
 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                              

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                                 

วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้               

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

สุมาลี รีวราบณัฑิต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2562 



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,322               62,545               32,761               55,969               

เงินลงทุนชัว่คราว 4 422,928             402,645             422,928             402,645             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 24,991               13,725               29,362               18,076               

สินคา้คงเหลือ 34,710               33,722               33,912               34,367               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,536               9,575                 11,529               9,555                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 532,487             522,212             530,492             520,612             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 200                   3,481                 200                   3,481                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        1,999                 1,999                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 572,659             504,904             572,584             504,823             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,677               17,675               16,677               17,675               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ 5,405                 12,566               5,405                 12,566               

เงินประกนัการเช่า 32,477               32,290               32,477               32,290               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,673                 4,293                 3,673                 4,293                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 631,091             575,209             633,015             577,127             

รวมสินทรัพย์ 1,163,578          1,097,421          1,163,507          1,097,739          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 75,192               82,481               76,863               83,608               

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 104                   155                   104                   155                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 33,424               19,436               32,812               18,984               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,755               14,342               12,741               14,189               

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 121,475             116,414             122,520             116,936             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 11,573               10,596               11,573               10,596               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,466                 9,309                 9,466                 9,309                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,288                 4,002                 4,287                 4,001                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 25,327               23,907               25,326               23,906               

รวมหนีสิ้น 146,802             140,321             147,846             140,842             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(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 217,482             157,806             216,367             157,603             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,016,776          957,100             1,015,661          956,897             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,163,578          1,097,421          1,163,507          1,097,739          

-                        -                        -                    -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 7 286,843        199,431        286,843        199,431        
รายไดอ่ื้น 2,565            2,113            2,617            2,137            
รวมรายได้ 289,408        201,544        289,460        201,568        
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 98,527          64,675          99,760          65,954          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 74,997          66,345          74,997          66,345          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 41,546          32,983          41,437          32,941          
รวมค่าใช้จ่าย 215,070        164,003        216,194        165,240        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 74,338          37,541          73,266          36,328          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (54)               (69)               (54)               (69)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 74,284          37,472          73,212          36,259          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (14,608)         (6,300)           (14,448)         (6,116)           
กําไรสําหรับงวด 59,676          31,172          58,764          30,143          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 59,676          31,172          58,764          30,143          

กําไรต่อหุ้น 9
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย: บาท)
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.07              0.04              0.07              0.04              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



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

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 74,284          37,472          73,212          36,259          
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,263          12,793          16,257          12,791          
   โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (71)               (655)             (71)               (655)             
   ตดัจาํหน่ายสินคา้เส่ือมสภาพ 162               96                 162               96                 
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (30)               (685)             (30)               (685)             
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (650)             (173)             (650)             (173)             
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 384               42                 384               42                 
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                   7                   -                   7                   
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 833               666               833               666               
   รายไดด้อกเบ้ีย (1,129)           (986)             (1,129)           (986)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 54                 69                 54                 69                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 90,100          48,646          89,022          47,431          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (10,137)         7,328            (10,157)         7,342            
   สินคา้คงเหลือ (1,079)           9                   364               1,667            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,949)           (159)             (1,962)           (137)             
   เงินประกนัการเช่า (187)             (3,329)           (187)             (3,329)           
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (13,206)         (21,393)         (12,662)         (22,416)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,587)           2,331            (1,448)           2,452            
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 286               409               286               409               
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 62,241          33,842          63,256          33,419          
   ดอกเบ้ียรับ -                   966               -                   966               
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (676)             (594)             (676)             (594)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (12)               (16)               (12)               (16)               
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 61,553          34,198          62,568          33,775          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และท่ีจะถือจนครบกาํหนด (220,000)       (40,000)         (220,000)       (40,000)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้

   และท่ีจะถือจนครบกาํหนด 200,397        20,000          200,397        20,000          
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 3,281            (3,281)           3,281            (3,281)           
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (68,586)         (21,469)         (68,586)         (21,469)         
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (33)               (1,556)           (33)               (1,556)           
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ (944)             (1,171)           (944)             (1,171)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 162               8                   162               8                   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (85,723)         (47,469)         (85,723)         (47,469)         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (53)               (88)               (53)               (88)               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (53)               (88)               (53)               (88)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (24,223)         (13,359)         (23,208)         (13,782)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 62,545          48,635          55,969          44,413          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 38,322          35,276          32,761          30,631          

-                   -                   
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอาคารและอุปกรณ์ 8,073            162               8,073            162               
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 32                 -                   32                 -                   
   เจา้หน้ีค่างานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5,917            (3,757)           5,917            (3,757)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -
และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 81,562                    709,576                  8,156                      133,004                  932,298                  
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              31,172                    31,172                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              31,172                    31,172                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 81,562                    709,576                  8,156                      164,176                  963,470                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 81,562                    709,576                  8,156                      157,806                  957,100                  
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              59,676                    59,676                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              59,676                    59,676                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 81,562                    709,576                  8,156                      217,482                  1,016,776               

-                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562 



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

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - 
และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 81,562                  709,576                8,156                    132,531                931,825                
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            30,143                  30,143                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            30,143                  30,143                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 81,562                  709,576                8,156                    162,674                961,968                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 81,562                  709,576                8,156                    157,603                956,897                
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            58,764                  58,764                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            58,764                  58,764                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 81,562                  709,576                8,156                    216,367                1,015,661             

-                            -                            -                            -                            -                            

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ

ไทย บริษทัฯประกอบธุรกิจร้านจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ                           

ซ่ึงเป็นสํานกังานใหญ่อยูท่ี่ 1319/9 ซอยพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

และมีโรงงานอยูท่ี่ 30/106 หมู่ท่ี 1 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีสาขาเปิดให้บริการจาํนวน 36 สาขา (31 ธนัวาคม 2561: 32 สาขา) 

ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี           

และภูเก็ต 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ                                      

ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดทําข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                

งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบั

บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั  
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                         

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมี                                     

ผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562                                                       

มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                                   

งบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซ่ึงได้มี                                            

การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน                                

การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี  
 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กําหนดหลักการ 5 

ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวน

เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได ้                            

ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี                           

ทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลง

หลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน                                        

ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม

นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดหลักการของการรับรู้

รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม

นาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                               

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซ้ือวตัถุดิบ - - 9,794 7,691 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าบริการ - - 52 24 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

ซ้ือวตัถุดิบ - 391 - 391 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดอ่ื้น - 9 - 9 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกจิกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั      

ค่าเช่าจ่าย 394 424 195 394 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 5)     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 511 451 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 3,860 3,900 

รวม - - 4,371 4,351 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัยอ่ย - - 3,948 5,868 

รวม - - 3,948 5,868 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,901 3,547 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 112 89 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 12 12 

รวม 4,025 3,648 
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   

  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 122,013 301,760 

  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 711 681 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 122,724 302,441 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด   

 เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 4 เดือน 200,000 - 

  เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 6 เดือน 100,000 100,000 

 เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน 204 204 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 300,204 100,204 

รวม 422,928 402,645 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม

2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  22,686 12,482 22,686 12,482 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,686 12,482 22,686 12,482 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 511 451 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 3,860 3,900 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,305 1,243 2,305 1,243 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 2,305 1,243 6,676 5,594 

รวม  24,991 13,725 29,362 18,076 
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6. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 504,904 504,823 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 74,503 74,503 

โอนเขา้จากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 8,073 8,073 

ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน 925 925 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                       

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (546) (546) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (15,200) (15,194) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 572,659 572,584 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 0.5 ลา้นบาท) 

7.  รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ประเภทของธุรกจิ   

ร้านขนมหวาน 266,220 195,180 

การขายสินคา้และวตัถุดิบ 16,303 256 

การขายและการจดังานนอกสถานท่ี 4,320 3,995 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 286,843 199,431 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้   

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 286,843 199,431 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 286,843 199,431 
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8. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 13,988 5,743 13,828 5,559 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 620 557 620 557 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 14,608 6,300 14,448 6,116 

9. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

10. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจ                                

ร้านจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั

มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 

รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม                

ส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

11. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

11.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 36.1 ล้านบาท ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมโรงงาน การซ้ืออุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าสาํหรับสาขาใหม ่                               

(31 ธนัวาคม 2561: 85.5 ลา้นบาท)                
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11.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

กลุ่มบริษทัได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร อายุของ

สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ภายใน 1 ปี 84.1 75.3 83.8 74.8 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 69.8 65.5 69.8 65.5 

11.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 

บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคา 

และเง่ือนไขการซ้ือขายต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา

ดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

11.4 การคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือ

คํ้าประกนัเพื่อคํ้ าประกนัการจ่ายชาํระเงินให้แก่เจา้หน้ีจาํนวนเงิน 2.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 

1.6 ลา้นบาท) 

12. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 (การวดัมูลค่า

หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

ทางตรงหรือทางออ้ม) ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   

 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 122,724 302,441 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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13. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

13.1 การแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัอตัราค่าชดเชยกรณเีลกิจ้าง 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดรั้บการประกาศ                         

ลงในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจ้างสําหรับลูกจา้ง                                     

ซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 400 วนัของอตัราค่าจา้ง

สุดทา้ย กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบ

ให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 0.4 ลา้นบาท (เฉพาะของ

บริษทัฯ: 0.4 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุน

บริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช้ คือ                           

ไตรมาสท่ีสองของปี 2562  

13.2 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี  29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2562 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                                                   

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน  155 ล้านบาท  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลใน                                                          

เดือนพฤษภาคม 2562 

14. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
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