
 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 



 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ           
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่          
ของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ       
บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
 
สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2562 



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73,780               62,545               70,891               55,969               

เงินลงทุนชวัคราว 4 354,712             402,645             354,712             402,645             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 5 7,870                 13,725               8,533                 18,076               

สินคา้คงเหลือ 43,195               33,722               42,655               34,367               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 10,823               9,575                 10,704               9,555                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 490,380             522,212             487,495             520,612             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 200                    3,481                 200                    3,481                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         1,999                 1,999                 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 596,116             504,904             595,996             504,823             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,747               17,675               12,747               17,675               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพย์ 205                    12,566               205                    12,566               

เงินประกนัการเช่า 32,702               32,290               32,424               32,290               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,529                 4,293                 4,529                 4,293                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 646,499             575,209             648,100             577,127             

รวมสินทรัพย์ 1,136,879          1,097,421          1,135,595          1,097,739          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3 77,144               82,481               87,710               83,608               

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 -                         155                    -                         155                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,424               19,436               17,322               18,984               

หนีสินหมุนเวียนอืน 15,417               14,342               15,349               14,189               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 109,985             116,414             120,381             116,936             

หนีสินไม่หมุนเวยีน

ประมาณการหนีสินในการรือถอน 12,184               10,596               12,184               10,596               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,487               9,309                 11,487               9,309                 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 13,672               4,002                 4,921                 4,001                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 37,343               23,907               28,592               23,906               

รวมหนีสิน 147,328             140,321             148,973             140,842             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 81,563               81,563               81,563               81,563               

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      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 190,265             157,806             187,328             157,603             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (8)                       -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 989,551             957,100             986,622             956,897             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,136,879          1,097,421          1,135,595          1,097,739          

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 8 311,958        215,128        311,958        215,128        

รายไดค้่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 8 437               -                   -                   -                   

รายไดอื้น 2,362            1,231            2,547            1,265            

รวมรายได้ 314,757        216,359        314,505        216,393        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 109,837        67,517          111,181        69,637          

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 84,114          66,857          84,114          66,857          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 40,970          35,011          40,755          34,946          

รวมค่าใช้จ่าย 234,921        169,385        236,050        171,440        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 79,836          46,974          78,455          44,953          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (56)               (53)               (56)               (53)               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 79,780          46,921          78,399          44,900          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (15,197)         (8,473)           (14,926)         (8,032)           

กาํไรสําหรับงวด 64,583          38,448          63,473          36,868          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8)                 -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (8)                 -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 64,575          38,448          63,473          36,868          

กาํไรต่อหุ้น 11

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (หน่วย: บาท)

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.08              0.05              0.08              0.05              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 8 910,712        620,538        910,712        620,538        

รายไดค้่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 8 437               -                   -                   -                   

รายไดอื้น 7,527            6,571            7,807            6,567            

รวมรายได้ 918,676        627,109        918,519        627,105        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 319,216        199,934        322,934        204,600        

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 244,277        200,883        244,277        200,883        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 123,090        106,595        122,540        106,429        

รวมค่าใช้จ่าย 686,583        507,412        689,751        511,912        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 232,093        119,697        228,768        115,193        

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (167)             (175)             (167)             (175)             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 231,926        119,522        228,601        115,018        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (44,500)         (20,966)         (43,909)         (20,092)         

กาํไรสําหรับงวด 187,426        98,556          184,692        94,926          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8)                 -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (8)                 -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 187,418        98,556          184,692        94,926          

กาํไรต่อหุ้น 11

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (หน่วย: บาท)

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.23              0.12              0.23              0.12              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562 

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 231,926        119,522        228,601        115,018        

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 51,613          41,102          51,596          41,095          

   โอนกลบัค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (192)             (291)             (192)             (291)             

   ตดัจาํหน่ายสินคา้เสือมสภาพ 2,411            242               2,411            242               

   กาํไรจากการต่อรองราคาซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   (85)               -                   -                   

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

      ในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ (1,619)           (988)             (1,619)           (988)             

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ (916)             (1,364)           (916)             (1,364)           

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,055            865               1,055            865               

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 54                 4,364            54                 4,364            

   ขาดทุนจากการรือถอนสาขา -                   210               -                   210               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,903            1,999            2,903            1,999            

   รายไดด้อกเบีย (2,841)           (1,731)           (2,830)           (1,721)           

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 167               175               167               175               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 284,561        164,020        281,230        159,604        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6,619            1,702            6,508            1,636            

   สินคา้คงเหลือ (11,692)         (180)             (10,507)         1,971            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,206            (3,913)           2,304            (3,870)           

   เงินประกนัการเช่า (412)             (2,583)           (134)             (2,583)           

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 5,546            (12,931)         14,983          (13,888)         

   หนีสินหมุนเวียนอืน 1,075            4,595            1,160            4,701            

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 9,670            981               920               981               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 297,573        151,691        296,464        148,552        

   ดอกเบียรับ 2,077            2,281            2,066            2,271            

   จ่ายค่ารือถอนสาขา -                   (411)             -                   (411)             

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (725)             (595)             (725)             (595)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (46,708)         (29,695)         (45,766)         (28,741)         

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 252,217        123,271        252,039        121,076        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562 

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้และทีจะถือจนครบกาํหนด (520,195)       (280,000)       (520,195)       (280,000)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้

   และทีจะถือจนครบกาํหนด 570,663        380,400        570,663        380,400        

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง 3,281            200               3,281            200               

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   86                 -                   (1,000)           

ซืออาคารและอุปกรณ์ (136,569)       (74,095)         (136,513)       (74,036)         

ซือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (1,283)           (3,991)           (1,283)           (3,991)           

จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพย์ (1,937)           (3,562)           (1,937)           (3,562)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 168               51                 168               51                 

เงินปันผลรับ -                   -                   3,799            3,999            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (85,872)         19,089          (82,017)         22,061          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (159)             (195)             (159)             (195)             

จ่ายเงินปันผล (154,943)       (122,306)       (154,941)       (122,305)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (155,102)       (122,501)       (155,100)       (122,500)       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (8)                 -                   -                   -                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 11,235          19,859          14,922          20,637          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 62,545          48,635          55,969          44,413          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 73,780          68,494          70,891          65,050          

-                   -                   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยไ์ปบญัชีอาคารและอุปกรณ์ 14,266          2,350            14,266          2,350            

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยไ์ปบญัชีคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ 32                 -                   32                 -                   

   โอนบญัชีคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ไปบญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 3,494            -                   3,494            -                   

   เจา้หนีค่างานก่อสร้างและซืออุปกรณ์ลดลง (10,907)         (3,178)           (10,907)         (3,178)           

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพมิขึน 24                 37                 26                 38                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - แปลงค่างบการเงิน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 วันที 30 กนัยายน 2561 81,562                          709,576                        8,156                           109,217                        -                                   908,511                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 81,562                          709,576                        8,156                           157,806                        -                                   957,100                        

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   187,426                        -                                   187,426                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   (8)                                 (8)                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   187,426                        (8)                                 187,418                        

เงินปันผลจ่าย 9 -                                   -                                   -                                   (154,967)                      -                                   (154,967)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2562 81,562                          709,576                        8,156                           190,265                        (8)                                 989,551                        

-                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ทุนเรือนหุน้ทีออก 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 -                                -                                -                                94,926                      94,926                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                94,926                      94,926                      

เงินปันผลจ่าย 9 -                                -                                -                                (122,343)                   (122,343)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 81,562                      709,576                    8,156                        105,114                    904,408                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 81,562                      709,576                    8,156                        157,603                    956,897                    

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                184,692                    184,692                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                184,692                    184,692                    

เงินปันผลจ่าย 9 -                                -                                -                                (154,967)                   (154,967)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 81,562                      709,576                    8,156                        187,328                    986,622                    

-                                -                                -                                -                                -                                

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

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

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีสาขาเปิดใหบ้ริการจ านวน 38 สาขา (31 ธนัวาคม 2561: 32 สาขา) 
ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี ภูเก็ต 
และสงขลา 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ                                      
ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดท าขึ้ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบั
บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                          
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ  ซ่ึงมี                                     
ผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562                                                       
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                                   
งบการเงินของกลุ่มบริษัท  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มี                                             
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

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) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้                             
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี                            
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีแก่
ผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
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 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน                                         
ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                               
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 โดยมีนโยบายการบัญชี เ ก่ียวกับรายได้
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้จากสัญญาแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นในงวดปัจจุบนั ซ่ึงเป็นธุรกรรมใหม่ของกลุ่มบริษทั 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นรายไดต้ลอดอายขุองสัญญาแฟรนไชส์ 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 13,174 11,849 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - - 183 34 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดอ้ื่น - - 4 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ค่าเช่าจ่าย 393 393 195 327 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
   
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 33,773 29,704 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - - 287 91 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดอ้ื่น - - 4 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ซ้ือวตัถุดิบ - 1,254 - 1,254 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ้ื่น - 12 - 12 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ค่าเช่าจ่าย 1,181 1,241 585 1,115 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 5)     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 1,099 451 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 190 3,900 
รวม - - 1,289 4,351 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 4,484 5,868 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,484 5,868 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองจ่ายจากบริษทัยอ่ย - - 9,198 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9,198 - 

รวม - - 13,682 5,868 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,998 3,772 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 115 94 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 12 12 
รวม 4,125 3,878 

  
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,898 11,090 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 570 276 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 36 37 

รวม 12,504 11,403 

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 202,208 301,760 
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 2,300 681 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 204,508 302,441 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
  เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 6 เดือน 150,000 100,000 
 เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 12 เดือน 204 204 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 150,204 100,204 

รวม 354,712 402,645 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8 377 8 377 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  5,176 12,105 5,176 12,105 
 3 - 6 เดือน 299 - 299 - 
 มากกว่า 6 เดือน 18 - 18 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,501 12,482 5,501 12,482 

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 1,099 451 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 190 3,900 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,369 1,243 1,743 1,243 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 2,369 1,243 3,032 5,594 

รวม  7,870 13,725 8,533 18,076 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากดั 1,000.0 1,000.0 100.0 100.0 999.7 999.7 
บริษทั เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 จ ากดั 1,000.0 1,000.0 100.0 100.0 999.7 999.7 
After You Hong Kong Limited 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
100.0 100.0 32.50 บาท 32.50 บาท 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัย่อย 
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7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 504,904 504,823 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 125,662 125,606 
โอนเขา้จากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 14,266 14,266 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,425 1,425 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                       
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,277) (1,277) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (48,864) (48,847) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562 596,116 595,996 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 0.5 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2562: ไม่มี) 

8.  รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 

ประเภทของธุรกิจ     
ร้านขนมหวาน 293,981 205,540 293,981 205,540 

การขายสินคา้และวตัถุดิบ 6,196 6,939 6,196 6,939 

การขายและการจดังานนอกสถานท่ี 11,781 2,649 11,781 2,649 

แฟรนไชส์ 437 - - - 

รวม 312,395 215,128 311,958 215,128 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 311,958 215,128 311,958 215,128 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 437 - - - 

รวม 312,395 215,128 311,958 215,128 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ประเภทของธุรกิจ     
ร้านขนมหวาน 852,320 602,145 852,320 602,145 
การขายสินคา้และวตัถุดิบ 35,960 8,040 35,960 8,040 
การขายและการจดังานนอกสถานท่ี 22,432 10,353 22,432 10,353 
แฟรนไชส์ 437 - - - 

รวม 911,149 620,538 910,712 620,538 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 910,712 620,538 910,712 620,538 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 437 - - - 

รวม 911,149 620,538 910,712 620,538 

9. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย 
  (บาท) (พนับาท) 

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

    
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 0.19 154,967 

10. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561                              
สรุปไดด้งัน้ี 

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

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 15,572 8,723 15,301 8,282 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (375) (250) (375) (250) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 15,197 8,473 14,926 8,032 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 44,736 21,950 44,145 21,076 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (236) (984) (236) (984) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 44,500 20,966 43,909 20,092 

11. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

12. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจจ าหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม และด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน                            
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 
ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน
ตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

13.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 18.1 ล้านบาท ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมโรงงาน การซ้ืออุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าส าหรับสาขาใหม่                                
(31 ธนัวาคม 2561: 85.5 ลา้นบาท)                

13.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ภายใน 1 ปี 74.7 75.3 74.0 74.8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 48.0 65.5 48.0 65.5 

13.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

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

13.4 การค า้ประกนั 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ                                                 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบด้วย
หนังสือค ้าประกันเพื่อค ้าประกันการจ่ายช าระเงินให้แก่เจ้าหน้ีจ านวนเงิน 4.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2561: 1.6 ลา้นบาท) 

14. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 (การวดัมูลค่า
หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางตรงหรือทางออ้ม) ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 204,508 302,441 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

15. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

