
 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ           
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ          
ของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี                       
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

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  

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล ขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับ   
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ                           
ผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั 
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ทั้งน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดงักล่าวไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง       
ท าใหเ้กิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่
อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการผลิต และการด าเนินงานท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 
สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานธุรกิจ
ร้านขนมหวาน โดยกลุ่มบริษทัมีการปิดใหบ้ริการการนัง่รับประทานอาหารภายในร้านเป็นการชัว่คราวในบางสาขา
ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรการในการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานราชการ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดปิ้ดใหบ้ริการทุกประเภทเป็นการชัว่คราว
ส าหรับบางสาขาท่ีรายไดส่้วนใหญ่มาจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงสถานการณ์เหล่าน้ีส่งผลกระทบอยา่งมี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม 
ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตาม
ความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได้ 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
 
สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2563 



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228,487             83,934              215,377             70,111               

เงินลงทุนชัว่คราว 2 -                        406,255            -                        406,255             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 5,474                 12,364              8,965                 19,110               

สินคา้คงเหลือ 33,402               38,495              31,190               38,907               

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 5 206                   -                        206                   -                        

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 9,702                 8,399                8,369                 8,278                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 277,271             549,447            264,107             542,661             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 200                   200                   200                   200                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        2,999                 1,999                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 632,327             597,468            627,689             596,523             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 318,307             -                        315,394             -                        

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13,012               13,827              13,012               13,827               

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินทรัพย์ 193                   338                   153                   338                   

เงินประกนัการเช่า 29,459               33,876              28,755               33,599               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,103                 5,071                8,089                 5,071                 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 19                     -                        19                     -                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,001,620          650,780            996,310             651,557             

รวมสินทรัพย์ 1,278,891          1,200,227         1,260,417          1,194,218          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 10 55,395               72,653              55,850               74,214               

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 11 82,837               -                        82,075               -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,163                 29,380              6,024                 29,053               

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 12 18,992               22,793              15,721               21,026               

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 163,387             124,826            159,670             124,293             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11 239,379             -                        237,183             -                        

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 13,245               12,239              13,245               12,239               

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,914               13,109              14,914               13,109               

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 13 13,090               11,461              4,727                 5,742                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 280,628             36,809              270,069             31,090               

รวมหนีสิ้น 444,015             161,635            429,739             155,383             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 81,563               81,563              81,563               81,563               

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

      หุ้นสามญั 815,623,561 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 81,562               81,562              81,562               81,562               

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 709,576             709,576            709,576             709,576             

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8,156                 8,156                8,156                 8,156                 

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 35,573               239,351            31,384               239,541             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 9                       (53)                    -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 834,876             1,038,592         830,678             1,038,835          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,278,891          1,200,227         1,260,417          1,194,218          

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 14 198,123          312,395          191,770          311,958          
รายไดอ่ื้น 1,053              1,683              1,396              1,870              
รวมรายได้ 199,176          314,078          193,166          313,828          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 73,573            109,837          72,349            111,181          
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 55,654            84,114            53,713            84,114            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 34,786            40,970            34,315            40,755            
รวมค่าใช้จ่าย 164,013          234,921          160,377          236,050          
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 35,163            79,157            32,789            77,778            
รายไดท้างการเงิน 259                 679                 258                 677                 
ตน้ทุนทางการเงิน (2,052)            (56)                 (2,022)            (56)                 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 33,370            79,780            31,025            78,399            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (5,601)            (15,197)          (5,309)            (14,926)          
ก าไรส าหรับงวด 27,769            64,583            25,716            63,473            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 33                  (8)                   -                     -                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 27,802            64,575            25,716            63,473            

ก าไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย: บาท)
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.03                0.08                0.03                0.08                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 14 561,248          911,149          548,163          910,712          
รายไดอ่ื้น 2,952              4,686              4,992              4,977              
รวมรายได้ 564,200          915,835          553,155          915,689          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 220,880          319,216          219,045          322,934          
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 183,519          244,277          180,231          244,277          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 108,729          123,090          107,818          122,540          
รวมค่าใช้จ่าย 513,128          686,583          507,094          689,751          
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 51,072            229,252          46,061            225,938          
รายไดท้างการเงิน 957                 2,841              929                 2,830              
ตน้ทุนทางการเงิน (8,119)            (167)               (8,061)            (167)               
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 43,910            231,926          38,929            228,601          
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (5,916)            (44,500)          (5,314)            (43,909)          
ก าไรส าหรับงวด 37,994            187,426          33,615            184,692          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 62                  (8)                   -                     -                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 38,056            187,418          33,615            184,692          

ก าไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย: บาท)
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.05                0.23                0.04                0.23                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 43,910            231,926          38,929            228,601          
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 99,092            51,613            98,583            51,596            
   คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 571                 (192)               567                 (192)               
   ตดัจ  าหน่ายสินคา้เส่ือมสภาพ 413                 2,411              411                 2,411              
   ก  าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนในตราสารหน้ี -                     (1,619)            -                     (1,619)            
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ี (305)               (916)               (305)               (916)               
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 469                 1,055              483                 1,055              
   ตดัจ  าหน่ายอุปกรณ์ 3,069              54                  3,069              54                  
   ตดัจ  าหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 30                  -                     30                  -                     
   ผลต่างจากการลดคา่เช่า 1,576              -                     1,576              -                     
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,637              2,903              2,637              2,903              
   รายไดด้อกเบ้ีย (957)               (2,841)            (929)               (2,830)            
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 8,119              167                 8,061              167                 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 158,624          284,561          153,112          281,230          
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,890              6,619              6,646              6,508              
   สินคา้คงเหลือ 4,109              (11,692)          6,739              (10,507)          
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (825)               2,206              (112)               2,304              
   เงินประกนัการเช่า 537                 (412)               962                 (134)               
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (19)                 -                     (19)                 -                     
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (17,833)          5,546              (18,892)          14,983            
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (3,801)            1,075              (5,305)            1,160              
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,640              9,670              (4)                   920                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 150,322          297,573          143,127          296,464          
   ดอกเบ้ียรับ 183                 2,077              157                 2,066              
   ดอกเบ้ียจ่าย (7,689)            -                     (7,631)            -                     
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (832)               (725)               (832)               (725)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (31,370)          (46,708)          (30,067)          (45,766)          
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 110,614          252,217          104,754          252,039          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
จ่ายคา่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     (1,000)            -                     
ซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี -                     (520,195)        -                     (520,195)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 406,354          570,663          406,354          570,663          
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                     3,281              -                     3,281              
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (79,252)          (136,569)        (75,570)          (136,513)        
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (1,267)            (1,283)            (1,267)            (1,283)            
จ่ายเงินล่วงหนา้คา่ซ้ือสินทรัพย์ (16,185)          (1,937)            (15,904)          (1,937)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 33                  168                 33                  168                 
จ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (206)               -                     (177)               -                     
เงินปันผลรับ -                     -                     3,499              3,799              
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 309,477          (85,872)          315,968          (82,017)          
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าลดลง (39,089)          (159)               (38,945)          (159)               
จ่ายเงินปันผล (236,511)        (154,943)        (236,511)        (154,941)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (275,600)        (155,102)        (275,456)        (155,100)        
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 62                  (8)                   -                     -                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 144,553          11,235            145,266          14,922            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 83,934            62,545            70,111            55,969            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 228,487          73,780            215,377          70,891            

-                     -                     
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอาคารและอุปกรณ์ 16,330            14,266            16,089            14,266            
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ -                     32                  -                     32                  
   โอนบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ไปบญัชีสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน -                     3,494              -                     3,494              
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าใหม่ 30,735            -                     27,633            -                     
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าใหม่ 30,130 -                     27,028            -                     
   เจา้หน้ีคา่งานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 558                 (10,907)          511                 (10,907)          
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 17                  24                  17                  26                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ผลต่างจาก
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - การแปลงคา่งบการเงิน
และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 81,562                           709,576                         8,156                             157,806                         -                                     957,100                         
ก าไรส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     187,426                         -                                     187,426                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     (8)                                   (8)                                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     187,426                         (8)                                   187,418                         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                     -                                     -                                     (154,967)                        -                                     (154,967)                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 81,562                           709,576                         8,156                             190,265                         (8)                                   989,551                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 81,562                           709,576                         8,156                             239,351                         (53)                                 1,038,592                      
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงาน
   ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั (หมายเหตุ 2) -                                     -                                     -                                     (5,244)                            -                                     (5,244)                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 81,562                           709,576                         8,156                             234,107                         (53)                                 1,033,348                      
ก าไรส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     37,994                           -                                     37,994                           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     62                                  62                                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     37,994                           62                                  38,056                           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                     -                                     -                                     (236,528)                        -                                     (236,528)                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 81,562                           709,576                         8,156                             35,573                           9                                    834,876                         

-                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

ก าไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - 
และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 81,562                    709,576                  8,156                      157,603                  956,897                  
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              184,692                  184,692                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              184,692                  184,692                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              (154,967)                 (154,967)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 81,562                    709,576                  8,156                      187,328                  986,622                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 81,562                    709,576                  8,156                      239,541                  1,038,835               
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงาน
   ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั (หมายเหตุ 2) -                              -                              -                              (5,244)                     (5,244)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 81,562                    709,576                  8,156                      234,297                  1,033,591               
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              33,615                    33,615                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              33,615                    33,615                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              (236,528)                 (236,528)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 81,562                    709,576                  8,156                      31,384                    830,678                  

-                              -                              -                              -                              -                              

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
บริษัทฯประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ                           
ซ่ึงเป็นส านกังานใหญ่อยู่ท่ี 1319/9 ซอยพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
และมีโรงงานอยูท่ี่ 30/106 หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีสาขาเปิดใหบ้ริการจ านวน 41 สาขา (31 ธนัวาคม 2562: 38 สาขา) 
ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี ภูเก็ต 
และสงขลา 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม        
ส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผูบ้ริโภค การจ ากัดหรือหยุดชะงักการผลิต       
และการด าเนินงานท่ีล่าช้าขึ้น เป็นตน้ สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของ                     
กลุ่มบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานธุรกิจร้านขนมหวาน โดยกลุ่มบริษัทมีการปิด
ให้บริการการนั่งรับประทานอาหารภายในร้านเป็นการชัว่คราวในบางสาขาตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 
2563 ถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรการในการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ของหน่วยงานราชการ และได้ปิดให้บริการทุกประเภทเป็นการชั่วคราวส าหรับ                        
บางสาขาท่ีรายไดส่้วนใหญ่มาจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงสถานการณ์เหล่าน้ีส่งผลกระทบอยา่งมี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณา
บนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้  
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท 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 ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดท าขึ้ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบั
บริษทัย่อยในระหว่างงวดปัจจุบนั ยกเวน้การซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เอยู คิทเช่น จ ากดั (บริษทัย่อย) 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

1.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน              
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ      
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

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

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ                    
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม                      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี                          
เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ                 
มีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนด
แต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และ
บนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า                 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                             
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ                            
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                               
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบั
โมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 หน้ีสินทางการเงินถูกจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา
ทุนตัดจ าหน่าย โดยไม่จ า เ ป็นต้องรอให้ เหตุการณ์ ท่ี มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ น ก่อน                                  
กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และ
ก าหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ระดับ โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั                    
ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

1.6.2 สัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วย
ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญา
เช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ี
ไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือ
วนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม                      
ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่า                     
จะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่                      
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 
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2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  16 มาถือปฏิบติัในระหว่าง
งวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 406,255 (406,255) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 406,255 - 406,255 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 597,468 - (3,855) 593,613 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 4,501 347,907 352,408 
เงินประกนัการเช่า 33,876 (4,654) - 29,222 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,071 - 1,273 6,344 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด            
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
76,583 

 
76,583 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 274,873 274,873 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 12,239 - (29) 12,210 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,461 - (1,011) 10,450 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 239,351 (153) (5,091) 234,107 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 406,255 (406,255) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 406,255 - 406,255 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 596,523 - (3,855) 592,668 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 4,501 347,907 352,408 
เงินประกนัการเช่า 33,599 (4,654) - 28,945 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,071 - 1,273 6,344 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด       
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
76,583 

 
76,583 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 274,873 274,873 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 12,239 - (29) 12,210 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,742 - (1,011) 4,731 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 239,541 (153) (5,091) 234,297 
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2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตาม 

หลกัการ 
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 83,934 - 83,934 83,934 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ 406,255 406,049 206 406,255 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 12,364 - 12,364 12,364 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 200 - 200 200 
เงินประกนัการเช่า 33,876 - 29,222 29,222 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 536,629 406,049 125,926 531,975 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตาม 

หลกัการ 
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 70,111 - 70,111 70,111 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ 406,255 406,049 206 406,255 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 19,110 - 19,110 19,110 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 200 - 200 200 
เงินประกนัการเช่า 33,599 - 28,945 28,945 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 529,275 406,049 118,572 524,621 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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2.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี                            
1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันท่ีน ามาตรฐาน                           
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 120,853 120,041 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (1,592) (780) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 269,297 269,297 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (127) (127) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (36,975) (36,975) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
351,456 

 
351,456 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 351,456 351,456 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 76,583 76,583 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 274,873 274,873 

 351,456 351,456 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 344,833 344,833 
เคร่ืองครัวและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 7,575 7,575 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 352,408 352,408 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 7,972 13,174 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 612 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายอุปกรณ์ - - 7 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 506 183 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ - - 46 - อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดอ้ื่น - - 63 4 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ค่าเช่าจ่าย - 393 - 195 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 17,810 33,773 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 1,310 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายอุปกรณ์ - - 25 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 2,056 287 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ - - 138 - อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดอ้ื่น - - 222 4 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ค่าเช่าจ่าย 656 1,181 325 585 อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
ซ้ือท่ีดินและอาคาร 14,991 - 14,991 - ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 4)     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัย่อย - - 655 21 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 655 21 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 3,086 2,945 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 1,947 5,136 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,033 8,081 
รวม - - 5,688 8,102 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 10)    
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย - - 3,110 4,636 
รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,110 4,636 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองจ่ายจากบริษทัยอ่ย - - 1,391 - 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,391 - 
รวม - - 4,501 4,636 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,564 3,998 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 116 115 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 10 12 
รวม 2,690 4,125 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,323 11,898 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 323 570 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 29 36 
รวม 7,675 12,504 

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

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -    - 319 11 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 336 10 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 655 21 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,871 7,407 1,324 7,407 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  1,269 2,669 1,161 2,669 
 3 - 6 เดือน 72 200 72 200 
 มากกวา่ 6 เดือน 110 166 110 166 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,322 10,442 2,667 10,442 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 3,086 2,945 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 1,947 5,136 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,152 1,922 610 566 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 2,152 1,922 5,643 8,647 
รวม  5,474 12,364 8,965 19,110 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

 

5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนคือ เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 
12 เดือน 

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,116 4,611 2,764 4,593 
เงินประกนัระยะสั้น 1,422 - 1,387 - 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 2,044 1,120 1,952 1,032 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 459 - - - 
อ่ืน ๆ  2,661 2,668 2,266 2,653 
รวม 9,702 8,399 8,369 8,278 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 
บริษทั เอม็แอนดเ์อม็ 2007 จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 
บริษทั เอย ูคิทเช่น จ ากดั 1,000 - 100 - 1,000 - 
After You Hong Kong Limited 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
100 100 32.50 บาท 32.50 บาท 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั 
เอยู คิทเช่น จ ากดั บริษทัดงักล่าวจดทะเบียนจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
โดยมีทุนจดทะเบียน 1.0 ลา้นบาท และบริษทัฯถือหุน้บริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัย่อย 
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 597,468 596,523 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัใหม่มาถือปฏิบติั (3,855) (3,855) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 593,613 592,668 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 79,810 76,081 
โอนเขา้จากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 16,330 16,089 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                       
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (3,571) (3,585) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (53,855) (53,564) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2563 632,327 627,689 

9.       สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัใหม่มาถือปฏิบติั 352,408 352,408 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 352,408 352,408 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งงวด - ราคาทุน 30,941 27,810 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (43,185) (42,967) 
รายการปรับปรุงจากการเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี (21,857) (21,857) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2563 318,307 315,394 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,110 4,636 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,796 26,597 17,586 24,020 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,391 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,481 12,968 24,072 12,885 
เจา้หน้ีค่างานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์ 4,253 3,695 4,189 3,678 
เงินปันผลคา้งจ่าย 82 65 82 65 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,783 29,328 5,420 28,930 
รวม 55,395 72,653 55,850 74,214 

11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 351,891 - 348,541 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (29,675) - (29,283) - 
รวม 322,216 - 319,258 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (82,837) - (82,075) - 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 239,379 - 237,183 - 

กลุ่มบริษทัได้เขา้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคารเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกิจการ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถึง 6 ปี 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า
จากผูใ้ห้เช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง มาตรการ                     
ผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์                                   
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยเลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจาก
ผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 โดยกลุ่มบริษทัทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพย์
สิทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ี
ลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นจ านวนเงิน 1.6 ลา้นบาทในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12.  หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษ

แก่ลูกคา้ 2,318 5,646 2,318 5,646 
รายไดร้อการรับรู้ - บตัรก านลัเงินสด 5,070 3,369 5,070 3,369 
รายไดร้อการรับรู้ - ค่าขายสินคา้ 4,283 5,473 4,283 5,473 
รายไดร้อการรับรู้ - สัญญาแฟรนไชส์ 
 ส่วนท่ีจะรับรู้ภายในหน่ึงปี 3,161 1,809 184 184 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 455 781 432 761 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอน าส่ง 2,578 3,874 2,440 3,760 
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมรอน าส่ง 469 1,381 455 1,375 
อ่ืน ๆ 658 460 539 458 
รวม 18,992 22,793 15,721 21,026 

13. หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
รายไดร้อการรับรู้ - สัญญาแฟรนไชส์ 
 ส่วนท่ีจะรับรู้เกินกวา่หน่ึงปี 7,553 6,364 509 647 
เงินประกนัคา้งจ่าย 5,405 4,017 4,144 4,017 
อ่ืน ๆ  132 1,080 74 1,078 

รวม 13,090 11,461 4,727 5,742 
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14. รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 2563 2562 

ประเภทของธุรกิจ     
ร้านขนมหวาน 184,187 293,981 179,454 293,981 
การขายสินคา้และวตัถุดิบ 3,973 6,196 3,921 6,196 
การขายและการจดังานนอกสถานท่ี 9,214 11,781 8,349 11,781 
แฟรนไชส์ 749 437 46 - 

รวม 198,123 312,395 191,770 311,958 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 197,374 311,958 191,724 311,958 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 749 437 46 - 

รวม 198,123 312,395 191,770 311,958 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 2563 2562 

ประเภทของธุรกิจ     
ร้านขนมหวาน 519,127 852,320 508,121 852,320 
การขายสินคา้และวตัถุดิบ 11,614 35,960 12,260 35,960 
การขายและการจดังานนอกสถานท่ี 28,807 22,432 27,644 22,432 
แฟรนไชส์ 1,700 437 138 - 

รวม 561,248 911,149 548,163 910,712 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 559,548 910,712 548,025 910,712 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,700 437 138 - 

รวม 561,248 911,149 548,163 910,712 
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15. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น เงินปันผลจ่าย 
  (บาท) (พนับาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 0.19 154,967 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ประจ าปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                   
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 0.29 236,528 

16. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562                      
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 6,321 15,572 6,023 15,301 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (720) (375) (714) (375) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 5,601 15,197 5,309 14,926 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,675 44,736 7,059 44,145 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,759) (236) (1,745) (236) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 5,916 44,500 5,314 43,909 
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17. ก าไรต่อหุ้น 

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

18. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

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

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 6.5 ล้านบาท                                     
(31 ธันวาคม 2562: 11.3 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมโรงงาน การซ้ืออุปกรณ์
และปรับปรุงพื้นท่ี เช่าส าหรับสาขาใหม่  (เฉพาะบริษัทฯ : 5.5 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2562:                      
11.3 ลา้นบาท)) 

19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 กลุ่มบริษทัได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นท่ีในอาคาร ณ วนัท่ี                    
30 กนัยายน 2563 อายขุองสัญญามีระยะเวลา 1 ปี (31 ธนัวาคม 2562: 1 ถึง 3 ปี) 

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

ภายใน 1 ปี 1.2 72.4 0.3 71.6 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 48.4 - 48.4 
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19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

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

19.4 การค า้ประกนั 

 ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ                                                 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบด้วย
หนังสือค ้าประกันเพื่อค ้าประกันการจ่ายช าระเงินให้แก่เจ้าหน้ีจ านวนเงิน 7.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562: 4.7 ลา้นบาท) 

20. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 (การวดัมูลค่าหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
โดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม) ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - กองทุนเปิด - 406,049 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

21. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
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