
 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 



 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ           
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่          
ของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ       
บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้               
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
 
สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2562 



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60,886               62,545               58,073               55,969               

เงินลงทุนชัว่คราว 4 313,620             402,645             313,620             402,645             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 10,908               13,725               11,258               18,076               

สินคา้คงเหลือ 34,688               33,722               33,054               34,367               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,491               9,575                 11,423               9,555                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 431,593             522,212             427,428             520,612             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 200                   3,481                 200                   3,481                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        1,999                 1,999                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 595,838             504,904             595,768             504,823             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,350               17,675               13,350               17,675               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ 2,992                 12,566               2,992                 12,566               

เงินประกนัการเช่า 32,243               32,290               32,243               32,290               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,154                 4,293                 4,154                 4,293                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 648,777             575,209             650,706             577,127             

รวมสินทรัพย์ 1,080,370          1,097,421          1,078,134          1,097,739          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 84,269               82,481               84,217               83,608               

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 52                     155                   52                     155                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 29,151               19,436               28,821               18,984               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,485               14,342               14,459               14,189               

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 127,957             116,414             127,549             116,936             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 12,117               10,596               12,117               10,596               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,650               9,309                 10,650               9,309                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,670                 4,002                 4,669                 4,001                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 27,437               23,907               27,436               23,906               

รวมหนีสิ้น 155,394             140,321             154,985             140,842             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 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 125,682             157,806             123,855             157,603             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 924,976             957,100             923,149             956,897             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,080,370          1,097,421          1,078,134          1,097,739          

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 7 311,911        205,979        311,911        205,979        
รายไดอ่ื้น 2,600            3,227            2,643            3,165            
รวมรายได้ 314,511        209,206        314,554        209,144        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 110,852        67,742          111,993        69,009          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 85,166          67,681          85,166          67,681          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 40,574          38,601          40,348          38,542          
รวมค่าใช้จ่าย 236,592        174,024        237,507        175,232        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 77,919          35,182          77,047          33,912          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (57)               (53)               (57)               (53)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 77,862          35,129          76,990          33,859          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 (14,695)         (6,193)           (14,535)         (5,944)           
กําไรสําหรับงวด 63,167          28,936          62,455          27,915          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 63,167          28,936          62,455          27,915          

กําไรต่อหุ้น 10
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย: บาท)
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.08              0.04              0.08              0.03              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 7 598,754        405,410        598,754        405,410        
รายไดอ่ื้น 5,165            5,340            5,260            5,302            
รวมรายได้ 603,919        410,750        604,014        410,712        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 209,379        132,417        211,753        134,963        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 160,163        134,026        160,163        134,026        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 82,120          71,584          81,785          71,483          
รวมค่าใช้จ่าย 451,662        338,027        453,701        340,472        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 152,257        72,723          150,313        70,240          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (111)             (122)             (111)             (122)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 152,146        72,601          150,202        70,118          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 (29,303)         (12,493)         (28,983)         (12,060)         
กําไรสําหรับงวด 122,843        60,108          121,219        58,058          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 122,843        60,108          121,219        58,058          

กําไรต่อหุ้น 10
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย: บาท)
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.15              0.07              0.15              0.07              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 152,146        72,601          150,202        70,118          
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 33,292          26,176          33,281          26,171          
   โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (170)             (464)             (170)             (464)             
   ตดัจาํหน่ายสินคา้เส่ือมสภาพ 328               204               328               204               
   กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   (85)               -                   -                   
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (722)             (191)             (722)             (191)             
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (721)             (1,364)           (721)             (1,364)           
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 860               725               860               725               
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 39                 4,355            39                 4,355            
   ขาดทุนจากการร้ือถอนสาขา -                   210               -                   210               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,069            1,333            2,069            1,333            
   รายไดด้อกเบ้ีย (2,162)           (1,631)           (2,153)           (1,621)           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 111               122               111               122               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 185,070        101,991        183,124        99,598          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,938            7,142            3,140            6,973            
   สินคา้คงเหลือ (1,124)           (2,533)           1,155            (878)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,531            (3,699)           1,579            (3,662)           
   เงินประกนัการเช่า 47                 (1,283)           47                 (1,283)           
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,916            (15,648)         2,735            (17,382)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 143               1,311            270               1,381            
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 668               738               668               738               
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 193,189        88,019          192,718        85,485          
   ดอกเบ้ียรับ 2,041            1,932            2,032            1,922            
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (728)             (595)             (728)             (595)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (19,402)         (15,145)         (18,960)         (14,690)         
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 175,100        74,211          175,062        72,122          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และท่ีจะถือจนครบกาํหนด (460,000)       (180,000)       (460,000)       (180,000)       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้
   และท่ีจะถือจนครบกาํหนด 550,468        280,400        550,468        280,400        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 3,281            (3,281)           3,281            (3,281)           
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   86                 -                   (1,000)           
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (113,066)       (44,535)         (113,066)       (44,535)         
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (946)             (3,580)           (946)             (3,580)           
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ (1,659)           (3,176)           (1,659)           (3,176)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 166               43                 166               43                 
เงินปันผลรับ -                   -                   3,799            3,999            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (21,756)         45,957          (17,957)         48,870          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (106)             (141)             (106)             (141)             
จ่ายเงินปันผล (154,897)       (122,288)       (154,895)       (122,288)       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (155,003)       (122,429)       (155,001)       (122,429)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,659)           (2,261)           2,104            (1,437)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 62,545          48,635          55,969          44,413          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 60,886          46,374          58,073          42,976          

-                   -                   
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอาคารและอุปกรณ์ 11,201          789               11,201          789               
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 32                 -                   32                 -                   
   โอนบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ไปบญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,494            -                   3,494            -                   
   เจา้หน้ีค่างานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,198)           1,443            (2,198)           1,443            
   เจา้หน้ีค่าร้ือถอนสาขา -                   411               -                   411               
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 70                 54                 72                 55                 

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 2561 81,562                    709,576                  8,156                      133,004                  932,298                  
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              60,108                    60,108                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              60,108                    60,108                    
เงินปันผลจ่าย 8 -                              -                              -                              (122,343)                 (122,343)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2561 81,562                    709,576                  8,156                      70,769                    870,063                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 81,562                    709,576                  8,156                      157,806                  957,100                  
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              122,843                  122,843                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              122,843                  122,843                  
เงินปันผลจ่าย 8 -                              -                              -                              (154,967)                 (154,967)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 81,562                    709,576                  8,156                      125,682                  924,976                  

-                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2562 



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

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - 
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 81,562                  709,576                8,156                    132,531                931,825                
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            58,058                  58,058                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            58,058                  58,058                  
เงินปันผลจ่าย 8 -                            -                            -                            (122,343)               (122,343)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 81,562                  709,576                8,156                    68,246                  867,540                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 81,562                  709,576                8,156                    157,603                956,897                
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            121,219                121,219                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            121,219                121,219                
เงินปันผลจ่าย 8 -                            -                            -                            (154,967)               (154,967)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562 81,562                  709,576                8,156                    123,855                923,149                

-                            -                            -                            -                            -                            

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย บริษทัฯประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ                           
ซ่ึงเป็นส านกังานใหญ่อยูท่ี่ 1319/9 ซอยพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
และมีโรงงานอยูท่ี่ 30/106 หมู่ท่ี 1 ต  าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯมีสาขาเปิดให้บริการจ านวน  38 สาขา (31 ธันวาคม 2561: 32 
สาขา) ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี 
ภูเกต็ และสงขลา 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ                                      
ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบั
บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                          
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ  ซ่ึงมี                                     
ผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562                                                       
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                                   
งบการเงินของกลุ่มบริษัท  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มี                                            
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน                                
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี  
 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ 5 
ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได ้                            
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี                            
ที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ื อมาตรฐานการรายงาน                                        
ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น                               
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 10,805 10,164 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - - 52 33 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ซ้ือวตัถุดิบ - 863 - 863 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น - 3 - 3 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกจิกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าเช่าจ่าย 394 424 195 394 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 20,599 17,855 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - - 104 57 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ซ้ือวตัถุดิบ - 1,254 - 1,254 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น - 12 - 12 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกจิกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าเช่าจ่าย 788 848 390 788 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 5)     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 769 451 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 57 3,900 

รวม - - 826 4,351 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 3,364 5,868 

รวม - - 3,364 5,868 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,999 3,771 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 343 93 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 12 13 
รวม 4,354 3,877 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,900 7,318 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 455 182 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 24 25 
รวม 8,379 7,525 
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 162,013 301,760 
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,403 681 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 163,416 302,441 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
  เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 6 เดือน 150,000 100,000 
 เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 12 เดือน 204 204 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 150,204 100,204 
รวม 313,620 402,645 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  8,275 12,482 8,275 12,482 
 3 - 6 เดือน 717 - 717 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,992 12,482 8,992 12,482 

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 769 451 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 57 3,900 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,916 1,243 1,440 1,243 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,916 1,243 2,266 5,594 

รวม  10,908 13,725 11,258 18,076 
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6. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 504,904 504,823 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 110,868 110,868 
โอนเขา้จากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 11,201 11,201 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,413 1,413 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                       
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,065) (1,065) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (31,483) (31,472) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 595,838 595,768 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 0.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 0.5 ลา้นบาท) 

7.  รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 
ประเภทของธุรกจิ   
ร้านขนมหวาน 292,119 201,425 
การขายสินคา้และวตัถุดิบ 13,461 845 
การขายและการจดังานนอกสถานท่ี 6,331 3,709 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 311,911 205,979 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้   
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 311,911 205,979 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 311,911 205,979 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 
ประเภทของธุรกจิ   
ร้านขนมหวาน 558,339 396,605 
การขายสินคา้และวตัถุดิบ 29,764 1,101 
การขายและการจดังานนอกสถานท่ี 10,651 7,704 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 598,754 405,410 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้   
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 598,754 405,410 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 598,754 405,410 

8. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย 
  (บาท) (พนับาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 0.15 122,343 

    
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 0.19 154,967 

9. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561                              
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15,176 7,484 15,016 7,235 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (481) (1,291) (481) (1,291) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 14,695 6,193 14,535 5,944 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 29,164 13,227 28,844 12,794 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 139 (734) 139 (734) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 29,303 12,493 28,983 12,060 

10. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

11. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจ                                
ร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม                
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

12. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

12.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 23.2 ล้านบาท ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมโรงงาน การซ้ืออุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าส าหรับสาขาใหม่                                
(31 ธนัวาคม 2561: 85.5 ลา้นบาท)                

12.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร อายุของ
สญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ภายใน 1 ปี 82.6 75.3 82.5 74.8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 62.7 65.5 62.7 65.5 

12.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 

บริษทัฯไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคา 
และเง่ือนไขการซ้ือขายต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา
ดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

12.4 การค า้ประกนั 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ                                                 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบด้วย
หนังสือค ้ าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินให้แก่เจา้หน้ีจ านวนเงิน 3.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2561: 1.6 ลา้นบาท) 

13. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 (การวดัมูลค่า
หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล
ทางตรงหรือทางออ้ม) ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 163,416 302,441 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

14. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
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