอาคารสํานกังาน โรงงาน และคลงัเก็บสนิค้า คา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายสํานกังานและเบด็เตลด็ คา่ใช้จ่าย
เก่ียวกบัภาษีอากร  

สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 84.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 58.32 ล้านบาท ในปี 2558 โดยเพิ่มขึน้ 25.85 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 44.33 สาเหตหุลกัมาจากการจ้างพนกังานในสํานกังานใหญ่เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้ตามสาขา
และยอดขายท่ีเติบโต โดยมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานดงักลา่วเพิ่มขึน้ 14.48 ล้านบาท นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้บนัทกึผลตา่ง
ระหวา่งราคาขายกบัมลูคา่ยติุธรรมท่ีผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัทฯใช้สทิธ์ิตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท (ESOP) จํานวนเงิน 7.68 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2559 ทัง้นีอ้ตัราสว่น
คา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมหากไมน่บัค่าใช้จ่าย ESOP ดงักลา่วจะอยู่ท่ีร้อยละ 12.61 ซึง่ดีกวา่ปี 2558 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 
13.09 (ไมน่บัรวมขาดทนุจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนดของร้านไอศกรีมครัม จํานวน 4.08 ล้านบาทในปี 2558)  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินสําหรับปี 2559 และ 2558 เทา่กบั 6.80 ล้านบาท และ 5.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.12 และร้อยละ 1.37 
ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยจํานวนคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้มาจากเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร เพ่ือใช้ในการซือ้ท่ีดินและ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน และการซือ้อปุกรณ์ โดยมีอตัราดอกเบีย้อยูท่ี่  MLR-1 ต่อปี และการเพิ่มขึน้ของเงินกู้จากบคุคลภายนอก ท่ี
มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.0 ตอ่ปี  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 2559 และ 2558 เทา่กบั 22.34 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นภาษีเงินได้ตอ่กําไร

ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ร้อยละ 18.45 และร้อยละ 20.69 ตามลําดบั ทัง้นีส้ดัสว่นในปี 2559 ท่ีต่ํากวา่ปี 2558 เน่ืองมาจากการใช้

สทิธิประโยชน์จากการลงทนุในทรัพย์สนิตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 604  
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กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ 

บริษัทฯได้ทยอยออกเมนใูหมต่ัง้แตก่ลางปี 2558 และได้รับการตอบรับและความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอยา่งดี ประกอบกบัการเปิด
สาขาใหมข่องร้านอาฟเตอร์ ย ู และเมโกริ ในปี 2559 ถงึ 5 สาขา รวมทัง้บริษัทฯมีการบริหารจดัการต้นทนุขาย คา่ใช้จ่ายในการ
ขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ สง่ผลให้กําไรสทุธิของกลุม่บริษัทฯ เติบโตอยา่งก้าวกระโดดจาก 57.51 
ล้านบาทในปี 2558 เป็น 98.77 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 13.86 และ ร้อยละ 16.23 ตามลําดบั 

14.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 981.93 ล้านบาท และ 363.79 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยสนิทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ซึง่การ
เพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์สว่นใหญ่มาจาก เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดท่ีเพิ่มขึน้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (IPO) และการ
ลงทนุท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ของตกแตง่และอปุกรณ์ในการเปิดสาขาใหม ่ งานระหวา่งก่อสร้างจากการเร่ิมก่อสร้างสํานกังาน
แหง่ใหม ่ศนูย์กระจายสนิค้า และศนูย์ฝึกอบรมท่ีเพิ่งเร่ิมก่อสร้างในเดือนมิถนุายน 2559 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เทา่กบั 628.40 ล้านบาท 82.27 ล้านบาท 
ตามลําดบั เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 546.13 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากเงินสดรับจากการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (IPO) ซึง่บริษัทฯ ได้รับเงินทัง้หมด 736.82 ล้านบาท (ก่อนหกัคา่ใช้จ่ายการเสนอขายหลกัทรัพย์) เงิน
สดรับจาการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ 136.47 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 33 ล้านบาท หกักบัการจ่ายเงินปันผล 
160.21 ล้านบาท การชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทัว่ไปพร้อมดอกเบีย้ทัง้จํานวนรวมเป็นเงิน 105.24 ล้านบาท การ
จ่ายเงินคา่ก่อสร้างและซือ้ทรัพย์สนิ 85 ล้านบาท 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอื้น่ 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการขายหน้าร้านเป็นหลกั โดยรายได้กวา่ร้อยละ 98 - 99 เป็นการรับเงินสดจากลกูค้าทัง้หมด ซึง่
เป็นลกัษณะปกติของธุรกิจร้านขายขนมหวานและเคร่ืองด่ืม มีการขายอีกเพียงร้อยละ 1 - 2 ท่ีเป็นการรับจดังานนอกสถานท่ีและ
รับจ้างผลิต ซึง่มีการให้เครดิตกบัลกูค้าบางรายขึน้อยูก่บัข้อตกลงทางการค้า ทําให้บริษัทฯ มีสดัสว่นลกูหนีก้ารค้าท่ีต่ําเม่ือเทียบกบั
ยอดขายของบริษัทฯ โดยมียอดลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เพียง 4.01 ล้านบาท และ 
0.59 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 1 – 2 วนั  นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 บริษัทฯ มีลกูหนีอ่ื้น จํานวน 3.25 ล้านบาท และ 1.01 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่รายการหลกัเป็นลกูหนีจ้ากรายการเงินให้กู้ ยืม
และเงินทดรองจ่ายแก่พนกังาน และเงินประกนัคา่ตกแตง่ 

สินคา้คงเหลือ 

สนิค้าคงเหลือของบริษัทฯ ประกอบด้วย สนิค้าสําเร็จรูป ได้แก่ ขนมเค้ก คุ้กกี ้ชา และสนิค้าอ่ืนๆ ท่ีวางขายหน้าร้าน สนิค้าระหว่าง
ผลติ วตัถดิุบ เช่น นม เนย ผลไม้ และวสัดสุิน้เปลือง  
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 สินค้าคงเหลือ 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินค้าสําเร็จรูป 5.14 23.82 3.69 25.03 
สินค้าระหวา่งผลิต 0.29 1.34 0.15 1.02 
วตัถดิุบ 11.78 54.59 7.82 53.05 
วสัดสุิน้เปลือง 4.49 20.81 3.08 20.90 
รวม 21.70 100.56 14.74 100.00 
หกั สินค้าเส่ือมสภาพ (0.12) (0.56) - - 
สินค้าคงเหลือสุทธิ 21.58 100.00 14.74  100.00 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 7.29  6.35  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 21.58 ล้านบาท และ14.74 ล้านบาท 
ตามลําดบั มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉล่ียอยู่ท่ี 6 - 7 วนั โดยสินค้าคงเหลือหลกักว่าร้อยละ 50 ของสินค้าคงเหลือทัง้หมดเป็น
วตัถดิุบ ซึ่งเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติของบริษัทฯ ท่ีต้องมีการสํารองวตัถดิุบเพ่ือใช้ในการผลิตและการให้บริการในร้านอย่าง
ตอ่เน่ือง และระยะเวลาการขายสนิค้าเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจท่ีวตัถดิุบและสินค้าต่างๆ จะต้องมีความสดและใหม่อยู่เสมอ สินค้า
คงเหลือท่ีเพิ่มขึน้ 6.84 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 46.38 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนสาขา ทําให้ต้อง
มีการสํารองวตัถดิุบเพ่ือใช้ในการผลติและขายเพิ่มขึน้ รวมถงึการสํารองสนิค้าสําเร็จรูปสําหรับการขายท่ีสาขาเพิ่มขึน้ 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะเลิกผลิตสินค้าบางตวัและยงัมีวตัถดิุบคงเหลืออยู่ หรือมีสินค้าคงเหลือท่ีคาดว่าจะไม่ได้ใช้งาน บริษัทฯ 
จะพิจารณาตัง้สํารองคา่เผ่ือสนิค้าเส่ือมสภาพ เพ่ือให้มลูคา่สนิค้าคงเหลือแสดงด้วยมลูคา่ท่ีแท้จริง 

สินทรพัย์หมนุเวียนอืน่ 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 7.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.67 ล้านบาท จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีมี
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 4.07 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากภาษีซือ้รอย่ืนท่ีเพิ่มขึน้ เช่น ภาษีซือ้ท่ีเก่ียวข้องกบังานบริการและค่า
ก่อสร้างท่ีบริษัทฯยงัไม่ได้รับใบกํากบัภาษีตวัจริง และเบีย้ประกนัท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทฯ กู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้จ่าย
ชําระคืนเงินกู้ทัง้จํานวนกบัธนาคารผู้ให้กู้แล้ว แตอ่ยูร่ะหวา่งการติดตอ่กบับริษัทประกนัชีวิตเพ่ือขอคืนคา่เบีย้ประกนัท่ีจ่ายไป 

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค้ําประกนั 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินฝากประจําท่ีบริษัทฯ นําไปเป็นหลกัประกนัการชําระหนี ้
ตามวงเงินสนิเช่ือสําหรับคา่นํา้มนัรถขนสง่ของบริษัทฯ  

ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ จํานวน 282.99 ล้านบาท และ 
235.84 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.82 และร้อยละ 64.83 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ โดยหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของค่า
ตกแต่งและอปุกรณ์สําหรับร้านสาขาซึง่เปิดเพิ่มรวมทัง้หมด 5 สาขาในระหว่างปี 2559 และจากการรับรู้งานระหว่างก่อสร้างของ
สํานกังานแหง่ใหม ่ซึง่ได้เร่ิมก่อสร้างตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2559 
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เงินประกนัการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินประกนัการเช่าจํานวน  ล้านบาท 22.07 ล้านบาท และ 19.23 
ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.25 และร้อยละ 5.29 ของสินทรัพย์รวม การเพิ่มขึน้ของเงินประกนัการเช่ามาจากจํานวน
สาขาท่ีเปิดเพิ่มขึน้ เน่ืองจากพืน้ท่ีให้บริการของร้านสาขาทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ ซึ่ง
พืน้ท่ีเช่าส่วนใหญ่มีเง่ือนไขให้บริษัทฯ ต้องวางเงินประกนัการเช่าเพ่ือประกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ เงินประกนัการเช่าคิด
เป็นจํานวน 3 - 8 เดือนของคา่เช่า 

สินทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 0.70 ล้านบาท และ 3.07 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยการลดลง 2.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.23 มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของค่าเช่าจ่ายลว่งหน้าสว่นท่ีเกิน 1 ปี
และการจัดประเภทรายการของเบีย้ประกันชีวิตสําหรับกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับวงเงินกู้ ท่ีบริษัทฯ กู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์เป็น
สนิทรัพย์หมนุเวียนทัง้จํานวน ตามท่ีได้กลา่วไว้ในหวัข้อสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 หนีส้ินสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น หนีส้นิ
ตามสญัญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทัว่ไป เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และเงินปันผล
ค้างจ่าย ซึง่มีจํานวนหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 173.10 ล้านบาท และ 246.83 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่การลดลงของหนีส้นิรวมโดยหลกัมา
จากการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทัว่ไปพร้อมดอกเบีย้ทัง้จํานวน 

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอื้น่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น จํานวน 63.79 ล้านบาท และ 47.46 
ล้านบาท ตามลําดบั โดยเพิ่มขึน้ 16.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 34.42 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
เจ้าหนีค้า่ใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น ซึง่มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 14.52 ล้านบาท ระยะเวลาเฉล่ีย
ในการชําระหนีค้า่ซือ้สนิค้าของบริษัทฯ อยูท่ี่ 29 – 30 วนั 

หนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน จํานวน 16.59 ล้านบาท และ 6.31 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยเพิ่มขึน้ 10.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 162.91 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายค้างจ่าย โดยเฉพาะภาษีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้นําส่งภาษี
ดงักลา่วในเดือนมกราคม 2560 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบคุคลภายนอก 

ในเดือนสงิหาคม 2558 บริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงินจากบคุคลภายนอก 2 ท่าน ในวงเงินรวมทัง้สิน้ 100 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการชําระคืน
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน และใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในการเปิดสาขาใหม่ เน่ืองจากการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูกว่า ซึ่งยอดคงเหลือของเงินกู้ ยืมระยะ
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ยาวรวมดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 101.41 ล้านบาท เงินกู้ ยืมดงักลา่วมีเง่ือนไขให้สิทธิผู้ ให้กู้ ในการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ตามสตูรการคํานวณท่ีระบใุนสญัญาเงินกู้  ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้รับ
อนมุติัการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ จึงจ่ายชําระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ทัง้จํานวน และได้ดําเนินการให้ผู้ ให้กู้ ได้สิทธิในการซือ้หุ้น
เพิ่มทนุตามท่ีระบใุนสญัญา 

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารทัง้สิน้ 3 วงเงิน โดย
มีจํานวน (รวมสว่นท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ปี) 66.31 ล้านบาท และ 45.53 ล้านบาท ตามลําดบั การเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาว
จากธนาคารในระหว่างปี 2559 จํานวน 20.79 ล้านบาท มาจากการเบิกใช้วงเงินกู้ เพิ่มขึน้จํานวน 33 ล้านบาท หกัด้วยการจ่าย
ชําระคืนเงินต้นในระหวา่งปี 12.21 ล้านบาท 

ประมาณการหนีสิ้นในการร้ือถอน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีประมาณการหนีส้ินในการรือ้ถอนจํานวน 6.77 ล้านบาท และ 5.43 
ล้านบาท ตามลําดบั เน่ืองจากบริษัทฯ มีภาระผูกพนัตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าในการรือ้ถอนสิ่งตกแต่งและติดตัง้ และปรับปรุง
พืน้ท่ีเช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าเม่ือสิน้อายสุญัญาเช่า สง่ผลให้หนีส้นิในการรือ้ถอนเพิ่มขึน้ตามพืน้ท่ีเช่าและจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้ 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
จํานวน 4.66 ล้านบาท และ 2.02 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่ยอดท่ีเพิ่มขึน้ 2.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 130.61 มาจากการปรับปรุง
ประมาณการตามการคํานวณของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 808.83 ล้านบาท และ 116.97 ล้าน
บาท ตามลําดบั ซึง่การเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 691.87 ล้านบาท โดยหลกัมาจากสว่นเกินมลูคา่หุ้นซึง่บริษัทฯ ได้รับ
จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ซึง่มีจํานวน 709.58 ล้านบาท กําไรสทุธิของบริษัท
สําหรับปี 98.62 ล้านบาท และการเพิ่มทนุ 18.50 ล้านบาท หกัด้วยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2559 จํานวน 134.83 ล้านบาท 

14..4 การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2558 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 136.47 93.10 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (85.15) (112.09) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 494.81 68.31 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 546.13 49.32 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 82.27 32.95 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 628.40 82.27 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 

ในปี 2559 และ ปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 136.47 ล้านบาท และ 93.10 ล้านบาท 
ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 43.37 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึน้จาก เงินสดรับจากการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ 67.72 ล้านบาท หกัลบจากเงินสด
จ่ายท่ีเพิ่มขึน้จากภาษีเงินได้ 10.11 ล้านบาท ดอกเบีย้จ่าย 5.78 ล้านบาท และการลดลงจากเงินทนุหมนุเวียนอ่ืนๆ 8.46 ล้านบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุสําหรับปี 2559 และ 2558 เท่ากบั 85.15 ล้านบาท และ 112.09 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเงิน
สดส่วนใหญ่ใช้ไปสําหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ การซือ้อปุกรณ์สําหรับการผลิต การก่อสร้างและซือ้อปุกรณ์สําหรับ
สาขา และการก่อสร้างอาคารสํานกังานแห่งใหม่ โดยเงินลงทนุในสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ (รวมเงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับการซือ้
สนิทรัพย์) ในปี 2559 และปี 2558 เทา่กบั 82.56 ล้านบาท และ 111.11 ล้านบาท ตามลําดบั 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2559 เทา่กบั 494.81 ล้านบาท เทียบกบั 68.31 ล้านบาทในปี 2558 โดยหลกัมาจาก
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ 736.82 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 33 ล้านบาท หกัลบกบัเงินสดจ่าย
สําหรับเงินปันผล 160.21 ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทัว่ไป 100 ล้านบาท และชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร 12.21 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทัว่ไป 100 ล้านบาท เงินสดรับ
จากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 32 ล้านบาท และเงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 4 ล้านบาท หกักลบกบัเงินสดจ่ายสําหรับเงินปันผล 
25.38 ล้านบาท และชําระคืนเงินกู้ ยืมจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 11.22 ล้านบาท 

14.5 สภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหนี ้

สภาพคล่อง 

บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งเพิ่มสงูขึน้มากดงัจะเห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งท่ีเพิ่มสงูขึน้จาก 1.01 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
เป็น 6.42 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เช่นเดียวกบัอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วท่ีเพิ่มขึน้จาก 0.81 เท่าในปี 2558 เป็น 6.11 
เทา่ในปี 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจํานวนมากจากการเสนอขายหุ้น IPO ในเดือนธนัวาคม 2559   

หากพิจารณาวงจรเงินสดหมนุเวียน (Cash Cycle) ของบริษัทฯ  ในปี 2559 และปี 2558 จะพบว่า บริษัทฯ มี Cash Cycle อยู่ใน
ระดบัดีท่ี (21) วนั และ (22) วนั ตามลําดบั เน่ืองด้วยลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีการรับรายได้จากการขายเป็นเงินสด รวมทัง้
สินค้าคงเหลือท่ีเป็นวตัถดิุบมีอตัราหมนุเวียนค่อนข้างเร็ว ทําให้จํานวนวนัหมนุเวียนลกูหนีแ้ละสินค้าคงเหลืออยู่ในระดบัต่ํา ใน
ขณะเดียวกนัด้านหนีส้นิหมนุเวียน บริษัทฯ ได้รับเครดิตจากเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้วตัถดิุบ 

ความสามารถในการชําระหนี ้

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 อยู่ท่ี 0.21 เท่า เทียบกบั 2.11 เท่า ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 สาเหตหุลกัมาจากการขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนในเดือนธันวาคม 2559 ทําให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้มาก อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ในปี 2559 อยู่ท่ี 18.81 เท่า ซึง่ลดลงจาก 34.81 เท่าในปี 
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2558 สาเหตหุลกัมาจากภาระดอกเบีย้จ่ายท่ีเพิ่มสงูขึน้ในปี 2559 เน่ืองจากการกู้ ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์เพ่ือ
นํามาใช้ในการก่อสร้างโรงงาน  

สําหรับอตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั ในปี 2559 และปี 2558 ของบริษัทฯ เท่ากบั 0.37 เท่า  และ 0.52 เท่า ตามลําดบั 
ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีต่ํากว่า 1 เท่า เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงขยายสาขาเพ่ือให้ครอบคลมุการขยายตวัของเมือง มีการลงทนุสร้าง
โรงงานและสํานกังานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่งผลให้กระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการกู้ ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์และจากบคุคลภายนอกในการ
สร้างโรงงานดงักลา่ว โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อกําหนดหรือเง่ือนไขการดํารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั (Debt-Covenant Ratio) 
ใดๆ กบัผู้ให้กู้แตอ่ยา่งใด  

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการ IPO ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
บคุคลทัว่ไปทัง้หมดในเดือนธันวาคม 2559 และชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ทัง้หมดในเดือนมกราคม 2560 ทํา
ให้บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุท่ีเพียงพอในการดําเนินงานและมีความสามารถในการชําระภาระผกูพนัท่ีดีขึน้ รวมถึงมีความคลอ่งตวัใน
การดําเนินธุรกิจมากขึน้ 

 



  
  

 

  
 

 

 

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 
วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

1. นายปรีย์มน ปิ่นสกลุ 
 
    วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ : 
    5 พฤศจิกายน 2558  
กรรมการอิสระ และ 

 กรรมการตรวจสอบ   
    8 เมษายน 2559 
ประธานกรรมการ 

60 ‐ ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัดีทรอยซ์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

‐ ปริญญาโท  บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัดี
ทรอยซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

‐ ปริญญาตรี บญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

‐ ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Directors Certification Program 
(DCP) 

 Audit Committee Program (ACP) 

 Monitoring Fraud Management 
(MFM) 

 Monitoring of the Quality of 
Financial Reporting (MFR) 

 Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) 

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

0.07 
 

-ไม่มี- 
 
 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู 

กิจการอื่น   
2559 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม  

(ธรุกิจพลงังาน) 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อิมแพค โซลา่ร์  

(ธรุกิจพลงังานทดแทน) 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   
บมจ. เจเอเอส แอสเซท็  
(ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

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

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

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

เทรดดิง้ (ธรุกิจสื่อ) 
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ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 
วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

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

(ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มวนัทีวีเทรดดิง้  

(ธรุกิจสื่อ) 
2547 - 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมนูิเคชัน่

(ธรุกิจโทรคมนาคม) 
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ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 
วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2.. นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ/2 
  
    วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ : 
    5 พฤศจิกายน 2558  
กรรมการบริษัท 

    12 พฤษภาคม 2559 
รองประธานกรรมการ 

 
 

62 ‐ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเคนตัก๊กี ้ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

0.41 ‐ บิดาของนางสาวกลุพชัร์ 
กนกวฒันาวรรณ และนาย
มิลล์ กนกวฒันาวรรณ 

‐ น้าของนายแม่ทพั ต.สวุรรณ 

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

และอาหารแช่แข็ง) 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โอคินอส (ธรุกิจอาหารทะเล

และอาหารแช่แข็ง) 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น (ธรุกิจให้

เช่าที่ดิน) 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทักษิณสมุทร (ธุรกิจให้เช่า

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

(ธรุกิจอาหาร) 
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ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 
วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
  
    วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ : 
    5 พฤศจิกายน 2558  
กรรมการอิสระ และ 

 กรรมการตรวจสอบ   
    12 พฤษภาคม 2559 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

57 ‐ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

0.07 -ไม่มี- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอื่น   
2557 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกิจอาหารทะเล

และอาหารแช่แข็ง) 
2536 – 2557 
 

ผู้จดัการโรงงาน บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกิจอาหารทะเล
และอาหารแช่แข็ง) 
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ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 
วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

4. ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย 
 กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ   

    วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ : 
    5 พฤศจิกายน 2558  
กรรมการอิสระ และ 

 กรรมการตรวจสอบ   
 

  

59 ‐ ปริญญาเอก การจดัการระหวา่งประเทศ
มหาวิทยาลยัวอลเดน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

‐ ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยั
ซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

‐ ปริญญาตรี บญัชีและการจดัการ 
วิทยาลยัแอคเคิร์ด – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

‐ ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
 Directors Certification Program 

(DCP) 
 Director Accreditation Program 

(DAP) 
 Audit Committee Program (ACP) 
 The Role of Chairman Program 

(RCP) 
 Understanding the Fundamental 

of Financial Statement (UFS) 

0.07 
 

-ไม่มี- 
 
 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอื่น   
2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์

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

(ธรุกิจการเงิน) 
2550 -ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  
(ธรุกิจบริการ) 

2550 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล 
(ประเทศไทย) (ธรุกิจการเงิน) 

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

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บมจ. ไทยยเูนี่ยนกรุ๊ป (ธรุกิจ
อาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง) 

2544 - 2558 คณะอนกุรรมการบริหารและ
คณะอนกุรรมการสํานกังานหกั
บญัชี 

คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตร
ลว่งหน้าแห่งประเทศไทย  

2540 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารในคณะกรรมการ
สายงานเศรษฐกิจ 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2552 - 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2548 - 2558  กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค 
(ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
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ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 
วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

5. นายแม่ทพั ต.สวุรรณ/2 
 กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ 

 

42 ‐ ปริญญาโท ออกแบบผลิตภณัฑ์ Pratt 
Institute ประเทศสหรัฐอมเริกา 

‐ ปริญญาตรี ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน School of Visual Arts ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

‐ ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ วิทยาลยัเซนต์
โทมสั อควินาส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

‐ ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program 
(DAP) 

29.4 ‐ หลานของนายวิวฒัน์ กนก
วฒันาวรรณ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม 
กิจการอื่น   
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 
2547- ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พรีมา พบับลิชชิง  

(ธรุกิจสิ่งพิมพ์) 

6. นางสาวกลุพชัร์  
กนกวฒันาวรรณ/2 

 กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จดัการ 

34 ‐ ปริญญาตรี บริหารธรุกิจหลกัสตูร
นานาชาติ เอกการตลาด
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

‐ ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program 
(DAP) 

35.0 
 

‐ บตุรของนายวิวฒัน์ กนก
วฒันาวรรณ 

‐ พี่สาวนายมิลล์ กนกวฒันา
วรรณ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ และรองกรรมการ
ผู้จดัการ 

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม 
กิจการอื่น   

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลกูหลานเจริญ  
(ธรุกิจอาหาร) 

7. นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ/2 
 กรรมการและผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ 

    วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ : 
    5 พฤศจิกายน 2558  
กรรมการบริษัท 

29 
 

‐ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์หลกัสตูรนานาชาติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

1.8 
 

‐ บตุรของนายวิวฒัน์ กนก
วฒันาวรรณ 

‐ น้องชายนางสาวกลุพชัร์  
กนกวฒันาวรรณ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. อาฟเตอร์ ย ู
2559 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู
กิจการอื่น   
2555 - 2559 ผู้จดัการธรุกิจสมัพนัธ์ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  

(ธรุกิจการเงิน) 
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ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 
วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

8. นายทรงพล ทศันาเสถียรกิจ 
 ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

40 ‐ ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

0.06 
 

-ไม่มี- 2553 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู
   
   

9. นางสาวอไุรวรรณ สมานวงศ์ 
 ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต 

37 ‐ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อาหารและ
โภชนาการ-พฒันาผลิตภณัฑ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

0.06 -ไม่มี- 2550 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

10. นางพรสิรินทร์  
ทองตนั 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากร
มนษุย์ 

41 ‐ ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาธรุกิจ
ตา่งประเทศ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

‐ ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

0.02 -ไม่มี- 2558 - 2559 ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู
กิจการอื่น   
2548 - 2558 Talent Acquisition           บจ. เป๊ปซี่-โคลา่ (ประเทศไทย) 

(ธรุกิจเครื่องดื่ม) 

11. นางสาวชไมพร  
ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

37 ‐ ปริญญาโท บริหารธรุกิจ California 
State Polytechnic University Pomona 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

‐ ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยม) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.06 -ไม่มี- 2556 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. อาฟเตอร์ ย ู
กิจการอื่น   
2550 - 2556 Chief Accountant บจ. บํารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่

แนล (ธรุกิจโรงพยาบาล) 
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ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 
วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

12. นางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ 
  เลขานกุารบริษัท 

40 ‐ ปริญญาโท ธรุกิจระหวา่งประเทศ 
University of Wollongong ประเทศ
ออสเตรเลีย 

‐ ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

‐ Mini Master of Management  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

‐ ประกาศนียบตัรวิเคราะห์ธรุกิจ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

‐ ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
 Company Reporting Program 

(CRP) 
 Company Secretary Program 

(CSP) 

-ไม่มี-/3 -ไม่มี- 2559 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บมจ. อาฟเตอร์ ย ู
กิจการอื่น   
2554 – 2559 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกลยทุธ์ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมู

นิเคชัน่ (ธรุกิจโทรคมนาคม) 

หมายเหต:ุ  /1 ข้อมลูการถือหุ้น ณ วนัที่ 6 มกราคม 2560 
/2 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
/3 การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ลดลง 88,750 หุ้น 

 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 
เลขานกุารบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่มีผลใช้บงัคบัในวนัที่ 31 สงิหาคม 
2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้หน้าที่
ตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้
1.  จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
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 ก. ทะเบียนกรรมการ 

 ข. หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

 ค. หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้ 

3.  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดงันี ้

-  ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพงึปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

-  ทําหน้าที่ในการดําเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 

-  ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

-  ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานที่กํากบัดแูล เช่น สํานกังาน ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กํากบัดแูลและสาธารณชนให้ถกูต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมาย 

-  จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําแก่กรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ 

-  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

นายปรีย์มน  
ปิ่นสกลุ 

นายวิวฒัน์ 
กนกวฒันาวรรณ 

นายพิเชษฐ  
ภีมะโยธิน 

ดร. ธรรมนญู 
อานนัโทไทย 

นายแม่ทพั  
ต.สวุรรณ 

นางสาวกลุพชัร์  
กนกวฒันาวรรณ 

นายมิลล์ กนก
วฒันาวรรณ 

นายทรงพล 
ทศันาเสถียรกิจ 

นางสาวอไุรวรรณ 
สมานวงศ์ 

นางพรสิรินทร์  
ทองตนั 

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 M 
บริษัทย่อย            
2. บจ. ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม     D D      
บริษัทที่เกี่ยวข้อง            
3.  บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม   M           
4.  บจ. อิมแพค โซลา่ร์ D           
5.  บมจ. เจเอเอส แอสเซท็ ID,AC           
6. บจ. โอคินอส  D          
7. บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น  D          
8. บจ. ทกัษิณสมทุร  D          
9. บจ. ลกูหลานเจริญ  D    D      
10. บจ. อตุสาหกรรมอาหารกนกธร  D          
11. บมจ. แพ็คฟู้ด  D D         
12.  บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
   D        

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

พาร์ทเนอร์ 
   D        

17. บมจ. ไทยยเูนี่ยนกรุ๊ป    ID,AC        
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บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

นายปรีย์มน  
ปิ่นสกลุ 

นายวิวฒัน์ 
กนกวฒันาวรรณ 

นายพิเชษฐ  
ภีมะโยธิน 

ดร. ธรรมนญู 
อานนัโทไทย 

นายแม่ทพั  
ต.สวุรรณ 

นางสาวกลุพชัร์  
กนกวฒันาวรรณ 

นายมิลล์ กนก
วฒันาวรรณ 

นายทรงพล 
ทศันาเสถียรกิจ 

นางสาวอไุรวรรณ 
สมานวงศ์ 

นางพรสิรินทร์  
ทองตนั 

นางสาวชไมพร  
ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

18. สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย    D        
19. บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007     D D      
20. บจ. พรีม่า พบัลิชชิ่ง     D       

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

 



  
  

 

  
 

 

 

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

บริษัทย่อย 
กรรมการ 

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ นางสาวกุลพชัร์ กนกวัฒนาวรรณ 

1. บจ. ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

 

 

  



  
  

 

  
 

 

 

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและทีมงานของบริษัทฯ  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

1. นาย จมุพฏ  ไพรรัตนากร 
หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 

 

36  ‐ บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

‐ บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

‐ ผลงานทางวิชาการ (งานแตง่ เรียบเรียง แปล 
วิจยั บทความ) 

 ร่วมปรับปรุง หนงัสือ การสอบบญัชี และ
การตรวจสอบภายในขัน้สงู (32444) ของ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2558 – ปัจจบุนั คณะทํางานจดัทํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อมมาถือปฏิบตัิ 

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 ผู้ ช่วยผู้สอบบญัชีอาวโุส บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

2. นางสาววีณา เลียบทวี 
ผู้ ช่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

43 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

2558 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบระบบสารสนเทศ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
2543 – 2558 
 
 
 

ศกึษาตอ่ต่างประเทศและร่วมกบับริษัทใน
ตา่งประเทศ โดย เป็นผู้ ช่วยผู้บริหารและผู้
ตรวจสอบภายในโรงแรมห้าดาวใน
ตา่งประเทศ 

โรงแรมคราวน์พลาซา่ ประเทศสเปน และ บริษัทอื่นๆ
ในประเทศสเปน 
 
 

2537 – 2542 
 
 

ผู้ ช่วยผู้ตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบบญัชี และ
ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
 
 

3. นางสาววราภรณ์ ปินตาสี 
ทีมงาน 

24  บญัชีบณัฑิต มทร.ล้านนา ภาคพายพัเชียงใหม ่
  

2558 - ปัจจบุนั พนกังาน บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

4. นางสาวพชัราภรณ์ 
แขดสนัเทียะ 
ทีมงาน 

24 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

2558 - ปัจจบุนั พนกังาน บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 



  
  

 

  
 

 

 

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
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รายละเอียดเก่ียวกับการประเมนิราคาทรัพย์สนิ 

-ไมมี่- 



 

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาฟเตอร์ ย ู จํากดั (มหาชน) ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตามข้อกําหนด
และแนวทางปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
จํานวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1) นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายปรีย์มน ป่ินสกลุ  กรรมการตรวจสอบ 
3) ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึง่กรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้เข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และเป็นอิสระตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีวาระการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้า
ร่วมด้วย 1 ครัง้ สําหรับการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้อ่ืนๆ เป็นการประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการ ผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในตามความเหมาะสม 

 ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ 
ร่วมกบัผู้บริหารและผู้สอบบญัชี รวมถงึสอบทานประเดน็เก่ียวกบันโยบายการบญัชีท่ีสําคญั การเปล่ียนแปลงในรอบปีท่ีผา่น
มา ผลกระทบในอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึน้ และรายการท่ีไมใ่ช่รายการปกติท่ีมีนยัสําคญั รวมถงึข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชี และ
มีความเหน็สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่งบการเงินดงักลา่วมีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 

2. การสอบทานระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เพ่ือประเมิน
ความเพียงพอ เหมาะสม และประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบ
การควบคมุภายในร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน และไมพ่บประเดน็ท่ีเป็นสาระสําคญัอนัอาจจะกระทบตอ่การ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

3. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบติัหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเป็น
อิสระ ของบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และพิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจําปี 2559 

4. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนั หรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาวา่การทํารายการมีความสมเหตสุมผล รวมถงึสอบ
ทานวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่วตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีโดยพิจารณาจาก
ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบติังาน รวมถงึค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯ และ
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6. การสอ
อยา่งถ
กฏหม
วา่ บริ

7. สอบท
กบัระ
ทางก
ความ

8. การรา
หรือมี
บริษัท

โดยสรุปในภาพ
ความสามารถติ
บริษัทในเครือ ไ
การเปิดเผยข้อมู
ปฏิบติัตามข้อกํ
กฎหมาย ระเบี
กิจการท่ีดี มีผู้
ควบคมุภายในมี

                      

                      

                      

ขอ้มูลประจําปี 25

ทในเครือ และ
มผู้ ถือหุ้นได้มีม
ริษัทฯ 

(1) น

(2) น

(3)  น

อบทานการปฏิ
ถกูต้องตามกฎ
มายท่ีเก่ียวข้องก
ริษัทฯ ได้ปฏิบติั

ทานการบริหารค
บบการควบคมุ
ารบริหารความ
เส่ียงเป็นไปอย

ายงานเก่ียวกบั
ข้อสงสยัวา่มีรา
ท โดยในรอบปีที

พรวมปี 2559 
ติดตามการดําเนิ
ได้รายงานทางก
มลูอยา่งเพียงพ
าหนดของตลา
ยบ และข้อบงั
ผู้สอบบญัชีและ
มีประสทิธิภาพ
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นําเสนอตอ่คณ
มติอนมุติัแต่งตัง้

นางสาวสมุาลี รี

นางสาวมณี รัต

นางพนูนารถ เ

บติัตามกฎหมา
ฎหมายวา่ด้วยห
กบัธุรกิจของบริ
ติตามกฎหมาย

ความเส่ียง คณ
มภายในเพ่ือจดั
มเส่ียง รวมถึงค
ยา่งมีประสทิธิภ

ประเดน็ท่ีเป็นข้
ายการหรือการ
ท่ีผา่นมาไม่มีเห

คณะกรรมการ
นินงานของบริษ
การเงินในสาระ
พอ และในการเข
าดหลกัทรัพย์แห
งคบัท่ีเก่ียวข้อง
ะผู้ตรวจสอบภา
และมีประสทิธิ

                      

                      

                      

ณะกรรมการบริษ
ัง้ผู้สอบบญัชีรับ

รีวราบณัฑิต  ผู้

ตนบรรณกิจ  ผู้

ผา่เจริญ ผู้

าย คณะ
หลกัทรัพย์และต
ริษัท รวมถึงกา
ดงักลา่วโดยไม่

ณะกรรมการตร
การความเส่ียง
ความคืบหน้าข
ภาพ และเป็นไป

ข้อสงสยั คณะก
รกระทําซึง่อาจมี
หตกุารณ์หรือสถ

รตรวจสอบได้ป
ษัทและบริษัทใน
ะสําคญัอยา่งถกู
ข้าทํารายการที
หง่ประเทศไทย 
กบัการดําเนินธ
ายในท่ีมีความเ
ธผล 
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ษัท เพ่ือพิจาร
บอนญุาต ของบ

ผู้สอบบญัชีรับอ

ผู้สอบบญัชีรับอ

ผู้สอบบญัชีรับอ

ะกรรมการตรวจ
ตลาดหลกัทรัพ
ารปฏิบติัตามข้อ
มพ่บข้อบกพร่อง

รวจสอบได้สอบ
งทัว่ทัง้บริษัทฯ 
องการบริหารค
ปตามนโยบายแ

กรรมการตรวจ
มีผลกระทบอย่
ถานการณ์ใดท่ี

ปฏิบติัหน้าท่ีตา
นเครือ โดยมีค
กต้อง เช่ือถือไ
ท่ีเก่ียวโยงกนั ห ื
 และสํานกังา
ธุรกิจอยา่งครบ
เป็นอิสระและมี

                      

                      

                      

รณาและขออนุ
บริษัท สํานกังา

อนญุาตทะเบีย

อนญุาตทะเบีย

อนญุาตทะเบีย

จสอบได้สอบทา
ย์ ข้อกําหนด
อกําหนดของบริ
งท่ีเป็นสาระสํา

บทานการบริหา
โดยได้พิจารณ

ความเส่ียง ซึง่
และแผนกลยทุธ

สอบมีหน้าท่ีใน
างมีนยัสําคญัต
เป็นข้อบง่ชีว้า่มี

ามท่ีระบไุว้ในกฎ
วามเป็นอิสระอ
ด้ และจดัทําขึน้
หรือรายการท่ีอา
านคณะกรรมก
บถ้วน มีการบริ
มีคณุสมบติัเหม

  

         

      

บริษัท

มติัตอ่ท่ีประชมุ
าน อีวาย จํากดั

นเลขท่ี 3970 ห

นเลขท่ี 5313 ห

นเลขท่ี 5238 

านและกํากบัดแู
ดของตลาดหลกั
ริษัทฯ ซึง่คณะก
คญั 

ารความเส่ียงขอ
ณาสอบทานนโย
ผลการสอบทาน
ธ์ของบริษัทฯ 

นการรายงานตอ่
ต่อฐานะการเงิน
มีเหตกุารณ์ดงัก

ฎบตัรคณะกรร
อยา่งเพียงพอ แ
นตามมาตรฐาน
าจมีความขดัแย้
ารกํากบัหลกัท
หารความเส่ียง
าะสม ท่ีช่วยใ

   นายพิเชษฐ 

ประธานกรรมก

ัท อาฟเตอร์ ยู จํา

มผู้ ถือหุ้นประจํา
ดั ดงันี ้ให้ทําห

หรือ 

หรือ 

แลให้บริษัทดํา
กทรัพย์แหง่ประ
กรรมการตรวจ

องบริษัทฯ ให้
ยบาย ปัจจยัค
นพบวา่ การดํ

อคณะกรรมกา
นและผลการดํา
กลา่ว 

รมการตรวจสอบ
และมีความเหน็
นการบญัชีท่ีรับ
ย้งทางผลประโ
ทรัพย์ รวมทัง้ม
งท่ีเพียงพอและ
ให้การสอบบญั

ภีมะโยธิน 

การตรวจสอบ 

ากดั (มหาชน) 

าปี 2559 ซึง่
หน้าท่ีผู้สอบบญั

เนินกิจการตา่ง
ะเทศไทย แล
จสอบมีความเห็

มีความเช่ือมโย
ความเส่ียง แน
ดําเนินการบริหา

ารบริษัท หากพ
าเนินงานของ

บ โดยใช้ความ
นวา่บริษัทฯ แล
บรองโดยทัว่ไป 
โยชน์ บริษัทฯ ไ
มีการปฏิบติัตา
ะมีการกํากบัดแู
ญชีและระบบกา

 

งท่ี
ญชี

งๆ 
ละ
หน็

ยง
นว
าร

พบ

มรู้
ละ
มี
ได้
าม
แล
าร



  
  

 

  
 

 

 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 
 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมลู
ดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทํา
ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

ในการนี  ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ นายแม่ทพั ต. สวุรรณ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นาย
แมท่พั ต. สวุรรณ กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายแมท่พั ต. สวุรรณ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  

2. นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 

 

 

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

    นายแมท่พั ต. สวุรรณ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 

 
ผู้ รับมอบอํานาจ 

 


