
 

 

 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีD 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีH 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลีHยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน

สิMนสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึH งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีMตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีH 34 เรืHอง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีHยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก                  

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรืHอง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซึH งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืHน 

การสอบทานนีM มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้               

ความเชืHอมัHนวา่จะพบเรืHองทีHมีนยัสาํคญัทัMงหมดซึHงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัMน ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีHสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิHงทีHเป็นเหตุใหเ้ชืHอวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึMนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัทีH 34 เรืHอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



 

2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีCเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืMอไวรัส              

โคโรนา 2019 ยงัคงทาํใหเ้กิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

รวมถึงการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ซึH งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานธุรกิจร้านขนมหวานของกลุ่มบริษทั                      

โดยจาํนวนลูกคา้ทีHมาใชบ้ริการยงัไม่กลบัสู่ภาวะปกติ และกลุ่มบริษทัยงัคงปิดใหบ้ริการทุกประเภทเป็น                   

การชัHวคราวสาํหรับบางสาขาทีHรายไดส่้วนใหญ่มาจากนกัท่องเทีHยวชาวต่างชาติ ซึH งสถานการณ์เหล่านีM                                         

ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั                           

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน

เกีHยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีM สินและหนีM สินทีHอาจเกิดขึMนอยา่งต่อเนืHองและจะพิจารณาบนัทึก

ผลกระทบดงักล่าวเมืHอสามารถทาํได ้ทัMงนีM  ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงืHอนไขต่อกรณีนีMแต่อยา่งใด 

 

 

 

มณี รัตนบรรณกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2565 



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 182,129             161,486             157,496             136,266             

ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อ ืBน 2, 3 18,200               16,750               16,963               16,591               

สินคา้คงเหลอื 37,774               36,043               33,510               32,505               

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอืBน 4 105,894             105,796             105,894             105,796             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน 12,836               11,712               10,801               9,940                 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 356,833             331,787             324,664             301,098             

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีBมีภาระค ํ@าประกนั 200                   200                   200                   200                   

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       -                       32,599               32,599               

อสังหาริมทรัพยเ์พืBอการลงทนุ -                       -                       55,825               55,962               

ทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 5 553,273             560,568             467,295             474,101             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6 172,952             189,536             170,769             187,199             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,609               11,223               10,580               11,193               

เงนิจ่ายลว่งหนา้คา่ซ ื@อสินทรัพย์ 266                   289                   246                   269                   

เงนิประกนัการเชา่ 28,820               27,967               28,433               27,611               

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 9,671                 10,422               9,608                 10,358               

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 775,791             800,205             775,555             799,492             

รวมสินทรัพย์ 1,132,624           1,131,992          1,100,219           1,100,590           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หน ีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ีGสินหมนุเวยีน

เจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน 2, 7 60,118               63,424               57,557               60,426               

หนี@สินตามสัญญาเชา่ทีBถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึBงปี 9 83,961               83,363               83,451               82,859               

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 3,689                 871                   2,420                 -                       

หนี@สินหมุนเวียนอืBน 8 19,397               17,610               13,888               12,224               

รวมหน ีGสินหมนุเวยีน 167,165             165,268             157,316             155,509             

หน ีGสินไม่หมนุเวยีน

หนี@สินตามสัญญาเชา่ 9 98,915               116,399             97,191               114,545             

ประมาณการหนี@สินในการรื@อถอน 14,318               13,737               13,971               13,484               

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16,928               16,050               16,928               16,050               

หนี@สินไม่หมุนเวียนอืBน 10 13,968               13,609               4,567                 4,610                 

รวมหน ีGสินไม่หมนุเวยีน 144,129             159,795             132,657             148,689             

รวมหน ีGสิน 311,294             325,063             289,973             304,198             

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน 

      หุน้สามัญ 815,625,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท 81,563               81,563               81,563               81,563               

   ทนุทีBออกและชาํระแลว้

      หุน้สามัญ 815,623,561 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท 81,562               81,562               81,562               81,562               

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 709,576             709,576             709,576             709,576             

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 8,156                 8,156                8,156                 8,156                 

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 21,561               6,997                10,952               (2,902)               

องคป์ระกอบอืBนของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ 157                   272                   -                       -                       

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 821,012             806,563             810,246             796,392             

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 318                   366                   -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 821,330             806,929             810,246             796,392             

รวมหน ีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,132,624           1,131,992          1,100,219           1,100,590           

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุ

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาทีBทาํกบัลกูคา้ 11 197,860          179,494          183,097          166,344          

รายไดอ้ ืBน 2,709              1,624              5,120              2,515              

รวมรายได้ 200,569          181,118          188,217          168,859          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 78,219            73,541            71,297            67,343            

คา่ใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหนา่ย 61,899            57,820            58,903            54,963            

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 40,156            32,896            38,882            32,260            

รวมค่าใช้จ่าย 180,274          164,257          169,082          154,566          

กาํไรจากกจิกรรมดําเนนิงาน 20,295            16,861            19,135            14,293            

รายไดท้างการเงนิ 256                177                255                176                

ตน้ทนุทางการเงนิ (2,313)            (3,234)            (2,284)            (3,199)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 18,238            13,804            17,106            11,270            

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 12 (3,722)            (2,050)            (3,252)            (1,761)            

กาํไรสําหรับงวด 14,516            11,754            13,854            9,509              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ)

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 14,564            11,754            13,854            9,509              

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย (48)                 -                    

14,516            11,754            

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุน้ขั@นพื@นฐาน (หนว่ย: บาท)

   กาํไรส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.02               0.01               0.02               0.01               

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 14,516            11,754            13,854            9,509              

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAน:

รายการที'จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีBยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ

   ทีBเป็นเงนิตราตา่งประเทศ (115)               113                -                    -                    

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAนสําหรับงวด (115)               113                -                    -                    

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 14,401            11,867            13,854            9,509              

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 14,449            11,867            13,854            9,509              

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย (48)                 -                    

14,401            11,867            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษ ี 18,238            13,804            17,106            11,270            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

   จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   คา่เสืBอมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 38,145            40,076            37,069            39,585            

   โอนกลบัคา่เผ ืBอการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลอื (23)                 (24)                 (2)                  (24)                 

   ตดัจาํหนา่ยสินคา้เสืBอมสภาพ 55                  150                51                  150                

   กาํไรทีBยงัไม่เกดิขึ@นจากเงนิลงทนุในตราสารหนี@

      ทีBวัดมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรือขาดทนุ (98)                 (117)               (98)                 (117)               

   โอนกลบัสาํรองผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (2,226)            (271)               (2,226)            -                    

   ขาดทนุจากการจาํหนา่ยและตดัจาํหนา่ยอปุกรณ์ 2,515              321                2,518              80                  

   การยนิยอมการลดคา่เชา่ (5,441)            (6,357)            (5,423)            (6,357)            

   กาํไรจากการเปลีBยนแปลงและยกเลกิสัญญาเชา่ -                    (1,945)            -                    (1,953)            

   โอนกลบัประมาณการตน้ทนุรื@อถอน -                    (42)                 -                    (29)                 

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 878                926                878                926                

   รายไดท้างการเงนิ (256)               (177)               (255)               (176)               

   ตน้ทนุทางการเงนิ 2,313              3,234              2,284              3,199              

กาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลีBยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี@สินดาํเนนิงาน 54,100            49,578            51,902            46,554            

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิBมขึ@น) ลดลง

   ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อ ืBน (1,450)            4,932              (372)               5,171              

   สินคา้คงเหลอื (1,763)            4,669              (1,054)            6,058              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน (1,119)            689                (861)               773                

   เงนิประกนัการเชา่ (597)               795                (567)               795                

หนี@สินดาํเนนิงานเพิBมขึ@น (ลดลง)

   เจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน (3,842)            (24,794)           (3,449)            (28,567)           

   หนี@สินหมุนเวียนอืBน 1,787              (2,633)            1,664              (2,589)            

   หนี@สินไม่หมุนเวียนอืBน 359                (320)               (43)                 (13)                 

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 47,475            32,916            47,220            28,182            

   จ่ายดอกเบี@ย (2,155)            (3,078)            (2,130)            (3,046)            

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน -                    (595)               -                    (595)               

   จ่ายภาษเีงนิได้ (158)               (84)                 (82)                 (42)                 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนนิงาน 45,162            29,159            45,008            24,499            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

ซื@อเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    (29,000)           

ซื@ออสังหาริมทรัพยเ์พืBอการลงทนุ -                    -                    (768)               -                    

ซื@ออาคารและอปุกรณ์ (9,072)            (2,685)            (7,765)            (1,877)            

ซื@อคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ -                    (532)               -                    (532)               

จ่ายเงนิลว่งหนา้คา่ซ ื@อสินทรัพย์ (620)               (176)               (620)               (176)               

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยอปุกรณ์ 28                  1                    9                    1                    

เงนิสดรับ (จ่าย) สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (21)                 229                (21)                 229                

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (9,685)            (3,163)            (9,165)            (31,355)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

ชาํระคนืเงนิตน้ของสัญญาเชา่ (14,719)           (12,413)           (14,613)           (12,295)           

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (14,719)           (12,413)           (14,613)           (12,295)           

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิเพิBมขึ@น (ลดลง) (115)               113                -                    -                    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิAมขึGน (ลดลง) สุทธ ิ 20,643            13,696            21,230            (19,151)           

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 161,486          145,069          136,266          132,310          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 182,129          158,765          157,496          113,159          

-                    -                    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิAมเติม

รายการทีBมิใชเ่งนิสด

   โอนเงนิจ่ายลว่งหนา้คา่ซ ื@อสินทรัพยไ์ปบญัชอีาคารและอปุกรณ์ 643                76                  643                66                  

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิBมขึ@นจากสัญญาเชา่ใหม่ 3,899              24                  3,899              -                    

   หนี@สินตามสัญญาเชา่เพิBมขึ@นจากสัญญาเชา่ใหม่ 3,566              -                    3,566              -                    

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลงจากการเปลีBยนแปลงและยกเลกิสัญญาเชา่ 292                23,981            292                23,973            

   หนี@สินตามสัญญาเชา่ลดลงจากการเปลีBยนแปลงและยกเลกิสัญญาเชา่ 292                25,926            292                25,926            

   เจ้าหนี@คา่งานกอ่สร้างและซื@ออปุกรณ์เพิBมขึ@น 536                -                    580                -                    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

องคป์ระกอบอืBน

ของส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ผลตา่งจากการ รวม ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทนุเรือนหุน้ทีBออก ส่วนเกนิมูลคา่ จัดสรรแลว้ - แปลงคา่งบการเงนิ ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ท ีBไม่มีอาํนาจควบคมุ

และชาํระแลว้ หุน้สามัญ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ทีBเป็นเงนิตราตา่งประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวม

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   11,754                           -                                   11,754                           -                                   11,754                           

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   113                               113                               -                                   113                               

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   11,754                           113                               11,867                           -                                   11,867                           

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2565 81,562                           709,576                         8,156                            6,997                            272                               806,563                         366                               806,929                         

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   14,564                           -                                   14,564                           (48)                               14,516                           

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   (115)                              (115)                              -                                   (115)                              

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   14,564                           (115)                              14,449                           (48)                               14,401                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565 81,562                           709,576                         8,156                            21,561                           157                               821,012                         318                               821,330                         

-                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ทนุเรือนหุน้ทีBออก ส่วนเกนิมูลคา่ จัดสรรแลว้ - 

และชาํระแลว้ หุน้สามัญ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร รวม

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

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            9,509                      9,509                      

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            9,509                      9,509                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2564 81,562                    709,576                  8,156                      55,622                    854,916                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2565 81,562                    709,576                  8,156                      (2,902)                    796,392                  

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            13,854                    13,854                    

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            13,854                    13,854                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 มนีาคม 2565 81,562                    709,576                  8,156                      10,952                    810,246                  

-                            -                            -                            -                            -                            

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีA 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทัCวไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชืAอไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืBอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงทาํใหเ้กิดการชะลอตวั           

ทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค   

ซึR งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานธุรกิจร้านขนมหวานของกลุ่มบริษทั โดยจาํนวนลูกคา้ทีRมาใชบ้ริการ

ยงัไม่กลบัสู่ภาวะปกติ และกลุ่มบริษทัยงัคงปิดใหบ้ริการทุกประเภทเป็นการชัRวคราวสาํหรับบางสาขา

ทีRรายไดส่้วนใหญ่มาจากนกัท่องเทีRยวชาวต่างชาติ ซึR งสถานการณ์เหล่านีB ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน 

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของ                  

กลุ่มบริษทัได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน

เกีRยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีB สินและหนีB สินทีRอาจเกิดขึBนอยา่งต่อเนืRองและจะพิจารณา

บนัทึกผลกระทบดงักล่าวเมืRอสามารถทาํได ้

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีB จดัทาํขึBนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีR 34 เรืR อง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีRยนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนีB จดัทาํขึBนเพืRอให้ขอ้มูลเพิRมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีRนาํเสนอครัB งล่าสุด 

ดงันัBน งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกีRยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพืRอไม่ให้ขอ้มูลทีRนาํเสนอซํB าซ้อนกบัขอ้มูลทีRได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลนีBควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีRบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนีB  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 
 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลนีB จดัทาํขึBนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (ซึR งต่อไปนีBรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึBนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงิน

รวมสาํหรับปีสิBนสุดวนัทีR 31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มีการเปลีRยนแปลงโครงสร้างเกีRยวกบับริษทัยอ่ย 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.4 นโยบายการบัญชีทีCสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลนีB จดัทาํขึBนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีRใชใ้น                               

งบการเงินสาํหรับปีสิBนสุดวนัทีR 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีRมีการปรับปรุงซึR งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีRมีรอบระยะเวลา

บญัชีทีRเริRมในหรือหลงัวนัทีR 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีCเกีCยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีRสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีRเกีRยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงืRอนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีRตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการทีRเกีRยวขอ้งกนัเหล่านัBน ซึR งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทัBงนีB  ไม่มีการเปลีRยนแปลงทีRมีสาระสาํคญัใน

นโยบายการกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการทีRเกีRยวขอ้งกนั รายการธุรกิจกบักิจการทีRเกีRยวขอ้ง

กนัสามารถสรุปไดด้งันีB  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีR 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ซืBอวตัถุดิบและวสัดุสิBนเปลือง - - 3,992 2,631 

ค่าบริหารจดัการจ่าย - - 291 - 

ขายสินคา้ - - 3,153 1,630 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 1,490 786 

รายไดค่้าธรรมเนียมแฟรนไชส์ - - 45 50 

รายไดอื้Rน - - 1,306 456 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการทีRเกีRยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันีB  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื0น (หมายเหตุ 3)     

ลูกหนี9การคา้ - กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั     

ลูกหนี9การคา้ - บริษทัยอ่ย - - 1,123 1,394 

รวมลูกหนี9การคา้ - กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั - - 1,123 1,394 

ลูกหนี9 อื;น - กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั     

เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 2,542 2,407 

ลูกหนี9 อื;น - บริษทัยอ่ย - - 3,644 3,021 

รวมลูกหนี9 อื;น - กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั - - 6,186 5,428 

รวม - - 7,309 6,822 

เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื0น (หมายเหตุ 7)    

เจา้หนี9การคา้ - กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั     

เจา้หนี9การคา้ - บริษทัยอ่ย - - 1,275 2,119 

รวมเจา้หนี9การคา้ - กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั - - 1,275 2,119 

เจา้หนี9 อื;น - กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั     

เงินทดรองจ่ายจากบริษทัยอ่ย - - 2,810 1,403 

รวมเจา้หนี9 อื;น - กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั - - 2,810 1,403 

รวม - - 4,085 3,522 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีR 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานทีRใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนีB  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีR 31 มีนาคม 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสัBน 4,129 3,333 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 253 212 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืRน 5 6 

รวม 4,387 3,551 
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3. ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAอืCน 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

ลูกหนี9การคา้ - กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั     

อายหุนี9คงคา้งนบัจากวนัที;ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 1,017 1,322 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 106 72 

รวมลูกหนี9การคา้ - กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั - - 1,123 1,394 

ลูกหนี9การคา้ - กิจการที;ไม่เกี;ยวขอ้งกนั     

อายหุนี9คงคา้งนบัจากวนัที;ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,918 7,466 4,085 2,631 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  1,594 3,643 1,203 3,277 

 3 - 6 เดือน 1,931 116 1,741 91 

 6 - 12 เดือน 495 1,481 470 1,481 

   มากกวา่ 12 เดือน 621 - 621 - 

รวมลูกหนี9การคา้ - กิจการที;ไม่เกี;ยวขอ้งกนั 13,559 12,706 8,120 7,480 

ลูกหนี9 อื;น     

เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 2,542 2,407 

ลูกหนี9 อื;น - บริษทัยอ่ย - - 3,644 3,021 

ลูกหนี9 อื;น - กิจการที;ไม่เกี;ยวขอ้งกนั 4,641 4,044 1,534 2,289 

รวมลูกหนี9 อื;น 4,641 4,044 7,720 7,717 

รวม  18,200 16,750 16,963 16,591 
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4. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอืCน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยท์างการเงินทีRวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   

เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน 209 209 

รวมสินทรัพยท์างการเงินทีRวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน                   

ตดัจาํหน่าย 209 209 

สินทรัพยท์างการเงินทีRวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                 

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหนีB  105,685 105,587 

รวมสินทรัพยท์างการเงินทีRวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  105,685 105,587 

รวม 105,894 105,796 

หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหนีB วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัทีR 2 และไม่มีการโอนรายการ

ระหวา่งลาํดบัชัBนของมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

5. ทีCดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคลืRอนไหวของบญัชีทีRดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีR 31 มีนาคม 2565 

สรุปไดด้งันีB  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีR 1 มกราคม 2565 560,568 474,101 

ซืBอเพิRมระหวา่งงวด - ราคาทุน 10,251 8,988 

ประมาณการค่ารืBอถอนทีRถือเป็นตน้ทุน 90 - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                       

ณ วนัทีRจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (2,543) (2,527) 

ค่าเสืRอมราคาสาํหรับงวด (17,319) (15,493) 

โอนกลบัค่าเผืRอการลดมูลค่าของสินทรัพยส์าํหรับงวด 2,226 2,226 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีR 31 มีนาคม 2565 553,273 467,295 
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6. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเคลืRอนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีR 31 มีนาคม 2565 

สรุปไดด้งันีB  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีR 1 มกราคม 2565 189,536 187,199 

เพิRมขึBนในระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,920 3,920 

ค่าเสืRอมราคาสาํหรับงวด (20,212) (20,058) 

รายการปรับปรุงเนืRองจากการเปลีRยนแปลงสญัญาเช่า (292) (292) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีR 31 มีนาคม 2565 172,952 170,769 

7.  เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอืCน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เจา้หนีBการคา้ - กิจการทีRเกีRยวขอ้งกนั - - 1,275 2,119 

เจา้หนีBการคา้ - กิจการทีRไม่เกีRยวขอ้งกนั 25,976 29,665 21,140 24,297 

เจา้หนีB อืRน - กิจการทีRเกีRยวขอ้งกนั - - 2,810 1,403 

เจา้หนีB อืRน - กิจการทีRไม่เกีRยวขอ้งกนั 21,563 20,128 20,186 19,525 

เจา้หนีB ค่างานก่อสร้างและซืBออุปกรณ์ 2,278 1,742 2,274 1,694 

เงินปันผลคา้งจ่าย 88 88 88 88 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,213 11,801 9,784 11,300 

รวม 60,118 63,424 57,557 60,426 
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8.  หนีAสินหมุนเวยีนอืCน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

รายไดร้อการรับรู้ - ค่าขายสินคา้ 5,917 4,583 5,688 4,511 

รายไดร้อการรับรู้ - บตัรกาํนลัเงินสด 2,204 2,012 2,182 2,012 

รายไดร้อการรับรู้ - สญัญาแฟรนไชส์ 

 ส่วนทีRจะรับรู้ภายในหนึRงปี 4,641 5,235 103 184 

รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิ

พิเศษแก่ลูกคา้ 81 843 81 843 

ภาษีมูลค่าเพิRมรอนาํส่ง 3,114 2,362 3,046 2,291 

อืRน ๆ 3,440 2,575 2,788 2,383 

รวม 19,397 17,610 13,888 12,224 

9. หนีAสินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

จาํนวนเงินทีRตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 194,035 212,616 191,585 210,016 

หกั: ดอกเบีBยรอการตดัจาํหน่าย (11,159) (12,854) (10,943) (12,612) 

รวม 182,876 199,762 180,642 197,404 

หกั: ส่วนทีRถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึRงปี (83,961) (83,363) (83,451) (82,859) 

หนีB สินตามสญัญาเช่า - ส่วนทีRถึง

กาํหนดชาํระเกินกวา่หนึRงปี 98,915 116,399 97,191 114,545 
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10. หนีAสินไม่หมุนเวยีนอืCน  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

รายไดร้อการรับรู้ - สญัญาแฟรนไชส์ 

 ส่วนทีRจะรับรู้เกินกวา่หนึRงปี 6,632 6,315 341 278 

เงินประกนัคา้งจ่าย 7,182 7,153 4,146 4,256 

อืRน ๆ  154 141 80 76 

รวม 13,968 13,609 4,567 4,610 

11. รายได้จากสัญญาทีCทาํกบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีR 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ประเภทของธุรกจิ     

ร้านขนมหวานและเครืRองดืRม 164,730 156,177 161,032 150,502 

การขายสินคา้และวตัถุดิบ 15,352 8,904 14,211 4,241 

การขายและการจดังานนอกสถานทีR 14,643 12,249 7,809 11,551 

แฟรนไชส์ 3,135 2,164 45 50 

รวม 197,860 179,494 183,097 166,344 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึRง 197,224 178,800 183,078 166,299 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึRง 636 694 19 45 

รวม 197,860 179,494 183,097 166,344 
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12. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีR 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันีB  

 (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีR 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 2,971 2,039 2,502 1,805 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัRวคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัRวคราว 751 11 750 (44) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีCแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 3,722 2,050 3,252 1,761 

13. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีRรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจจาํหน่าย

อาหารและเครืRองดืRม และดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน                            

ซึR งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัทีRใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

ดงันัBน รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยที์Rแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน

ตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

14. ภาระผูกพนัและหนีAสินทีCอาจเกดิขึAน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ภาระผูกพนัเกีCยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน     

ภาระผกูพนัทีRเกีRยวขอ้งกบัการซืBอ

อุปกรณ์และปรับปรุงพืBนทีRเช่า

สาํหรับสาขา 6.5 4.4 6.3 3.7 

การคํAาประกนั     

หนงัสือคํBาประกนัเจา้หนีB  7.9 7.9 7.9 7.9 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. มูลค่ายุติธรรมของเครืCองมือทางการเงนิ 

 เนืRองจากเครืRองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสัBน หรือมีอตัราดอกเบีBย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีB ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืRองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีRแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

16. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีBไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมืRอวนัทีR 13 พฤษภาคม 2565 
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