
 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                              

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                                 

วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน)                    

ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว                  

จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้               

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

มณี รัตนบรรณกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2564 



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 158,765             145,069             113,159             132,310             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 9,675                 14,607               10,639               15,810               

สินคา้คงเหลือ 33,469               38,264               30,371               36,555               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 4 120,468             120,351             120,468             120,351             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 5 9,342                 9,942                 7,704                 8,433                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 331,719             328,233             282,341             313,459             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 200                    200                    200                    200                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                        31,999               2,999                 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 588,820             603,480             582,847             598,096             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 258,134             304,609             255,306             301,636             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,294               12,444               12,294               12,444               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพย์ 16,763               16,663               16,743               16,633               

เงินประกนัการเช่า 28,787               29,405               28,381               29,000               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,175                 8,186                 8,049                 8,005                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 913,173             974,987             935,819             969,013             

รวมสินทรัพย์ 1,244,892          1,303,220          1,218,160          1,282,472          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 9 47,865               72,926               44,512               73,415               

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 11 83,235               86,387               82,747               85,905               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,881               8,836                 10,250               8,444                 

หนีสินหมุนเวยีนอนื 10 17,289               19,922               13,462               16,051               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 159,270             188,071             150,971             183,815             

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า 11 181,573             223,117             179,339             220,759             

ประมาณการหนีสินในการรือถอน 14,036               13,897               13,759               13,634               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,406               14,075               14,406               14,075               

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 12 13,038               13,358               4,769                 4,782                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 223,053             264,447             212,273             253,250             

รวมหนีสิน 382,323             452,518             363,244             437,065             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 815,623,561 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 81,562               81,562               81,562               81,562               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 709,576             709,576             709,576             709,576             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 8,156                 8,156                 8,156                 8,156                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 63,241               51,487               55,622               46,113               

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 34                      (79)                    -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 862,569             850,702             854,916             845,407             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,244,892          1,303,220          1,218,160          1,282,472          

-                         -                        -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 13 179,494          219,157          166,344          218,208          

รายไดอื้น 1,624              860                 2,515              1,755              

รวมรายได้ 181,118          220,017          168,859          219,963          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 73,541            82,349            67,343            83,011            

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 57,820            75,696            54,963            75,399            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,896            42,719            32,260            42,467            

รวมค่าใช้จ่าย 164,257          200,764          154,566          200,877          

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 16,861            19,253            14,293            19,086            

รายไดท้างการเงิน 177                 267                 176                 249                 

ตน้ทุนทางการเงิน (3,234)            (3,856)            (3,199)            (3,856)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 13,804            15,664            11,270            15,479            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (2,050)            (2,366)            (1,761)            (2,256)            

กาํไรสําหรับงวด 11,754            13,298            9,509              13,223            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 113                 123                 -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 11,867            13,421            9,509              13,223            

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (หน่วย: บาท)

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.01                0.02                0.01                0.02                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 13,804            15,664            11,270            15,479            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40,076            38,890            39,585            38,843            

   ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (24)                  91                   (24)                  91                   

   ตดัจาํหน่ายสินคา้เสือมสภาพ 150                 307                 150                 305                 

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในตราสารหนี

      ทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (117)                -                      (117)                -                      

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี

      ทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -                      (305)                -                      (305)                

   สาํรองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(โอนกลบั) (271)                850                 -                      850                 

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 321                 405                 80                   406                 

   การยินยอมการลดค่าเช่า (6,357)            108                 (6,357)            108                 

   กาํไรจากการเปลียนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า (1,945)            -                      (1,953)            -                      

   โอนกลบัประมาณการตน้ทุนรือถอน (42)                  -                      (29)                  -                      

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 926                 879                 926                 879                 

   รายไดท้างการเงิน (177)                (267)                (176)                (249)                

   ตน้ทุนทางการเงิน 3,234              3,856              3,199              3,856              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 49,578            60,478            46,554            60,263            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4,932              7,442              5,171              5,012              

   สินคา้คงเหลือ 4,669              (65)                  6,058              1,436              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 689                 (764)                773                 (634)                

   เงินประกนัการเช่า 795                 1,042              795                 1,102              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                      (57)                  -                      (57)                  

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (24,794)          (28,242)          (28,567)          (27,833)          

   หนีสินหมุนเวียนอืน (2,633)            (5,107)            (2,589)            (5,148)            

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (320)                161                 (13)                  70                   

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 32,916            34,888            28,182            34,211            

   รับดอกเบีย -                      18                   -                      -                      

   จ่ายดอกเบีย (3,078)            (3,856)            (3,046)            (3,856)            

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (595)                (832)                (595)                (832)                

   จ่ายภาษีเงินได้ (84)                  (8)                    (42)                  (7)                    

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 29,159            30,210            24,499            29,516            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (29,000)          -                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี -                      406,354          -                      406,354          

ซืออาคารและอุปกรณ์ (2,685)            (40,106)          (1,877)            (39,959)          

ซือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (532)                (31)                  (532)                (31)                  

จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพย์ (176)                (846)                (176)                (763)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1                     18                   1                     18                   

เงินสดรับ (จ่าย) สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 229                 (64)                  229                 (64)                  

เงินปันผลรับ -                      -                      -                      3,499              

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (3,163)            365,325          (31,355)          369,054          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ชาํระคืนเงินตน้ของสัญญาเช่า (12,413)          (18,444)          (12,295)          (18,444)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (12,413)          (18,444)          (12,295)          (18,444)          

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน 113                 123                 -                      -                      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 13,696            377,214          (19,151)          380,126          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 145,069          83,934            132,310          70,111            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 158,765          461,148          113,159          450,237          

-                      -                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีมิใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยไ์ปบญัชีอาคารและอุปกรณ์ 76                   985                 66                   905                 

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึนจากสัญญาเช่าใหม่ 24                   15,508            -                      15,508            

   หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากสัญญาเช่าใหม่ -                      15,509            -                      15,509            

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลงจากการเปลียนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า 23,981            -                      23,973            -                      

   หนีสินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลียนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า 25,926            -                      25,926            -                      

   เจา้หนีค่างานก่อสร้างและซืออุปกรณ์เพิมขึน -                      4,136              -                      3,872              

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพิมขึน -                      236,528          -                      236,528          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - แปลงค่างบการเงิน

และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 81,562                          709,576                         8,156                            234,107                         (53)                                1,033,348                      

กาํไรสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    13,298                          -                                    13,298                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    123                               123                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    13,298                          123                               13,421                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                    -                                    -                                    (236,528)                       -                                    (236,528)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563 81,562                          709,576                         8,156                            10,877                          70                                 810,241                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 81,562                          709,576                         8,156                            51,487                          (79)                                850,702                         

กาํไรสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    11,754                          -                                    11,754                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    113                               113                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    11,754                          113                               11,867                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 81,562                          709,576                         8,156                            63,241                          34                                 862,569                         

-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - 

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 81,562                    709,576                  8,156                      234,297                  1,033,591               

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              13,223                    13,223                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              13,223                    13,223                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                              -                              -                              (236,528)                 (236,528)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 81,562                    709,576                  8,156                      10,992                    810,286                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 81,562                    709,576                  8,156                      46,113                    845,407                  

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              9,509                      9,509                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              9,509                      9,509                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 81,562                    709,576                  8,156                      55,622                    854,916                  

-                              -                              -                              -                              -                              

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
บริษทัฯประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็น
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่ 1319/9 ซอยพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และมี
โรงงานอยูท่ี่ 30/106 หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีสาขาเปิดใหบ้ริการจ านวน 42 สาขา (31 ธนัวาคม 2563: 42 สาขา) 
ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี ภูเก็ต 
และสงขลา 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงท าใหเ้กิดการชะลอตวั           
ทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค   
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานธุรกิจ    
ร้านขนมหวาน โดยจ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการยงัไม่กลับสู่ภาวะปกติ และกลุ่มบริษัทยงัคง                                 
ปิดให้บริการทุกประเภทเป็นการชั่วคราวส าหรับบางสาขาท่ีรายไดส่้วนใหญ่มาจากนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ซ่ึงสถานการณ์เหล่าน้ีส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าว                              
ยงัไม่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตาม                           
ความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าว
เม่ือสามารถท าได ้

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงิน
รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัย่อย 
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน                            
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั                 
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การเลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนเก่ียวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
ซ่ึงท าให้กิจการไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมการลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า
หรือไม่ ทั้ งน้ี ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้กับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดจากผลโดยตรงของ
สถานการณ์ COVID-19 และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท าให้ส่ิงตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจ านวนเกือบเท่าเดิมหรือนอ้ยกว่า     
ส่ิงตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าก่อนการเปล่ียนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
กระทบเพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น และไม่มี       
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนของสญัญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวกบัการยินยอมลดค่าเช่าของสัญญาเช่าพื้นท่ีสาขา                   
ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้น และได้รับรู้ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระ                             
ตามสัญญาเช่าท่ีเกิดข้ึนจากการยินยอมลดค่าเช่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 6.4 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 6.4 ล้านบาท) ทั้ งน้ี                           
ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวด 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่า การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั                        
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                               
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง - - 2,631 7,349 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 1,630 74 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายอุปกรณ์ - - - 7 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 786 839 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ - - 50 46 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดอ่ื้น - - 456 61 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกจิกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั     
ค่าเช่าจ่าย - 394 - 195 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 3)     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย - - 784 507 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 784 507 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 2,245 2,092 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 2,271 1,991 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,516 4,083 
รวม - - 5,300 4,590 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 9)    
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย - - 1,863 6,766 
รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,863 6,766 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองจ่ายจากบริษทัยอ่ย - - 1,389 1,388 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,389 1,388 
รวม - - 3,252 8,154 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,333 3,366 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 212 116 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 6 10 
รวม 3,551 3,492 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 726 501 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 58 6 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 784 507 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,692 7,904 2,340 5,972 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  2,330 4,921 2,087 4,727 
 3 - 6 เดือน 375 17 375 17 
 6 - 12 เดือน 6 2 6 2 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,403 12,844 4,808 10,718 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 2,245 2,092 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 2,271 1,991 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,272 1,763 531 502 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,272 1,763 5,047 4,585 
รวม  9,675 14,607 10,639 15,810 
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4. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   

เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 12 เดือน 209 209 

รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 209   209 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 
 

หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 120,259             120,142 

รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 
120,259 120,142 

รวม 120,468             120,351 

5. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,816 3,292 2,635 3,194 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 1,716 2,186 1,591 2,024 
เงินประกนัระยะสั้น 1,735 1,611 1,480 1,357 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 339 339 - - 
อ่ืน ๆ  2,736 2,514 1,998 1,858 
รวม 9,342 9,942 7,704 8,433 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

 (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 
After You Hong Kong Limited 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
100 100 32.50 บาท 32.50 บาท 

บริษทั เอย ูคิทเช่น จ ากดั 30,000 1,000 100 100 30,000 1,000 

 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัการลงทุนในหุน้
เพิ่มทุนของบริษทั เอยู คิทเช่น จ ากดั ซ่ึงไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท เป็น 30 ลา้นบาท
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 0.29 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ต่อมา บริษทั เอย ู         
คิทเช่น จ ากดั ไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนและไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 โดยบริษทัฯถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 100 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 

7. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 603,480 598,096 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,419 1,541 
โอนเขา้จากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 76 66 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                       
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (321) (81) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (17,105) (16,775) 
โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินทรัพยส์ าหรับงวด 271 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 588,820 582,847 
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8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 304,609 301,636 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด - ราคาทุน 24 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (22,289) (22,128) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                 
ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย                                                                                      (299) (291) 

รายการปรับปรุงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า (23,911) (23,911) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 258,134 255,306 

9.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,863 6,766 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 23,214 30,190 18,191 24,061 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,389 1,388 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,871 21,440 14,862 20,380 
เจา้หน้ีค่างานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์ 2,937 3,204 2,850 3,186 
เงินปันผลคา้งจ่าย 82 82 82 82 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,761 18,010 5,275 17,552 
รวม 47,865 72,926 44,512 73,415 
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10.  หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
รายไดร้อการรับรู้ - ค่าขายสินคา้ 5,357 4,825 5,357 4,825 
รายไดร้อการรับรู้ - บตัรก านลัเงินสด 3,115 4,052 3,115 4,052 
รายไดร้อการรับรู้ - สัญญาแฟรนไชส์ 
 ส่วนท่ีจะรับรู้ภายในหน่ึงปี 3,688 3,474 184 184 
รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษ

แก่ลูกคา้ 382 2,018 382 2,018 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอน าส่ง 2,695 2,880 2,668 2,657 
อ่ืน ๆ 2,052 2,673 1,756 2,315 
รวม 17,289 19,922 13,462 16,051 

11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 285,834 336,077 282,783 332,877 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (21,026) (26,573) (20,697) (26,213) 
รวม 264,808 309,504 262,086 306,664 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (83,235) (86,387) (82,747) (85,905) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 181,573 223,117 179,339 220,759 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

 

12. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
รายไดร้อการรับรู้ - สัญญาแฟรนไชส์ 
 ส่วนท่ีจะรับรู้เกินกวา่หน่ึงปี 6,820 7,263 417 463 
เงินประกนัคา้งจ่าย 6,050 5,928 4,273 4,246 
อ่ืน ๆ  168 167 79 73 
รวม 13,038 13,358 4,769 4,782 

13. รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ประเภทของธุรกจิ     
ร้านขนมหวานและเคร่ืองด่ืม 156,177 203,721 150,502 203,121 
การขายสินคา้และวตัถุดิบ 8,904 3,377 4,241 3,451 
การขายและการจดังานนอกสถานท่ี 12,249 11,590 11,551 11,590 
แฟรนไชส์ 2,164 469 50 46 

รวม 179,494 219,157 166,344 218,208 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 177,330 218,688 166,294 218,162 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 2,164 469 50 46 

รวม 179,494 219,157 166,344 218,208 
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14. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณด้วยอตัราภาษี                   
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 2,039 3,122 1,805 3,012 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 11 (756) (44) (756) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 2,050 2,366 1,761 2,256 

15. ก าไรต่อหุ้น 

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

16. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย 
  (บาท) (พนับาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                   
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 0.29 236,528 

17. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

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

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 3.7 ล้านบาท                                     
(31 ธนัวาคม 2563: 3.8 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมโรงงาน การซ้ืออุปกรณ์และ
ปรับปรุงพื้นท่ีเช่าส าหรับสาขาใหม่ (เฉพาะบริษทัฯ: 3.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 3.5 ลา้นบาท)) 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร อายุของ
สัญญามีระยะเวลา 1 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ภายใน 1 ปี 1.7 2.3 0.2 1.2 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 0.1 - 0.1 

18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือวตัถุดบิ 

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

18.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั                                                 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย
หนังสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินให้แก่เจา้หน้ีจ านวนเงิน 7.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 7.6 ลา้นบาท) 
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19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

19.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

19.2 ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 (การวดัมูลค่าโดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถ
สังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม) ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน (เงินลงทุนในตราสารหน้ี) 120,259 

 
120,142 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เ ม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ            
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 48.9 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในเดือน
พฤษภาคม 2564 

21. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
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