
 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”)              
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง           
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ                        
บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั อาฟเตอร์ ย ู
จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                        
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก                                                             
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้น
ดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้    
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                      
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเป็นร้านขายขนมหวานและเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีสาขาอยู่หลายแห่ง โดยรายไดห้ลกัมาจากการขาย
อาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นเงินสด (คิดเป็นประมาณร้อยละ 93 ของรายไดจ้ากการขายรวม)  ดงันั้น รายไดจ้ากการขาย                    
จึงถือเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีการจดัโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีลงทะเบียนเป็น
สมาชิกโดยจะใหค้ะแนนสะสมแก่ลูกคา้ท่ีซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมครบตามจ านวนเงินท่ีก าหนดเพื่อน าไปแลกเป็น
ของรางวลัตามเง่ือนไขท่ีกลุ่มบริษทัระบุไว ้มูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมท่ีประมาณการขึ้นจากการใชสิ้ทธิของ
สมาชิกจะน าไปลดรายไดจ้ากการขาย และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิแลกของรางวลั การประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของคะแนนสะสมดงักล่าวตอ้งอาศยัดุลยพินิจในการวดัมูลค่า ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่า
และระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดแ้ละการรับเงินโดย                                  
การสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ี                        
กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้

- สุ่มสังเกตการณ์การปฏิบติัตามการควบคุมภายในของบางสาขา 
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและรับเงินท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของ

รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผ่านใบส าคญัทัว่ไป 
- ประเมินมูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมท่ีประมาณการขึ้นจากการใชสิ้ทธิของสมาชิกและทดสอบการค านวณ 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง                                                        
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี                                                           
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให ้                                                                          
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน                                                                                                           
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ                   
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี                                                                                
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้                                                               
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                                                                    
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า                                          
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ                                                                     
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินโดยรวมปราศจาก                                                                          
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                                                                                                      
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

- ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ี
เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจ
ละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง                                                                                  
การควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ                                                                          
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                  
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร                                                               
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐาน                                                                  
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

- รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว                                                                   
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                              
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุด                               
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน 
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2563 



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 83,934,252        62,545,165        70,110,811        55,968,427        

เงินลงทุนชวัคราว 8 406,255,067      402,645,626      406,255,067      402,645,626      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6, 9 12,364,098        13,724,709        19,109,584        18,075,957        

สินคา้คงเหลือ 10 38,494,523        33,721,795        38,907,458        34,367,398        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11 8,399,010          9,575,060          8,278,249          9,554,408          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 549,446,950      522,212,355      542,661,169      520,611,816      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 12 200,000             3,480,620          200,000             3,480,620          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                        -                        1,999,433          1,999,433          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 597,468,370      504,903,540      596,523,264      504,822,604      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 13,826,872        17,675,478        13,826,872        17,675,478        

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพย์ 338,000             12,565,508        338,000             12,565,508        

เงินประกนัการเช่า 33,875,583        32,290,427        33,598,383        32,290,427        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 5,070,888          4,293,107          5,070,888          4,293,107          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 650,779,713      575,208,680      651,556,840      577,127,177      

รวมสินทรัพย์ 1,200,226,663   1,097,421,035   1,194,218,009   1,097,738,993   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 6, 16 72,653,093        82,480,608        74,214,328        83,607,667        

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                        154,977             -                        154,977             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 29,379,973        19,436,076        29,052,942        18,984,431        

หนีสินหมุนเวียนอืน 17 22,793,298        14,342,365        21,025,512        14,188,865        

รวมหนีสินหมุนเวยีน 124,826,364      116,414,026      124,292,782      116,935,940      

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

ประมาณการหนีสินในการรือถอน 18 12,238,226        10,595,612        12,238,226        10,595,612        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 13,109,045        9,309,457          13,109,045        9,309,457          

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 20 11,460,893        4,001,778          5,742,231          4,001,178          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 36,808,164        23,906,847        31,089,502        23,906,247        

รวมหนีสิน 161,634,528      140,320,873      155,382,284      140,842,187      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 81,562,500        81,562,500        81,562,500        81,562,500        

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั 815,623,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 81,562,356        81,562,356        81,562,356        81,562,356        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 709,575,820      709,575,820      709,575,820      709,575,820      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 8,156,250          8,156,250          8,156,250          8,156,250          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 239,350,652      157,805,736      239,541,299      157,602,380      

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (52,943)             -                        -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,038,592,135   957,100,162      1,038,835,725   956,896,806      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,200,226,663   1,097,421,035   1,194,218,009   1,097,738,993   

-                        -                        -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 22 1,194,315,228   871,088,755      1,193,470,701   871,088,755      

เงินปันผลรับ -                        -                        3,498,950          3,798,860          

รายไดอื้น 10,936,160        9,641,194          11,757,723        9,677,246          

รวมรายได้ 1,205,251,388   880,729,949      1,208,727,374   884,564,861      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 421,775,925      288,971,535      426,634,483      293,965,477      

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 328,575,602      271,023,275      328,444,676      271,023,275      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 161,538,434      140,410,216      160,710,516      139,943,230      

รวมค่าใช้จ่าย 911,889,961      700,405,026      915,789,675      704,931,982      

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 293,361,427      180,324,923      292,937,699      179,632,879      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (221,057)           (230,787)           (221,057)           (230,787)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 293,140,370      180,094,136      292,716,642      179,402,092      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (56,057,422)      (32,668,320)      (55,240,741)      (31,708,474)      

กําไรสําหรับปี 237,082,948      147,425,816      237,475,901      147,693,618      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

      ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (52,943)             -                        -                        -                        

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -

      สุทธิจากภาษีเงินได้ (569,843)           (279,808)           (569,843)           (279,808)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (622,786)           (279,808)           (569,843)           (279,808)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 236,460,162      147,146,008      236,906,058      147,413,810      

กําไรต่อหุ้น 25

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.29                   0.18                   0.29                   0.18                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 293,140,370      180,094,136      292,716,642      179,402,092      

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 68,556,524        56,527,511        68,530,123        56,513,976        

   โอนกลบัค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (175,241)           (282,115)           (175,241)           (282,115)           

   ตดัจาํหน่ายสินคา้เสือมสภาพ 3,462,691          416,840             3,462,691          416,840             

   กาํไรจากการต่อรองราคาซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        (84,771)             -                        -                        

   ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

      ในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (3,280,131)        1,381,745          (3,280,131)        1,381,745          

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (795,707)           (4,876,940)        (795,707)           (4,876,940)        

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,318,866          1,092,596          1,318,866          1,092,596          

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 81,400               4,451,152          81,400               4,451,152          

   โอนกลบัค่าเผอืการดอ้ยค่าของคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ -                        (780,391)           -                        (780,391)           

   ตดัจาํหน่ายคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3,493,538          777,554             3,493,538          777,554             

   ขาดทุนจากการรือถอนสาขา -                        209,129             -                        209,129             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,983,183          3,758,596          3,983,183          3,758,596          

   รายไดเ้งินปันผลรับ -                        -                        (3,498,950)        (3,798,860)        

   รายไดด้อกเบีย (3,284,751)        (2,249,515)        (3,267,402)        (2,231,337)        

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 221,057             230,787             221,057             230,787             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 366,721,799      240,666,314      362,790,069      236,264,824      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,113,762          (2,927,297)        (1,580,386)        (3,413,248)        

   สินคา้คงเหลือ (8,060,178)        (9,370,295)        (7,827,510)        (9,436,074)        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,158,838          (4,363,054)        1,257,199          (4,344,410)        

   เงินประกนัการเช่า (1,585,156)        (3,910,778)        (1,307,956)        (3,910,778)        

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 5,840,764          10,876,842        6,292,291          9,577,771          

   หนีสินหมุนเวียนอืน 8,450,933          5,729,246          6,836,647          5,697,523          

   หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 7,459,115          1,478,741          1,741,053          1,478,741          

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 381,099,877      238,179,719      368,201,407      231,914,349      

   ดอกเบียรับ 3,531,600          2,553,020          3,514,251          2,534,842          

   จ่ายค่ารือถอนสินทรัพย์ -                        (410,500)           -                        (410,500)           

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (895,899)           (1,145,809)        (895,899)           (1,145,809)        

   จ่ายภาษีเงินได้ (46,731,633)      (29,698,867)      (45,788,590)      (28,743,854)      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 337,003,945      209,477,563      325,031,169      204,149,028      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้และทีจะถือจนครบกาํหนด (720,197,271)    (656,204,378)    (720,197,271)    (656,204,378)    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้

   และทีจะถือจนครบกาํหนด 720,663,668      720,400,000      720,663,668      720,400,000      

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง (เพมิขึน) 3,280,620          (3,080,620)        3,280,620          (3,080,620)        

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        85,681               -                        (999,733)           

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (159,596,181)    (106,237,261)    (158,752,248)    (106,178,062)    

ซือคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ (1,877,545)        (7,600,976)        (1,877,545)        (7,600,976)        

จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพย์ (2,904,572)        (20,431,617)      (2,875,375)        (20,431,617)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 170,451             55,426               170,451             55,426               

เงินปันผลรับ -                        -                        3,798,860          3,998,800          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (160,460,830)    (73,013,745)      (155,788,840)    (70,041,160)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (158,420)           (246,956)           (158,420)           (246,956)           

จ่ายเงินปันผล (154,942,665)    (122,306,819)    (154,941,525)    (122,305,619)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (155,101,085)    (122,553,775)    (155,099,945)    (122,552,575)    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (52,943)             -                        -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 21,389,087        13,910,043        14,142,384        11,555,293        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 62,545,165        48,635,122        55,968,427        44,413,134        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 83,934,252        62,545,165        70,110,811        55,968,427        

-                        -                        -                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยไ์ปบญัชีอาคารและอุปกรณ์ 15,100,080        7,866,109          15,070,883        7,866,109          

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยไ์ปบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 32,000               -                        32,000               -                        

   เจา้หนีค่างานก่อสร้างและซืออุปกรณ์เพิมขึน (ลดลง) (15,693,803)      12,184,847        (15,711,244)      12,184,847        

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 712,304             349,760             712,304             349,760             

   ลูกหนีเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                        -                        3,498,950          3,798,860          

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพมิขึน 25,524               37,024               25,614               37,084               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - แปลงค่างบการเงิน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 81,562,356                 709,575,820               8,156,250                   133,003,571               -                                 932,297,997               

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 147,425,816               -                                 147,425,816               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 (279,808)                     -                                 (279,808)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 147,146,008               -                                 147,146,008               

เงินปันผลจา่ย 28 -                                 -                                 -                                 (122,343,843)              -                                 (122,343,843)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 81,562,356                 709,575,820               8,156,250                   157,805,736               -                                 957,100,162               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 81,562,356                 709,575,820               8,156,250                   157,805,736               -                                 957,100,162               

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 237,082,948               -                                 237,082,948               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 (569,843)                     (52,943)                       (622,786)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 236,513,105               (52,943)                       236,460,162               

เงินปันผลจา่ย 28 -                                 -                                 -                                 (154,968,189)              -                                 (154,968,189)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 81,562,356                 709,575,820               8,156,250                   239,350,652               (52,943)                       1,038,592,135            

-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - 

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 81,562,356          709,575,820        8,156,250            132,531,273        931,825,699        

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           147,693,618        147,693,618        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           (279,808)              (279,808)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           147,413,810        147,413,810        

เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           (122,342,703)       (122,342,703)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 81,562,356          709,575,820        8,156,250            157,602,380        956,896,806        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 81,562,356          709,575,820        8,156,250            157,602,380        956,896,806        

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           237,475,901        237,475,901        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           (569,843)              (569,843)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           236,906,058        236,906,058        

เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           (154,967,139)       (154,967,139)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 81,562,356          709,575,820        8,156,250            239,541,299        1,038,835,725     

-                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสาขาเปิดให้บริการจ านวน 38 สาขา (2561: 32 สาขา)                                                      
ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี ภูเก็ต 
และสงขลา 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                        
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากดั จ าหน่ายสินคา้และอุปกรณ์เบเกอร่ี ไทย 100 100 
บริษทั เอม็แอนดเ์อม็ 2007 จ ากดั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 
After You Hong Kong Limited แฟรนไชส์ร้านจ าหน่ายอาหาร 

 และเคร่ืองด่ืม 
เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการ                
สั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าว                 
ได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ”                                 
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน                         
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐานการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคัญ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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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 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ                              
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ใน
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี                            
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                     
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ี          
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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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 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน                                         
ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่ามาตรฐานฉบับน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                                 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
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 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม
ของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกับ                       
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่า การน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใชจ้ะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพิ่มขึ้ นรวมทั้ งส้ิน
ประมาณ 353.8 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 353.8 ลา้นบาท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทั                  
มีจ านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งส้ินประมาณ 359.4 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 359.4 ลา้นบาท) 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยจะให้คะแนนสะสม
แก่ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ครบตามจ านวนเงินท่ีก าหนด ซ่ึงลูกคา้มีสิทธิในการน าคะแนนสะสมมาแลกเป็น
ของรางวลัตามเง่ือนไขท่ีกลุ่มบริษทัระบุไว ้กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือได้โอนอ านาจควบคุมในสินคา้
ในอนาคตใหลู้กคา้ หรือรับรู้เม่ือสิทธิในการเลือกหมดอาย ุ  

 กลุ่มบริษทัประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสิทธิในการเลือกโดยการปันส่วนราคาของรายการ
ให้แก่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัโดยอา้งอิงกบัราคาสินคา้ท่ีคาดว่าจะส่งมอบให้แก่ลูกคา้หากลูกคา้ใชสิ้ทธิใน
การเลือก ปรับปรุงดว้ยความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิในการเลือก 

 จ านวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้ให้แก่ลูกคา้
แสดงไวเ้ป็นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - รายไดร้อการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายได้
เม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน 

 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากสัญญาแฟรนไชส์ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นรายไดต้ลอดอายขุองสัญญาแฟรนไชส์ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร  และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี        
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือ                      
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง 

 สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเม่ือมี                   
การเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯ
ตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

  มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของ      
ตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสถาบนัการเงินท่ีออกหลกัทรัพย ์

 บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  
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 ในกรณีท่ีมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                              
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของก าไร         
หรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมี
การโอนเปลี่ยน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยราคาทุนรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหสิ้นทรัพย์
อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และประมาณการตน้ทุนร้ือถอนซ่ึงเป็นภาระผูกพนัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้นทรัพยน์ั้น 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ         
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2, 5, 10 และ 30 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค  5, 10 และ 25 ปี 
เคร่ืองครัวและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  2, 5 และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5, 8 และ 10 ปี 
ยานพาหนะ  5 และ 8 ปี 

 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุ             
การใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ี
วา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 และ 10 ปี 

 ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกบั   
กลุ่มบริษทั  

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหาร
ส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว  

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ
ต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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4.10 เงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผล                   
การด าเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจาก          
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี                                                                     
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก                
การดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน ๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้ น กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบัติงานครบก าหนด
ระยะเวลา 

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการ
หรือลดขนาดโครงการหรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดขึ้นแลว้และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  
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4.14 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ         
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 กลุ่มบริษทัจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบั
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                         
งบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้ นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ                         
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 รายได้รอการรับรู้จากโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยจะให้คะแนนสะสม
แก่ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ครบตามจ านวนเงินท่ีก าหนด ซ่ึงลูกคา้มีสิทธิในการน าคะแนนสะสมมาแลกเป็น
ของรางวลั กลุ่มบริษทัประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสิทธิในการเลือกโดยการปันส่วนราคา
ของรายการใหแ้ก่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัโดยอา้งอิงกบัราคาสินคา้ท่ีคาดวา่จะส่งมอบให้แก่ลูกคา้หากลูกคา้
ใช้สิทธิในการเลือก ปรับปรุงด้วยความน่าจะเป็นท่ีลูกค้าจะใช้สิทธิในการเลือก ซ่ึงฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการคาดการณ์ความน่าจะเป็นดงักล่าว 
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 ประมาณการหนีสิ้นในการร้ือถอน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการร้ือถอนส่ิงตกแต่งและติดตั้ง และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าคืนแก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือ
ส้ินสุดอายุสัญญาเช่า โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอนเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ในการประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน ฝ่ายบริหารใช้
ดุลยพินิจในการคาดการณ์เก่ียวกบัตน้ทุนร้ือถอนในอนาคต อตัราคิดลด และอายกุารใหป้ระโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย ์

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ                
ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา                                               
การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 45,270 43,055 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการขายสินคา้              -             - 19 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - - 861 139 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดอ้ื่น - - 67 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
เงินปันผลรับ - - 3,499 3,799 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ซ้ือวตัถุดิบ - 1,254 - 1,254 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ้ื่น - 12 - 12 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน      
ค่าเช่าจ่าย 1,575 1,635 780 1,310 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
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 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561                            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 9)     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย - - 21 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 21 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัย่อย - - 2,945 451 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 5,136 3,900 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,081 4,351 
รวม - - 8,102 4,351 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 16) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   

บริษทัยอ่ย - - 4,636 5,868 
รวม - - 4,636 5,868 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,274 15,094 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 684 370 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 48 34 
รวม 18,006 15,498 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 4,576 4,321 4,560 4,321 
เงินฝากธนาคาร 79,358 58,224 65,551 51,647 
รวม 83,934 62,545 70,111 55,968 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง
ร้อยละ 1.26 ต่อปี (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.38 ต่อปี) (2561: ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 
0.40 ต่อปี)  

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 402,088 301,760 
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 3,961 681 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 406,049 302,441 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
  เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 6 เดือน - 100,000 
  เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 12 เดือน 206 204 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 206 100,204 
รวม 406,255 402,645 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ    - - 11 - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 10 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 21 - 
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      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,407 377 7,407 377 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  2,669 12,105 2,669 12,105 
 3 - 6 เดือน 200 - 200 - 
 6 - 12 เดือน 166 - 166 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,442 12,482 10,442 12,482 

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 2,945 451 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 5,136 3,900 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,922 1,243 566 1,243 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,922 1,243 8,647 5,594 
รวม  12,364 13,725 19,110 18,076 

10. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคา้ส าเร็จรูป 11,090 8,790 - - 11,090 8,790 
สินคา้ระหว่างผลิต 470 498 - - 470 498 
วตัถุดิบ 16,697 17,140 (39) (138) 16,658 17,002 

วสัดุส้ินเปลือง 10,480 7,711 (203) (279) 10,277 7,432 

รวม 38,737 34,139 (242) (417) 38,495 33,722 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคา้ส าเร็จรูป 11,178 8,790 - - 11,178 8,790 
สินคา้ระหว่างผลิต 470 498 - - 470 498 
วตัถุดิบ 17,059 17,785 (39) (138) 17,020 17,647 
วสัดุส้ินเปลือง 10,443 7,711 (203) (279) 10,240 7,432 

รวม 39,150 34,784 (242) (417) 38,908 34,367 

ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ได้รับเป็นจ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (2561: 0.4 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.1 ลา้นบาท และ 2561:                
0.4 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 0.2 ลา้นบาท (2561: 0.7 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท และ 2561: 
0.7 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,611 3,548 4,593 3,544 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 1,120 3,401 1,032 3,385 
อ่ืน ๆ  2,668 2,626 2,653 2,625 
รวม 8,399 9,575 8,278 9,554 

12. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คือ เงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัฯได้น าไปเป็นหลักประกัน                    
การจ่ายช าระหน้ี (2561: หลกัประกนัการเช่าพื้นท่ีสาขา) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 3,499 3,799 
บริษทั เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 
After You Hong Kong Limited 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
100 100 32.50 บาท 32.50 บาท - - 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จ ากดั จาก      
ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 พนับาท และบริษทัฯถือหุน้บริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 

งบการเงินของบริษทั เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จ ากดัไดถู้กรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี
บริษทัฯมีอ านาจควบคุมเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 (“วนัท่ีซ้ือ”) โดยมีตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุน 1,000                            
พนับาท บริษทัฯไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ณ วนัท่ีซ้ือ โดยการวดัมูลค่าดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์แลว้ในระหว่างปีปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์                              
ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,085 พนับาท และมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้รับจ านวน 1,085 พนับาท บริษทัฯรับรู้ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่า
มูลค่ายุติธรรมของบริษทั เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จ ากดั จ านวน 85 พนับาท ในส่วนของก าไรขาดทุนรวม                    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัให้จดัตั้ง After You 
Hong Kong Limited บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้ งท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ทุนช าระแลว้ 
1 เหรียญสหรัฐอเมริกา และบริษทัฯถือหุน้บริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
     เคร่ืองตกแต่ง    
  อาคารและ ระบบ เคร่ืองครัวและ และเคร่ืองใช้  สินทรัพยร์ะหว่าง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 
ราคาทุน         
1 มกราคม 2561 102,743 180,012 50,236 62,149 131,369 13,924 2,586 543,019 
ซ้ือเพิ่ม - 704 1,501 16,095 12,338 2,405 93,245 126,288 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 1,461 - - 1,461 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (1,028) (2,118) (13,810) - - (16,956) 
โอนเขา้ (ออก) 1,000 7,281 8,066 2,085 24,379 - (42,811) - 
31 ธนัวาคม 2561 103,743 187,997 58,775 78,211 155,737 16,329 53,020 653,812 
ซ้ือเพิ่ม - 1,444 1,492 17,451 9,926 2,122 126,567 159,002 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 1,425 - - 1,425 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - - (2,685) (705) (198) (16) (3,604) 
โอนเขา้ (ออก) - 99,452 39,320 7,540 21,840 - (168,152) - 
31 ธนัวาคม 2562 103,743 288,893 99,587 100,517 188,223 18,253 11,419 810,635 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2561 - 9,493 15,275 22,466 54,424 4,564 - 106,222 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 8,163 7,561 10,434 26,004 1,881 - 54,043 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (130) (1,721) (9,506) - - (11,357) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (862) 862 - - - 
31 ธนัวาคม 2561 - 17,656 22,706 30,317 71,784 6,445 - 148,908 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 9,205 9,831 15,329 29,850 2,077 - 66,292 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - - (1,295) (540) (198) - (2,033) 
31 ธนัวาคม 2562 - 26,861 32,537 44,351 101,094 8,324 - 213,167 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2561 103,743 170,341 36,069 47,894 83,953 9,884 53,020 504,904 
31 ธนัวาคม 2562 103,743 262,032 67,050 56,166 87,129 9,929 11,419 597,468 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2561 (จ านวน 16.7 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    54,043 
2562 (จ านวน 22.4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    66,292 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     เคร่ืองตกแต่ง    
  อาคารและ ระบบ เคร่ืองครัวและ และเคร่ืองใช้  สินทรัพยร์ะหว่าง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 
ราคาทุน         
1 มกราคม 2561 102,743 180,012 50,236 62,097 131,369 13,924 2,586 542,967 
ซ้ือเพิ่ม - 704 1,501 16,036 12,338 2,405 93,245 126,229 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 1,461 - - 1,461 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (1,028) (2,118) (13,810) - - (16,956) 
โอนเขา้ (ออก) 1,000 7,281 8,066 2,085 24,379 - (42,811) - 
31 ธนัวาคม 2561 103,743 187,997 58,775 78,100 155,737 16,329 53,020 653,701 
ซ้ือเพิ่ม - 1,444 1,492 17,313 9,249 2,122 126,492 158,112 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 1,425 - - 1,425 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - - (2,685) (705) (198) (16) (3,604) 
โอนเขา้ (ออก) - 99,452 39,320 7,540 21,840 - (168,152) - 
31 ธนัวาคม 2562 103,743 288,893 99,587 100,268 187,546 18,253 11,344 809,634 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2561 - 9,493 15,275 22,449 54,424 4,564 - 106,205 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 8,163 7,561 10,421 26,004 1,881 - 54,030 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (130) (1,721) (9,506) - - (11,357) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (862) 862 - - - 
31 ธนัวาคม 2561 - 17,656 22,706 30,287 71,784 6,445 - 148,878 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 9,205 9,831 15,306 29,847 2,077 - 66,266 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - - (1,295) (540) (198) - (2,033) 
31 ธนัวาคม 2562 - 26,861 32,537 44,298 101,091 8,324 - 213,111 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2561 103,743 170,341 36,069 47,813 83,953 9,884 53,020 504,823 
31 ธนัวาคม 2562 103,743 262,032 67,050 55,970 86,455 9,929 11,344 596,523 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2561 (จ านวน 16.7 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    54,030 
2562 (จ านวน 22.4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    66,266 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 0.5 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีอุปกรณ์ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตาม
บญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน 56.1 ลา้นบาท (2561: 33.6 ลา้นบาท)  

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์                      

ระหวา่งติดตั้ง 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    
ราคาทุน 19,052 762 19,814 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,987) - (5,987) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 13,065 762 13,827 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    
ราคาทุน 21,504 - 21,504 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,829) - (3,829) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 17,675 - 17,675 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 17,675 12,556 
ซ้ือเพิ่ม 1,910 7,601 
ค่าตดัจ าหน่าย (2,264) (2,484) 
ตดัจ าหน่าย (3,494) (778) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าลดลง - 780 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 13,827 17,675 
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16.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,636 5,868 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 26,597 33,610 24,020 29,150 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,968 11,000 12,885 10,987 
เจา้หน้ีค่างานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์ 3,695 19,389 3,678 19,389 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 29,393 18,482 28,995 18,214 
รวม 72,653 82,481 74,214 83,608 

17.  หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษ

แก่ลูกคา้ 5,646 5,000 5,646 5,000 
รายไดร้อการรับรู้ - บตัรก านลัเงินสด 3,369 1,910 3,369 1,910 
รายไดร้อการรับรู้ - ค่าขายสินคา้ 5,473 1,757 5,473 1,757 
รายไดร้อการรับรู้ - สัญญาแฟรนไชส์ 
 ส่วนท่ีจะรับรู้ภายในหน่ึงปี 1,809 - 184 - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 781 1,058 761 1,055 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอน าส่ง 3,874 2,668 3,760 2,526 
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมรอน าส่ง 1,381 1,148 1,375 1,142 
อ่ืน ๆ 460 801 458 799 
รวม 22,793 14,342 21,026 14,189 

18. ประมาณการหนีสิ้นในการร้ือถอน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี 10,596 9,119 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี 1,425 1,461 
ตน้ทุนทางการเงิน 217 217 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง - (201) 
ยอดคงเหลือปลายปี 12,238 10,596 
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19.  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส ารอง

ผลประโยชน์ 
หลงัออกจากงาน
ของพนกังาน 

ส ารอง
ผลประโยชน์ 
ระยะยาวอื่น 
ของพนกังาน รวม 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 881 5,466 6,347 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  430 2,099 2,529 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 26 110 136 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้น 
 จากการจ่ายช าระผลประโยชน์ - (2,232) (2,232) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (316) (316) 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นทางการเงิน - (508) (508) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 4,149 4,149 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (54) - (54) 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 392 - 392 
 ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 12 - 12 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหว่างปี - (1,146) (1,146) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,687 7,622 9,309 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  773 2,384 3,157 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 66 110 176 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้น 
 จากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 404 - 404 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                            

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 247 247 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 712 - 712 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหว่างปี - (896) (896) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,642 9,467 13,109 
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 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดรั้บการประกาศ                         
ลงในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างส าหรับลูกจ้าง                                     
ซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 400 วนัของอตัราค่าจ้าง
สุดทา้ย กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบ
ให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึ้น 0.4 ลา้นบาท (เฉพาะของ
บริษทัฯ: 0.4 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ตน้ทุน
บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของปีปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 2.2 ลา้นบาท  (2561: 2.2 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 13 ปี (2561: 13 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

อตัราคิดลด 1.19 - 2.50 1.76 - 4.38 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  6.00 - 9.00 6.00 - 9.00 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน 0.00 - 50.00 0.00 - 50.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
 2562 2561 2562 2561 
อตัราคิดลด (809) (461) 954 536 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  687 308 (575) (259) 
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 
 2562 2561 2562 2561 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน (3,095) (1,791) 4,729 2,639 
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20. หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
รายไดร้อการรับรู้ - สัญญาแฟรนไชส์ 
 ส่วนท่ีจะรับรู้เกินกวา่หน่ึงปี 6,364 - 647 - 
เงินประกนัคา้งจ่าย 4,017 3,085 4,017 3,085 
อ่ืน ๆ  1,080 917 1,078 916 
รวม 11,461 4,002 5,742 4,001 

21. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                               
ทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ประเภทของธุรกจิ     
ร้านขนมหวาน 1,111,134 832,231 1,111,080 832,231 
การขายสินคา้และวตัถุดิบ 46,676 24,837 46,696 24,837 
การขายและการจดังานนอกสถานท่ี 35,606 14,021 35,606 14,021 
แฟรนไชส์ 899 - 89 - 

รวม 1,194,315 871,089 1,193,471 871,089 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,193,416 871,089 1,193,382 871,089 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 899 - 89 - 

รวม 1,194,315 871,089 1,193,471 871,089 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 301,045 244,420 300,111 243,820 
ค่าเส่ือมราคา 66,292 54,043 66,266 54,030 
ค่าตดัจ าหน่าย 2,264 2,484 2,264 2,484 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 96,027 80,797 95,140 80,472 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 325,092 229,965 331,817 236,005 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต (2,272) (2,977) (2,360) (2,977) 

24. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 56,692 33,936 55,853 32,984 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 8 23 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (635) (1,276) (635) (1,276) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 56,057 32,668 55,241 31,708 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทนุจาก                   
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (142) (70) (142) (70) 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 293,140 180,094 292,717 179,402 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 และ

ร้อยละ 8.25 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 58,628 36,019 58,543 35,880 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 8 23 - 
ขาดทนุทางภาษีส าหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษี           
เงินไดร้อการตดับญัชี 118 1 - - 

กลบัรายการสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเคยบนัทึกไว ้ - 103 - 103 
ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหว่างกนั 634 792 - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
   ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 1,225 494 1,223 474 
   ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (3,848) (3,989) (3,848) (3,989) 
   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (700) (760) (700) (760) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน 56,057 32,668 55,241 31,708 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 1,677 1,315 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,622 1,862 
รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,129 1,000 
ปรับปรุงค่าเช่าคา้งจ่ายตามวิธีเสน้ตรง 202 169 
อื่น ๆ 233 83 

รวม 5,863 4,429 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
 ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (792) (136) 

รวม (792) (136) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 5,071 4,293 
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25. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้านจ าหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม และด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึง                            
วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม                     
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกิจการ 

27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพทิสโกม้าสเตอร์
ร่วมทุน และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 
ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท (2561: 1.5 
ลา้นบาท) 

28. เงินปันผลจ่าย  

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 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 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 11.3 ล้านบาท                               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมโรงงาน การซ้ืออุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าส าหรับสาขาใหม่
(2561: 85.5 ลา้นบาท) 

29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 2562 2561 2562 2561 
ภายใน 1 ปี 72.4 75.3 71.6 74.8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 48.4 65.5 48.4 65.5 

29.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

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

29.4 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือ
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีจ านวนเงิน 4.7 ลา้นบาท (2561: 1.6 ลา้นบาท) 
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30. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 (การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ี
สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม) ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 406,049 302,441 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107         
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน                         
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในระดับต ่า
เน่ืองจากรายได้จากการขายส่วนใหญ่เป็นการขายเงินสด ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะ
ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนใน         
ตราสารหน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบก าหนด หรือ วันท่ีมี                                      
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 78.2 5.7 83.9 0.10 - 1.26 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.2 - - 406.1 406.3 1.05 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 12.4 12.4 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 0.2 - 0.2 0.25 
 0.2 - 78.4 424.2 502.8  

หนีสิ้นทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 72.7 72.7 - 
 - - - 72.7 72.7  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 57.8 4.8 62.6 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 100.2 - - 302.4 402.6 1.05 - 1.70 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 13.7 13.7 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 3.5 - 3.5 0.37 
 100.2 - 61.3 320.9 482.4  

หนีสิ้นทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 82.5 82.5 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.2 - - - 0.2 5.30 - 5.70 
 0.2 - - 82.5 82.7  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 65.0 5.1 70.1 0.10 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.2 - - 406.1 406.3 1.05 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 19.1 19.1 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 0.2 - 0.2 0.25 
 0.2 - 65.2 430.3 495.7  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 74.2 74.2 - 

 - - - 74.2 74.2  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 51.3 4.7 56.0 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 100.2 - - 302.4 402.6 1.05 - 1.70 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 18.1 18.1 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 3.5 - 3.5 0.37 
 100.2 - 54.8 325.2 480.2  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 83.6 83.6 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.2 - - - 0.2 5.30 - 5.70 

 0.2 - - 83.6 83.8  

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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32. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกลุ่มบริษทั คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นใหก้บัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.16:1 (2561: 0.15:1) และ
เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.15:1 (2561: 0.15:1) 

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เสนอต่อ                 
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้                                
แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน 236.5 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่าย
และบนัทึกบญัชีหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 
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