
 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ           
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่          
ของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ       
บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้               
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
 
สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2561 



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68,494               48,635               65,050               44,413               
เงินลงทุนชัว่คราว 4 365,298             463,346             365,298             463,346             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 8,849                 11,101               8,981                 15,166               
สินคา้คงเหลือ 24,715               24,486               23,144               25,066               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,122                 5,165                 9,078                 5,163                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 476,478             552,733             471,551             553,154             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 200                   400                   200                   400                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                        1,999                 1,000                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 466,613             436,797             466,526             436,762             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,866               12,556               14,866               12,556               
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ 1,212                 -                        1,212                 -                        
เงินประกนัการเช่า 30,962               28,379               30,962               28,379               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,931                 2,947                 3,931                 2,947                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 517,784             481,079             519,696             482,044             
รวมสินทรัพย์ 994,262             1,033,812          991,247             1,035,198          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 43,310               59,381               44,780               61,808               
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 205                   233                   205                   233                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,442                 15,143               7,076                 14,697               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,208               8,613                 13,192               8,491                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 64,165               83,370               65,253               85,229               
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7 -                        155                   -                        155                   
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 10,331               9,119                 10,331               9,119                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,751                 6,347                 7,751                 6,347                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,504                 2,523                 3,504                 2,523                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 21,586               18,144               21,586               18,144               
รวมหนีสิ้น 85,751               101,514             86,839               103,373             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 81,563               81,563               81,563               81,563               
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 815,623,561 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 81,562               81,562               81,562               81,562               
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 709,576             709,576             709,576             709,576             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 8,156                 8,156                 8,156                 8,156                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 109,217             133,004             105,114             132,531             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 908,511             932,298             904,408             931,825             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 994,262             1,033,812          991,247             1,035,198          

-                        -                        -                    -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 215,128        195,076        215,128        195,076        
รายไดอ่ื้น 1,231             2,110             1,265             2,134             
รวมรายได้ 216,359        197,186        216,393        197,210        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 67,517          63,170          69,637          64,455          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 66,857          58,688          66,857          58,688          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 35,011          24,769          34,946          24,676          
รวมค่าใช้จ่าย 169,385        146,627        171,440        147,819        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46,974          50,559          44,953          49,391          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (53)                (47)                (53)                (47)                
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46,921          50,512          44,900          49,344          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (8,473)           (8,788)           (8,032)           (8,569)           
กําไรสําหรับงวด 38,448          41,724          36,868          40,775          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 38,448          41,724          36,868          40,775          

กําไรต่อหุ้น 11
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (หน่วย: บาท)
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.05               0.05               0.05               0.05               

(หน่วย: พนัหุน้)
   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 815,624        815,624        815,624        815,624        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 620,538        525,239        620,538        525,239        
รายไดอ่ื้น 6,571             5,884             6,567             5,945             
รวมรายได้ 627,109        531,123        627,105        531,184        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 199,934        176,199        204,600        179,763        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 200,883        163,746        200,883        163,746        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 106,595        75,449          106,429        75,276          
รวมค่าใช้จ่าย 507,412        415,394        511,912        418,785        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 119,697        115,729        115,193        112,399        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (175)              (593)              (175)              (593)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 119,522        115,136        115,018        111,806        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (20,966)         (20,210)         (20,092)         (19,617)         
กําไรสําหรับงวด 98,556          94,926          94,926          92,189          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 98,556          94,926          94,926          92,189          

กําไรต่อหุ้น 11
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (หน่วย: บาท)
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.12               0.12               0.12               0.11               

(หน่วย: พนัหุน้)
   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 815,624        815,624        815,624        815,624        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 119,522        115,136        115,018        111,806        
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 41,102          26,554          41,095          26,546          
   ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (291)              353                (291)              353                
   ตดัจาํหน่ายสินคา้เส่ือมสภาพ 242                172                242                172                
   กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (85)                -                    -                    -                    
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (988)              (1,433)           (988)              (1,433)           
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,364)           (958)              (1,364)           (958)              
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 865                10                  865                10                  
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 4,364             692                4,364             692                
   ตดัจาํหน่ายเงินประกนัการเช่า -                    252                -                    252                
   ขาดทุนจากการร้ือถอนสาขา 210                -                    210                -                    
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,999             1,651             1,999             1,651             
   รายไดด้อกเบ้ีย (1,731)           (3,006)           (1,721)           (2,996)           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 175                198                175                198                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 164,020        139,621        159,604        136,293        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,702             5,335             1,636             5,333             
   สินคา้คงเหลือ (180)              3,220             1,971             4,531             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,913)           1,296             (3,870)           1,345             
   เงินประกนัการเช่า (2,583)           (5,665)           (2,583)           (5,665)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                    698                -                    698                
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (12,931)         (20,791)         (13,888)         (24,725)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,595             (8,779)           4,701             (8,730)           
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 981                760                981                759                
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 151,691        115,695        148,552        109,839        
   ดอกเบ้ียรับ 2,281             2,322             2,271             2,312             
   จ่ายดอกเบ้ีย -                    (253)              -                    (253)              
   จ่ายค่าร้ือถอนสาขา (411)              (52)                (411)              (52)                
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (595)              (516)              (595)              (516)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (29,695)         (23,824)         (28,741)         (22,584)         
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 123,271        93,372          121,076        88,746          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้
   และท่ีจะถือจนครบกาํหนด (280,000)       (640,015)       (280,000)       (640,015)       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้
   และท่ีจะถือจนครบกาํหนด 380,400        180,000        380,400        180,000        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 200                -                    200                -                    
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 86                  -                    (1,000)           -                    
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (74,095)         (120,969)       (74,036)         (120,969)       
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (3,991)           (2,578)           (3,991)           (2,578)           
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ (3,562)           (14,502)         (3,562)           (14,502)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 51                  69                  51                  69                  
เงินปันผลรับ -                    -                    3,999             4,000             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 19,089          (597,995)       22,061          (593,995)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (195)              (337)              (195)              (337)              
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                    (66,312)         -                    (66,312)         
จ่ายเงินปันผล (122,306)       (5,435)           (122,305)       (5,435)           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (122,501)       (72,084)         (122,500)       (72,084)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 19,859          (576,707)       20,637          (577,333)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 48,635          628,398        44,413          625,023        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 68,494          51,691          65,050          47,690          

-                  -                    
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอาคาร
      และอุปกรณ์ 2,350             7,355             2,350             7,355             
   เจา้หน้ีค่างานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์เพิ่มข้ึน (ลดลง) (3,178)           7,688             (3,178)           7,688             
   โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนไปบญัชีเงินจ่ายล่วงหนา้
      ค่าซ้ือสินทรัพย์ -                    (153)              -                    (153)              
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 37                  3                    38                  3                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 72,500                    709,576                  7,250                      19,508                    808,834                  
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              94,926                    94,926                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              94,926                    94,926                    
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 8 9,062                      -                              -                              -                              9,062                      
เงินปันผลจ่าย 9 -                              -                              -                              (14,500)                   (14,500)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 81,562                    709,576                  7,250                      99,934                    898,322                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 81,562                    709,576                  8,156                      133,004                  932,298                  
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              98,556                    98,556                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              98,556                    98,556                    
เงินปันผลจ่าย 9 -                              -                              -                              (122,343)                 (122,343)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 81,562                    709,576                  8,156                      109,217                  908,511                  

-                            -                            -                            -                            -                             

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - 
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 72,500                  709,576                7,250                    18,758                  808,084                
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            92,189                  92,189                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            92,189                  92,189                  
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 8 9,062                    -                            -                            -                            9,062                    
เงินปันผลจ่าย 9 -                            -                            -                            (14,500)                 (14,500)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 81,562                  709,576                7,250                    96,447                  894,835                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 81,562                  709,576                8,156                    132,531                931,825                
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            94,926                  94,926                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            94,926                  94,926                  
เงินปันผลจ่าย 9 -                            -                            -                            (122,343)               (122,343)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 81,562                  709,576                8,156                    105,114                904,408                

-                            -                            -                            -                            -                            

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย บริษทัฯประกอบธุรกิจร้านจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ                    
ซ่ึงเป็นสาํนกังานใหญ่อยูท่ี่ 1319/9 ซอยพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
และมีโรงงานอยูท่ี่ 30/106 หมู่ท่ี 1 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯมีสาขาเปิดให้บริการจาํนวน 31 สาขา (31 ธันวาคม 2560: 27 
สาขา) ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และอุดรธานี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ                      
ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดทําข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบั
บริษัทย่อยในระหว่างงวดปัจจุบัน ยกเวน้การซ้ือเงินลงทุนในบริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จาํกัด               
(บริษทัยอ่ย) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 6 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 
 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
จาํนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                    
1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่
ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
นาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น           
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 11,849 9,756 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - - 34 24 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน      
ซ้ือวตัถุดิบ - 429 - 429 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น - 9 - 9 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน      
ค่าเช่าจ่าย 393 423 327 393 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
      
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 29,704 26,338 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - - 91 71 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน    
ซ้ือวตัถุดิบ 1,254 1,590 1,254 1,590 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น 12 21 12 21 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน      
ค่าเช่าจ่าย 1,241 1,271 1,115 1,181 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 
 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 กนัยายน 

2561
31 ธนัวาคม  

2560
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม  

2560
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 5)
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 86 66
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 46 3,999
รวม - - 132 4,065 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัยอ่ย - - 4,224 5,951
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 27 - 27
รวม - 27 4,224 5,978 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
 2561 2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,772 3,370
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 94 85
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 12 14
รวม 3,878 3,469

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
 2561 2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,090 10,133
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 276 255
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 37 40
รวม 11,403 10,428
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  
  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 362,247 261,284
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 3,051 2,062
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 365,298 263,346
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด  
  หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น - 200,000
รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด - 200,000
รวม 365,298 463,346

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  7,458 9,417 7,458 9,417 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,458 9,417 7,458 9,417 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 86 66 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 46 3,999 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,391 1,684 1,391 1,684 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,391 1,684 1,523 5,749 
รวม  8,849 11,101 8,981 15,166 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้
สัดส่วนเงินลงทุน  

(ร้อยละ) ราคาทุน
30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560 2561 2560
บริษทั ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จาํกดั 1,000.0 1,000.0 100.0 100.0 999.7 999.7
บริษทั เอม็แอนดเ์อม็ 2007 จาํกดั 1,000.0 - 100.0 - 999.7 -
รวม     1,999.4 999.7 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จาํกดั จากผูถื้อ
หุ้นเดิมซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย โดย
บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท และบริษทัฯถือหุน้บริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 100 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากบริษทั ออร่ัม 
แอนด ์ออร่ัม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) 

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    
เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 436,797 436,762
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 70,917 70,858
โอนเขา้จากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ 2,350 2,350
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,250 1,250
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี             
ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (5,280) (5,280)

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (39,421) (39,414)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 466,613 466,526 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1.0 ลา้นบาท) 
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8. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 9,062,500.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 72,500,000.00 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 81,562,500.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 
90,625,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลประจาํปี 2559 ของ
บริษทัฯ 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

 ต่อมา บริษทัฯไดจ่้ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจาํนวน 90,623,561 หุ้น ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ทําให้บริษัทฯมีทุนท่ีออกและชําระแล้วเป็นจาํนวนเงิน 
81,562,356.10 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี         
25 พฤษภาคม 2560 

9. เงินปันผลจ่าย  

 เม่ือวันท่ี  26 เมษายน  2561 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2561 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                    
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                
ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 122.3 ลา้นบาท ซ่ึงมีการจ่ายเงินปันผลแลว้ในเดือน
พฤษภาคม 2561 

 เม่ือวันท่ี  27 เมษายน  2560 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2560 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                     
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 92.9 ลา้นบาท โดยเม่ือหักจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงจ่ายไปเม่ือวนัท่ี                 
27 ธันวาคม 2559 จาํนวนเงิน 78.4 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 
14.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท ซ่ึงมีการจ่ายปันผลแลว้ในเดือน
พฤษภาคม 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินปันผล ดงัน้ี 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจาํนวน 90,623,561 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
ให้ แ ก่ผู ้ถือ หุ้ นของบ ริษัทฯ  ในอัตรา  8 หุ้ น เดิม  ต่อ  1 หุ้ น ปันผล  รวม เป็น มูลค่าทั้ ง ส้ิน
9,062,356.10 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ทั้งน้ี สาํหรับส่วนท่ีเป็น
เศษของหุ้นจากการคาํนวณตามอตัราการจ่ายหุ้นปันผล ไดจ่้ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.0125 บาทแทน 

- จ่ าย เงิน ปันผล เป็ น เงินสดในอัตราหุ้ น ละ  0.0075 บาท  ห รือ คิด เป็น เงิน จําน วนทั้ ง ส้ิ น 
5,437,479.75 บาท  
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10. ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8,723 9,009 8,282 8,790 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (250) (221) (250) (221) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,473 8,788 8,032 8,569 
 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 21,950 20,366 21,076 19,773 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (984) (156) (984) (156) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 20,966 20,210 20,092 19,617 

11. กําไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดและได้
ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชค้าํนวณกาํไรต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
30 กนัยายน 2560 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการออกหุน้ปันผลเม่ือวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2560 จาํนวน 90,623,561 หุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดข้ึนตั้ งแต่                     
วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
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12. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว  คือ  ธุรกิจ                     
ร้านจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม                
ส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

13.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน  99.8 ล้านบาท                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมโรงงาน การซ้ืออุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าสําหรับสาขา
ใหม่ (31 ธันวาคม 2560: 9.0 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ การซ้ือ
อุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าสาํหรับสาขาใหม่)                

13.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าและบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร อายุของ
สญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ภายใน 1 ปี 63.1 62.7 62.3 62.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 54.5 60.6 54.5 60.6 

13.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อวตัถุดิบ 

บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคา 
และเง่ือนไขการซ้ือขายต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา
ดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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14. ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 (การวดัมูลค่า
หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย  ์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล
ทางตรงหรือทางออ้ม) ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 365,298 263,346 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด   
 หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น - 200,742 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

15. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัให้จดัตั้ง After You 
Hong Kong Limited บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้ งท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ                    
บริษทัฯถือหุน้บริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 100  

16. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
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