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หนา้ 1 

 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

                                                     

 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 15 ปีทีธุ่รกิจรา้นขนมหวานของบรษัิทฯ มีการเจรญิเติบโตอยา่งมั่นคงและเป็นท่ีรูจ้กักนัเป็นอยา่งดีมาโดย
ตลอดในนามของรา้นขนมหวานท่ีมีคณุภาพ มอบความอรอ่ยและบรกิารท่ีดีแก่ลกูคา้ทกุทา่น ในปี 2564 ที่ผา่นมา บรษัิทฯ ยงัคง
เผชิญกบัแรงกดดนัและความทา้ทายที่มากขึน้กวา่เดิม อนัเนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ที่รุนแรงขึน้ และเพื่อยบัยัง้การแพรร่ะบาดไม่ใหเ้ป็นไปอย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว รฐับาลไดอ้อกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคมุ
และลดการแพรร่ะบาด ซึ่งมาตรการเหลา่นีร้วมทัง้การก าหนดขอ้จ ากดัในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การจ ากดัเวลาของการเปิด
ด าเนินการ การจ ากดัจ านวนที่นั่งของรา้นอาหาร จนถึงการปิดรา้นอาหารชั่วคราว ไดส้ง่ผลกระทบในเชิงลบเป็นอย่างมากต่อ
ธุรกิจและผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ อยา่งที่ไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน  

บรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งปรบักลยทุธต์า่งๆ ในการด าเนินงาน รว่มกบัการควบคมุคา่ใชจ้่ายอยา่งเครง่ครดัโดยเพื่อใหผ้า่นสถานการณ์
ที่ยากล าบากนีไ้ปดว้ยดี 

ในปี 2565 นี ้บริษัทฯ ยงัคงตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายที่ต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เก่ียวกบัโควิด-19 ต่อไป แต่บริษัทฯ ยงั
เช่ือมั่นว่าสถานการณโ์ควิด-19 จะค่อยๆ คลี่คลายลง บริษัทฯ พรอ้มที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานในปี 
2565 ดีขึน้ โดยยงัคงยดึมั่นในการสง่มอบสนิคา้และบรกิารท่ีดี มีคณุภาพ ใหก้บัผูบ้รโิภค บรษัิทฯ จะปรบัตวัและใชก้ลยทุธต์า่งๆ 
เพื่อใหก้ารขายด าเนินตอ่ไปไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและสามารถสรา้งผลก าไรใหไ้ดต้ามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้  

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ คู่คา้ ลกูคา้ รวมทัง้ผูบ้ริหารและพนกังานทกุท่านท่ีใหค้วามสนบัสนนุและ
มอบความไวว้างใจใหบ้รษัิทฯ ดว้ยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอใหค้  ามั่นที่จะด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น 

                                                                   

      นายปรยีม์น ป่ินสกลุ     นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

          ประธานกรรมการ        กรรมการผูจ้ดัการ  
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ส่วนที ่1 

 

 

การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 
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หนา้ 3 

 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ประกอบธุรกิจรา้นจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดื่ม รวมถึงธุรกิจการขายสนิคา้และ
วตัถดุิบ การรบัจา้งผลิต การขายและการบริการจดังานนอกสถานที่ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทยอ่ยเพื่อประกอบ
ธุรกิจดา้นอาหารและเครือ่งดื่ม รวมถึงธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่นๆ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรา้นจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเปิดใหบ้ริการภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “อาฟเตอร ์ย”ู 
จ านวน 40 สาขา ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทฯ เอง และมีรา้นกาแฟภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “มิกกา้” จ านวน 78 สาขา แบ่งเป็น
สาขาที่ด  าเนินการโดยกลุม่บรษัิทฯ จ านวน 9 สาขา และสาขาแฟรนไชส ์จ านวน 69 สาขา 

1.1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุม่บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะเป็นผูน้  าในการด าเนินธุรกิจรา้นขนมหวานและเครือ่งดื่มที่มีคณุภาพมาตรฐาน และรกัษาความนิยมของ
ผูบ้ริโภคในสินคา้ของกลุม่บริษัทฯ ดว้ยความใสใ่จในรายละเอียด รวมถึงการสรา้งสรรคเ์มนใูหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความ
แปลกใหม่ หลากหลาย และรองรบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการพฒันาโอกาสทางธุรกิจเพื่อขยาย
ธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ รวมถึงขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิคา้และขยายสายผลติภณัฑส์นิคา้ 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี พัฒนาการที่ส าคัญ 

2548 - บริษัทฯ ก่อตัง้ในนาม บริษัท ซีมนัช ์จ ากัด โดยครอบครวักนกวฒันาวรรณ ครอบครวั ต. สวุรรณ และ
เครอืญาติ เพื่อประกอบธุรกิจรา้นอาหาร ดว้ยทนุจดทะเบียนเริม่ตน้ 2 ลา้นบาท  

2550 - เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 2 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม  

- เปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจเป็นรา้นของหวาน เริ่มด าเนินกิจการรา้นของหวานภายใตแ้บรนด ์อาฟ
เตอร ์ย ูโดยเปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาแรก ท่ีเจ อเวนิว ซอยทองหลอ่ 13 

2551 - เปลีย่นช่ือบรษัิทฯ เป็น บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตราสนิคา้ของบรษัิทฯ 

2552 - เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาที่ 2  คือ สาขาลา วิลลา่ พหลโยธิน 

2553 - บริษัทฯ ไดม้ีการจัดโครงสรา้งกลุ่มบริษัทฯ โดยไดจ้ัดตัง้บริษัท อาฟเตอร ์ยู 2007 จ ากัด(“อาฟเตอร ์ยู 
2007”)  ขึน้ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2553 และไดโ้อนซือ้ทรพัยส์นิทัง้หมดของอาฟเตอร ์ ย ูสาขาทองหลอ่เขา้
มาในอาฟเตอร ์ย ู2007  

- เปิดอาฟเตอร ์ ยู สาขาใหม่จ านวน 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้บริษัทฯ แต่เนื่องจาก
เหตกุารณไ์ฟไหมศ้นูยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิลด ์ท าใหต้อ้งปิดสาขาไป 

2554 - เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาใหมจ่ านวน 2 สาขา คือ สาขาสยามพารากอน และครสิตลัพารค์ ภายใตบ้รษัิทฯ 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  

หนา้ 4 

 

ปี พัฒนาการที่ส าคัญ 

- เพิ่มสายผลิตภณัฑเ์พื่อวางจ าหน่ายสินคา้ซือ้กลบับา้นหรือเป็นของฝาก เช่น คุกกี ้และขนมบรรจุห่อ
พลาสติก   

2555 - บริษัทฯ ไดม้ีการจัดโครงสรา้งกลุ่มบริษัทฯ โดยไดโ้อนซือ้ทรพัยส์ินทัง้หมดของอาฟเตอร ์ ยู สาขาทอง
หลอ่จากอาฟเตอร ์ย ู2007 เขา้มาในบรษัิทฯ 

- ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในศูนยก์ารคา้และคอมมนูิตีม้อลล ์เปิดอาฟเตอร ์ ยู สาขาใหม่จ านวน 3 
สาขา คือ เซ็นทรลัลาดพรา้ว ภายใตบ้ริษัทฯ และอินท-์อินเตอรเ์ซค พระราม 3 และสีลมคอมเพล็กซ ์
ภายใต ้อาฟเตอร ์ย ู2007 

- ขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย เช่น การบรกิารจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี และขายสง่สนิคา้ 

2556 - เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาเซ็นทรลัเวิลดอ์ีกครัง้ภายหลงัจากเหตกุารณไ์ฟไหม  ้

- บริษัทฯ มีการปรบัโครงสรา้งกลุม่ โดยโอนซือ้สินทรพัย์ในการด าเนินงานทัง้หมดของอาฟเตอร ์ ย ู2007 
จ านวน 2 สาขาไดแ้ก่ สาขาอินท-์อินเตอรเ์ซค พระราม 3  และสาขาสีลมคอมเพล็กซ ์เขา้มาในบริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

2557 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 25 ลา้นบาท ในเดือนกรกฏาคม และ 50 ลา้นบาท ในเดือน
ธนัวาคม เพื่อรองรบัการขยายการด าเนินงานและสาขาของบรษัิทฯ  

- ขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่อง โดยเปิดสาขาใหม ่2 สาขา คือ เดอะมอลลบ์างกะปิ และสยามสแควรว์นั 

- ขยายสายผลิตภณัฑใ์หม่ โดยเปิดรา้นไอศกรีมโฮมเมดเครื่องหมายการคา้ ครมั (Crumb) สาขาแรกที่
เซ็นทรลัเอ็มบาสซี่ในเดือนมิถนุายน 

- เริม่จ าหนา่ยของที่ระลกึภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ อาฟเตอร ์ยู 

2558 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาท เป็น 54 ลา้นบาท ในเดือนเมษายนเพื่อรองรับการขยายการ
ด าเนินงานและสาขาของบรษัิทฯ  

- ขยายสาขาครอบคลมุการขยายตวัของเขตเมือง โดยเปิดอาฟเตอร ์ ยู สาขาใหม่จ านวน 5 สาขา คือ 
สาขาครสิตลัราชพฤกษ์ ทา่มหาราช เมกาบางนา เดอะมอลลบ์างแค และฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 

- ก่อสรา้งโรงงานใหม่ในนิคมอตุสาหกรรมสินสาคร จังหวดัสมทุรสาคร เพื่อตอบสนองการขยายตวัของ
ธุรกิจและรองรบัการเติบโตในอนาคต 

- บริษัท ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนและจัดตั้งขึน้เพื่อ
ด าเนินการจดัซือ้วตัถดุิบในการผลติใหแ้ก่บรษัิทฯ 

- ปิดรา้นไอศกรมีโฮมเมด Crumb ที่สาขาเซ็นทรลัเอ็มบาสซี่ ในเดือนกนัยายน เนื่องจากผลการด าเนินงาน
ไมเ่ป็นไปตามที่ประมาณการไว ้

2559 - เริ่มด าเนินการผลิตส าหรับโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในเดือน
มกราคม 
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ปี พัฒนาการที่ส าคัญ 

- ขยายสาขาอาฟเตอร ์ย ูอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดสาขาใหม่ 3 สาขา คือ เทอรม์ินอล 21 ซีคอนสแควร ์และ
เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 

- ขยายสายผลติภณัฑใ์หม ่โดยเปิดรา้นน า้แขง็ไสเครือ่งหมายการคา้ เมโกร ิสาขาแรกที่เดอะคอมมอนส ์
ซอยทองหลอ่ 17 ในเดือนกมุภาพนัธ ์และสาขาที่ 2 ที่สยามสแควรว์นั ในเดือนมิถนุายน 

- จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
ในเดือนมีนาคม 

- เปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้จากเดิมมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 
บาทและเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 54 ลา้นบาท เป็น 56 ลา้นบาท ในเดือนเมษายน 2559 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 56 ลา้นบาท เป็น 72.50 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการของบริษัทฯ 
จ านวน 1.50 ลา้นหุน้ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของบรษัิทจ านวน 1.91 ลา้นหุน้ และประชาชนจ านวน 
161.59 ลา้นหุน้ 

- บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 165 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ให้แก่
ประชาชน (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในวนัที่ 
14 -16 ธนัวาคม 2559 

- บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนซือ้ขายหลกัทรพัยว์นัแรกในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 

- ก่อสรา้งส านกังานแห่งใหม่ เพื่อใชเ้ป็นอาคารส านกังาน สถานที่ฝึกอบรมพนกังาน และศูนยก์ระจาย
สนิคา้ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ ในอนาคต 

2560 - เปิดอาฟเตอร ์ยู สาขาใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 7 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเมืองทองธานี  
โรงพยาบาลกรุงเทพ เอสพลานาดรัชดา มาบุญครอง  เดอะพรอมานาด เซ็นทรัลบางนา  และ 
เซ็นทรลัเวสเกต 

- เปิดสาขาแรกของอาฟเตอร ์ย ูในตา่งจงัหวดัที่เดอะมอลล ์โคราช 

- ขยายสายผลติภณัฑใ์หม่โดยเปิดรา้นอาฟเตอร ์ย ูทเุรยีน ท่ีสยามพารากอนในเดือนพฤษภาคม  

- โรงงานผลติไดผ้า่น Certificate of Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and 
Critical Control Points (HACCP) for Food Safety Management System ในเดือนมิถนุายน  

- เริม่ใหบ้รกิารจดังานเลีย้งนอกสถานที่ (Catering) ในตา่งประเทศเป็นครัง้แรกทีป่ระเทศสงิคโปรใ์นเดือน
กนัยายน และประเทศมาเลเซียในเดือนธนัวาคม 

- เพิ่มการขายผลติภณัฑใ์นลกัษณะ Co-Branding กบับรษัิทตา่งๆ  

- บริษัทฯ ไดร้บัใบประกาศเกียรติคณุเป็นโรงงานดีเดน่ตามโครงการสง่เสริมการมีสว่นรว่มของประชาชน
ในการก ากบัโรงงาน ประจ าปี 2560 

2561 - เปิดอาฟเตอร ์ย ูสาขาใหมใ่นกรุงเทพฯ 2 สาขา ไดแ้ก่  ออฟฟิศ เซ็นทรลัเวิลด ์และ เซ็นทรลัพระราม 2   

- เปิดอาฟเตอร ์ยู สาขาต่างจังหวดั 3 สาขา ไดแ้ก่ เซ็นทรลัเฟสติวลัเชียงใหม่  เซ็นทรลัพลาซ่าอดุรธานี  
และเทอรม์ินอล 21 พทัยา  
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ปี พัฒนาการที่ส าคัญ 

- พัฒนาบรรจุภัณฑเ์ป็นพิเศษส าหรบัสินคา้ในรา้น เพื่อเพิ่มจ านวนสินคา้ที่สามารถขายผ่านช่องทาง 
Food Delivery โดยสินคา้จะถูกจัดเตรียมจากสาขาที่ใกลจุ้ดหมายของลกูคา้ ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายต่อ
สาขาใหส้งูขึน้โดยที่ไมต่อ้งเพิ่มคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสถานท่ีและพนกังาน 

- เพิ่มผลติภณัฑใ์หมส่  าหรบัสนิคา้ซือ้กลบับา้นในกลุม่ขนมปัง คือ ขนมปังเนยโสด และขนมปังนมโสด 

- โรงงานผลิตไดร้บัมาตรฐานฮาลาล ในสินคา้ของหวาน และเครื่องดื่ม เลขทะเบียนที่ I 420 / 2018 ใน
เดือนตลุาคม 

- บริษัท อาฟเตอร ์ย ูฮ่องกง จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนและจดัตัง้ขึน้ในประเทศ
ฮ่องกง เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ 

2562 - ขยายสาขาโดยเปิดอาฟเตอร ์ยู สาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 4 สาขา ไดแ้ก่  สาขาไอคอนสยาม วนั-โอ-วนั 
เดอะเทิรด์เพลส เดอะมารเ์ก็ตแบงคอก อีเลฟเวน่แบงคอก  

- เปิดอาฟเตอร ์ย ูสาขาตา่งจงัหวดั 2 สาขา ไดแ้ก่ เซ็นทรลัป่าตอง และเซ็นทรลัเฟสติวลัหาดใหญ่ 

- ลงทนุเพิ่มในเครื่องจกัรเพื่อใหโ้รงงานสามารถรองรบัก าลงัการผลิตที่เพิ่มขึน้ส  าหรบัการผลิตสินคา้กลุม่
ซือ้กลบับา้น โดยเฉพาะขนมปังซึ่งมีการออกรสชาติใหม่ๆ เพิ่มเติม รวมถึงรบัจา้งผลิตเพื่อขายใหก้ับ
บรษัิทตา่งๆ ในลกัษณะของงาน OEM 

- ขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ โดยเนน้การขายผ่านทาง Pop-up Store เพิ่มมากขึน้ โดยการจดัตัง้ 
Pop-up Store มีดว้ยกนั 2 รูปแบบ คือ แบบแรกจะเป็นรา้นคา้ที่มีโต๊ะและพืน้ท่ีใหน้ั่ง รวมทัง้มีเมนสูนิคา้
คลา้ยกับเมนูในรา้นสาขาอาฟเตอร ์ยู และแบบที่สองจะเป็นบูธขนาดเล็กที่เน้นตัง้อยู่ในพืน้ที่มีคน
หนาแนน่ และเมนสูนิคา้ที่ขายจะเป็นเมนทูี่เป็นหมวดซือ้กลบับา้นเป็นหลกั 

- เริ่มการก่อสรา้งอาคารโรงงานหลงัใหม่เพิ่ม เพื่อรองรบัการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะการส่งออกและ
งานตา่งประเทศ 

- เปิดรา้นกาแฟเครือ่งหมายการคา้ มิกกา้ (Mikka) สาขาแรกที่ซอยพฒันาการ 25 และสาขาที่สองที่สยาม
นารามารเ์ก็ตในปลายเดือนธันวาคม โดยด าเนินการภายใตบ้ริษัทเอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 จ ากดั (ช่ือเดิม
คือ บรษัิท อาฟเตอร ์ย ู2007 จ ากดั) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

2563 - ขยายสาขาโดยเปิดอาฟเตอร ์ยู สาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 4 สาขา ไดแ้ก่  สาขา MRT จตุจักร เซน แอท 
เซ็นทรลัเวิลด ์สามยา่นมิตรทาวน ์และแพลตตินั่ม  

- ขยายสาขารา้นกาแฟมิกกา้ โดยเปิดสาขาเพิ่มรวม 44 สาขา แบง่เป็นสาขาที่ด  าเนินการโดยกลุม่บรษัิทฯ 
เอง จ านวน 12 สาขา และสาขาแฟรนไชสจ์ านวน 32 สาขา 

- ปิดรา้นอาฟเตอร ์ยู ทุเรียน ที่สยามพารากอน เนื่องจากหมดสญัญาเช่าพืน้ที่ และทางผูใ้หเ้ช่ามีการ
ปรบัปรุงพืน้ท่ีใหม ่

- เพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่ โดยแบ่งพืน้ที่ภายในรา้นเป็นมมุส าหรบัจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภคเพื่อซือ้กลบั
บา้น โดยมีทัง้สนิคา้ที่ผลติโดยบรษัิทฯ เอง และสนิคา้ฝากขาย ในช่ือ อาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส  

- บริษัท เอย ูคิทเช่น จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนและจดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินการผลติ
สนิคา้ใหแ้ก่บรษัิทฯ และรองรบัการสง่ออก 
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ปี พัฒนาการที่ส าคัญ 

- บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั Best Company Performance Award และ Best CEO Award ส าหรบับริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ในการประกาศรางวลั SET Award 2020 เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 

2564 - ปิดสาขารา้นกาแฟมิกกา้จ านวน 6 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่ด  าเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ เอง จ านวน 4 
สาขา และสาขาแฟรนไชสจ์ านวน 2 สาขา 

- เปิดสาขาแฟรนไชสร์า้นกาแฟมิกกา้เพิ่มจ านวน 38 สาขา  

- ปิดรา้นอาฟเตอร ์ย ูและรา้นเมโกริ สาขาสยามสแควรว์นั เนื่องจากหมดสญัญาเช่าพืน้ที่ และอตัราค่า
เช่าที่ผูใ้หเ้ช่าปรบัขึน้ไมคุ่ม้กบัคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

- บริษัท ทารท์ แอนด ์แทน จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนและจดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินกิจกรรมดา้นความบนัเทิง โดย
บรษัิทฯ ถือหุน้ในบรษัิทดงักลา่วในสดัสว่นรอ้ยละ 60 

- เริ่มใชแ้อปพลิเคชนัที่ทางบรษัิทฯ ไดพ้ฒันาขึน้เองในเดือนมีนาคม โดยแอปพลิเคชนันีส้ามารถใชใ้นการ
เก็บสะสมแตม้ รบัข่าวสารและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ และแลกรบัของรางวลั นอกจากนี ้ยงัสามารถช่วย
เพิ่มความรวดเร็วของการบริการในสาขา โดยลกูคา้สามารถสั่งขนมผ่านแอปพลิเคชนัไวล้ว่งหนา้ ท าให้
สามารถลดเวลาในการรอคิวและช าระเงินลง 

 

1.1.3 ข้อมูลการใช้เงนิระดมทุนตามวัตถุประสงคท์ี่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์

ขอ้มลูการใชเ้งินระดมทนุท่ียงัไมส่ิน้สดุ 

ไมม่ี 

ขอ้มลูการใชเ้งินระดมทนุท่ีสิน้สดุแลว้ 

บรษัิทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) เมื่อวนัท่ี 14 - 16 ธนัวาคม 2559 จ านวนรวม 165 ลา้นหุน้ 
โดยไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุทัง้สิน้ 712.1 ลา้นบาท (ภายหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ลว้) บรษัิทฯ ไดใ้ชเ้งินระดม
ทนุสิน้สดุตามแผน ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2562 ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 
จ านวนเงนิตามแผน

(ล้านบาท) 
จ านวนเงนิใช้ไป 

(ล้านบาท) 
1. ขยายธุรกิจของบรษัิทฯ  
    -  ขยายสาขาในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และตา่งจงัหวดั  
    -  ขยายก าลงัการผลติ  
    -  ติดตัง้และปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบจดัการ

บญัชีแบบครบวงจร   
    -  สรา้งส านกังานแหง่ใหม ่ศนูยฝึ์กอบรมพนกังาน ศนูยก์ระจายสนิคา้  
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90.0 

2. ช าระคืนเงินกูย้ืม 60.5 60.5 
3. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน 175.6 175.6 

รวมทั้งสิน้ 712.1 712.1 
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1.1.4 ข้อผูกพนัที่บริษัทฯ ให้ไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ไมม่ี 

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
สถานที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดื่ม 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0107559000109 
โทรศพัท ์ : 0 2318 4488 
เว็บไซตบ์รษัิท : http://www.afteryoudessertcafe.com 
จ านวนและชนิดของหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ : หุน้สามญัจ านวน 815,623,561 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย สามารถแบง่ตามประเภทการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

ประเภทของธุรกิจ 
 

ด าเนินการ
โดย 

2564 2563 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย        
1. รา้นขนมหวานและรา้น

เครือ่งดื่ม 
บรษัิทฯ และ
บรษัิทยอ่ย 

513.66 81.84 699.94 90.50 1,111.13 92.44 

2. การขายสนิคา้และ
วตัถดุิบ 

บรษัิทฯ และ
บรษัิทยอ่ย 

43.52 6.93 20.39 2.64 46.68 3.88 

3. การขายและการจดั
งานนอกสถานท่ี 

บรษัิทฯ และ
บรษัิทยอ่ย 

52.82 8.41 44.32 5.73 35.60 2.96 

4. แฟรนไชส ์ บรษัิทยอ่ย 9.70 1.55 3.29 0.42 0.90 0.08 
รายได้จากการขายรวม  619.70 98.73 767.94 99.29 1,194.31 99.36 

รายไดอ้ื่น  7.97 1.27 5.50 0.71 7.65 0.64 
รวม  627.67 100.00 773.44 100.00 1,201.96 100.00 

หมายเหต ุ: รายไดอ่ื้น เช่น ก าไรจากเงินลงทนุ รายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุรายไดจ้ากบตัรของขวญัท่ีหมดอายุและลูกคา้ไม่ไดน้  ามาใช ้
และเงินชดเชยตา่งๆ 
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑ ์

(1) ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีผลติภณัฑแ์ละบรกิารแยกตามประเภทของธุรกิจไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

1) ธุรกิจรา้นขนมหวานและรา้นเครือ่งดื่ม 

1.1) รา้นอาฟเตอร ์ย ู 

บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการรา้นขนมหวาน ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ อาฟเตอร ์ย ูซึง่มีแนวการตกแตง่รา้นท่ีใหบ้รรยากาศอบอุน่
เหมือนอยู่กบัครอบครวั และดว้ยแนวคิดของรา้นที่ดสูบายเป็นกนัเอง และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่าย ท าใหก้ลุม่ผูบ้ริโภค มี
หลากหลายครอบคลมุทกุเพศ วยั และอาย ุตัง้แต่เด็กนกัเรียนไปจนถึงผูส้งูอาย ุดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีผลิตภณัฑท์ี่เป็นของหวาน
และเครือ่งดื่มรวมกวา่ 100 รายการ แบง่เป็นประเภทหลกัๆ ดงันี ้

– ของหวาน ประกอบดว้ย ของหวานปรุงสดเสิรฟ์รอ้นคู่กบัไอศกรีม โดยมีเมนหูลกัที่ไดร้บัความนิยมอย่างสงูจากลกูคา้ 
เช่น สนิคา้กลุม่ ฮนัน่ีโทส ช็อคโกแลตลาวา น า้แข็งไสคากิโกริ เมนอูาหารเชา้ที่ท าจากแพนเคก้ เคก้ ไอศกรมี  

– เครือ่งดื่ม เช่น ชา กาแฟ ช็อคโกแลต น า้ผลไมป่ั้น  
– ของที่ระลกึ เช่น เสือ้ สมดุ และอปุกรณต์า่งๆ ท่ีใชใ้นการท าขนม แกว้น า้  
– สนิคา้ส าหรบัการซือ้กลบับา้นหรอืเป็นของฝาก เช่น คกุกี ้ขนมปัง ทอฟฟ่ีเคก้ เครือ่งดื่มบรรจขุวด  

 
ชบูิย่า ฮนันีโ่ทส 

 
สตรอวเ์บอร์รี ชสีเคก้ คากิโกริ 

 
ลาเตร้อ้น เครือ่งดืม่บรรจขุวด 

 
ชอ็คโกแลตลาวา 

 
เฮเซลนทัแพนเคก้  
ราดซอสนูเทลล่า 

โบบา คาราเมล ครีม ที ของทีร่ะลึก 
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ในเดือนกนัยายน 2563 บริษัทฯ ไดเ้พิ่มโมเดลธุรกิจใหม่ โดยแบ่งพืน้ที่ภายในรา้นเป็นมมุส าหรบัจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภค
เพื่อซือ้กลบับา้น โดยมีทัง้สินคา้ที่ผลิตโดยบริษัทฯ เอง และสินคา้ฝากขาย ในช่ือ อาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส ซึ่งลกูคา้สามารถ
เลือกซือ้สินคา้ในชีวิตประจ าวนัทั่วไปได ้นอกจากการเพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่นีจ้ะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ แลว้ ยงั
สามารถช่วยเปลี่ยนภาพลกัษณข์องรา้นอาฟเตอร ์ย ูซึ่งเดิมเป็นรา้นขนมหวานที่เนน้การนั่งรบัประทานในรา้นสู่รา้นที่สามารถ
เดินเลือกซือ้ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และยงัเป็นการสรา้งกิจกรรม
ระหวา่งรอเขา้รบับรกิารอีกดว้ย โดย ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทฯ เปิดใหบ้รกิาร อาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส แลว้ทัง้สิน้ 16 สาขา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รา้นขนมหวานอาฟเตอร ์ย ูมจี านวนทัง้สิน้ 40 สาขา โดยบรษัิทฯ ปิดสาขาสยามสแควรว์นัในเดือน
กนัยายน 2564 เนื่องจากหมดสญัญาเช่าพืน้ท่ี และอตัราคา่เชา่ทีผู่ใ้หเ้ชา่ปรบัขึน้ไมคุ่ม้กบัคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

1.2) รา้นเมโกร ิ 

ในปี 2558 เมนนู า้แข็งไส คากิโกริ ที่ใหบ้ริการในรา้น อาฟเตอร ์ย ูไดร้บัความนิยมและผลตอบรบัที่ดีจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก 
จนไดร้บัการบรรจุเป็นเมนูหลกัของรา้น ในปี 2559 บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการขยายฐานผูบ้ริโภค บริษัทฯ จึงได้
ขยายสายผลิตภณัฑส์ูร่า้นน า้แข็งไสภายใตช่ื้อ ” เมโกริ “ ซึ่งรา้นน า้แข็งไสนีม้ีแนวการตกแต่งรา้นท่ีใหบ้รรยากาศแบบสบายเป็น
กนัเอง ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึผอ่นคลายเสมือนอยู่บา้น ดว้ยแนวคิดของรา้นน า้แข็งไสที่เป็นของหวานคูก่บัเขตเมืองรอ้นของประเทศ
ไทย กลุม่ผูบ้รโิภคจึงมีความหลากหลายไมใ่ช่เพียงแค่กลุม่ นกัเรยีน นกัศกึษา คนท างาน เทา่นัน้ แตค่รอบคลมุไปถึงกลุม่แมบ่า้น 
ไปจนถึงผูสู้งอายุ ซึ่งมีผลิตภัณฑเ์ป็นน า้แข็งไสหลากหลายเมนูที่ถูกเลือกสรรพิเศษ อาทิ Ichigo and yogurt, Mont Blanc 
Chestnut, Hojicha, Ume เป็นตน้ 

    
Ichigo and Yogurt Mont Blanc Chestnut Hojicha Ume 

บริษัทฯ ปิดรา้นเมโกริ ในเดือนกันยายน 2564 เนื่องจากหมดสญัญาเช่าพืน้ที่  และอัตราค่าเช่าที่ผูใ้หเ้ช่าปรบัขึน้ไม่คุม้กับ
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

1.3) รา้นกาแฟมิกกา้  

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทเอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไดเ้ริ่มด าเนินธุรกิจรา้นกาแฟขนาดเล็กภายใต้
เครื่องหมายการคา้ มิกกา้ ซึ่งมีแนวการตกแตง่รา้นที่ใหบ้รรยากาศเรียบง่ายสไตลญ่ี์ปุ่ น มีความอบอุ่น เป็นกนัเอง โดยรา้นเนน้
การใหบ้ริการในลกัษณะซือ้กลบั (Grab & Go) โดยมีผลิตภณัฑท์ี่ขาย ไดแ้ก่ เครื่องดื่มเย็นตา่งๆ เช่น กาแฟ โกโก ้ชา โซดา และ
ขนมหวาน ของขบเคีย้วตา่งๆ  
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Mikka (กาแฟใสน่ า้ผึง้) Noir (โกโก)้ Brick (ชาไทย) Barbie (นมชมพ)ู Ruby (แดงมะนาวโซดา) 
 

              

ตวัอยา่งรูปแบบรา้นกาแฟมิกกา้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รา้นกาแฟมิกกา้ทีด่  าเนินการโดยกลุม่บรษัิทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 9 สาขา  

2) ธุรกิจการขายสนิคา้และวตัถดุิบ และการรบัจา้งผลติ 

บริษัทฯ รบัจ้างผลิตสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ใหก้ับลูกคา้กลุ่มต่างๆ เช่น ธนาคารและสถาบันการเงิน 
ผูป้ระกอบการสายการบิน และรา้นอาหาร ซึ่งมีผลิตภณัฑห์ลกัที่จ  าหน่าย อาทิ พาย คกุกี ้ ขนมปัง และมีบริการจดัอาหารว่าง 
หรือ Snack Box ส าหรบัลกูคา้ในโอกาสต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการขายสินคา้และวตัถดุิบใหก้บัผูป้ระกอบการรา้นอาหาร
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ฃองผูป้ระกอบการนัน้ๆ เอง โดยสินคา้และวตัถดุิบที่จ  าหน่ายมีทัง้ที่เป็นสินคา้ที่บริษัทฯ ขายอยู่แลว้ 
และสนิคา้ที่ผลติขึน้ใหมต่ามความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะราย     

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการขายสินคา้และวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชสอ์าฟเตอรย์ใูนประเทศฮ่องกง ในขณะที่บริษัทย่อยมีการขาย
สนิคา้และวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชสร์า้นกาแฟมิกกา้ 

              

สนิคา้ทีผ่ลิตภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของบริษทัฯ ใหก้บัลูกคา้กลุ่มต่างๆ 
                      

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  

หนา้ 12 

 

3) ธุรกิจการขายและการบรกิารจดังานนอกสถานที่  

กลุม่บรษัิทฯ ไดม้ีการขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิคา้ไปสูก่ารบรกิารจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี เช่น งานสงัสรรค ์งานแตง่งาน 
งานจดักิจกรรมตา่งๆ ซึ่งมีผลิตภณัฑห์ลกัที่ไดใ้หบ้ริการ เช่น ชิบยู่า ฮนันี่โทส ช็อคโกแลตลาวา สตรอวเ์บอรร์ีครมัเบิล้ และอื่นๆ 
นอกจากนี ้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหท้ั่วถึง กลุม่บริษัทฯ ไดข้ยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้โดยเนน้
การขายผ่านทาง Pop-up Store เพิ่มมากขึน้ โดยการจดัตัง้ Pop-up Store มีดว้ยกนั 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะเป็นบธูที่ขาย
เฉพาะสนิคา้ซือ้กลบับา้นเพียงอยา่งเดียว ซึง่จะเป็นบธูตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีมีคนหนาแนน่ อยา่งเช่นในสถานี BTS และ MRT โดนเนน้ท่ี
ลกูคา้สามารถเลือกซือ้สินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และรูปแบบที่ 2 จะเป็นรูปแบบบธูที่มีโต๊ะและพืน้ที่ใหน้ั่ง และมีเมนสูนิคา้คลา้ยกบั
เมนใูนรา้นขนมอาฟเตอร ์ย ูซึง่บธูรูปแบบนีม้กัจะตัง้อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ตา่งๆ โดยการออกบธูขายสนิคา้ในสถานท่ีตา่ง ๆ  สง่ผล
ดีต่อกลุม่บรษัิทฯ ในหลายดา้น ซึ่งรวมถึงการทดลองตลาดในพืน้ที่ตา่ง ๆ และเนื่องจากการออกบธูสามารถจดัตัง้ไดโ้ดยใชเ้วลา
และเงินลงทนุเพียงเลก็นอ้ย ทางกลุม่บรษัิทฯ จึงมีความยืดหยุน่สงูในการขยายพืน้ท่ีเพื่อเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ที่มีศกัยภาพ   

 
การขายนอกสถานที ่

 

 
 

 

 

 

การบริการจดังานนอกสถานที ่
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4) ธุรกิจแฟรนไชส ์ 

บริษัทฯ ไดใ้หส้ิทธิแก่บริษัทอาฟเตอร ์ย ูฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย ในการด าเนินธุรกิจแฟรนไชสร์า้นอาฟเตอร ์ย ูในต่างประเทศ 
ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีสาขารา้นอาฟเตอร ์ย ูในประเทศฮ่องกงจ านวน 1 สาขา 

นอกจากนี ้บริษัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ไดใ้หส้ิทธิแฟรนไชสร์า้นกาแฟมิกกา้แก่ผูส้นใจลงทนุในธุรกิจ
รา้นกาแฟ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาขารา้นกาแฟมิกกา้ซึ่งเปิดด าเนินงานภายใตส้ญัญาแฟรนไชสก์บักลุม่บริษัทฯ 
จ านวน 69 สาขา 

การสง่เสรมิการลงทนุ 

บรษัิท เอย ูคิทเช่น ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุในกิจการ ผลติผลติภณัฑจ์ากผลไมแ้ละนมประเภท 
1.17 กิจการผลติหรอืถนอมอาหาร เครือ่งดื่ม วตัถเุจือปนอาหาร (Food Additive) หรอืสิง่ปรุงแตง่อาหาร (Food Ingredient) โดย
ใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยั เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 บรษัิทไดร้บัสทิธิประโยชนด์า้นภาษีเงินไดน้ติิบคุคลคือ ไดร้บัยกเวน้ภาษี
เงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วม
คา่ที่ดินและทนุหมนุเวยีน มีก าหนดเวลา 6 ปี นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

นโยบายการวิจยัและพฒันา 

กลุม่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผูน้  าในการด าเนินธุรกิจรา้นขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีคณุภาพมาตรฐาน และใหค้วามส าคญักบั
ความตอ้งการและความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ จึงใหค้วามส าคญักบัการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑข์องกลุม่บรษัิทฯ ใหม้คีวาม
หลากหลาย แปลกใหม่ ทนัสมยั อยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกับอาหารสุขภาพ เพื่อใหส้ามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตได้ การให้บริการที่เป็นเลิศและรสชาติอาหารที่ไม่มี
ผูป้ระกอบการรายอื่นสามารถลอกเลยีนแบบได ้ท าใหก้ลุม่บรษัิทฯ สามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นในอตุสาหกรรมได ้

กลุม่บริษัทฯ มีการพฒันาและคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมี เมนพูิเศษเพื่อน าเสนอแก่ลกูคา้ในช่วงเทศกาล
ส าคญัตา่งๆ เช่น วนั Halloween และวนั Valentine ซึง่โดยเฉลีย่กลุม่บรษัิทฯ จะออกเมนอูาหารแนะน าใหม่ ทกุ 1 - 2 เดือน เพื่อ
สรา้งความแปลกใหม่ เพิ่มทางเลือกใหล้กูคา้ รวมทัง้สรา้งความแตกตา่งจากคู่แข่ง และยงัสง่เสริมใหเ้กิดการเพิ่มความถ่ีในการ
รบัประทานของหวานของลกูคา้ไดอ้ีกดว้ย ซึ่งเมนูดงักล่าวส่วนใหญ่ไดร้บัความนิยมและไดร้บัการตอบรบัอย่างดีจากลูกคา้ 
ส าหรบับางเมนทูี่ไดร้บัความนิยมมากก็จะบรรจเุป็นเมนปูระจ าเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ 

เมื่อผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความนิยมกับการซือ้อาหารผ่านช่องทางส่งถึงบา้น หรือ Food Delivery กลุ่มบริษัทฯ จึงไดเ้พิ่ม
ผลติภณัฑใ์หมใ่นกลุม่สนิคา้ซือ้กลบับา้นและสนิคา้พรอ้มปรุงใหม้ากขึน้  

จากการท าวิจยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ พฒันาทัง้ผลิตภณัฑท์ี่ขายในรา้นขนมหวานและผลิตภณัฑห์มวดซือ้กลบั
บา้นต่างๆ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดม้ีการออกคากิโกริจ านวน 3 รสชาติใหม่ ขนมหวาน 15 เมน ูเครื่องดื่มซือ้กลบับา้น 4 ชนิด 
ขนมและสนิคา้ซือ้กลบับา้น 18 ชนิด ซึง่สนิคา้ประเภทซือ้กลบับา้นมีทัง้สนิคา้ที่ขายในทกุสาขาของบรษัิทฯ และสนิคา้ที่จ าหนา่ย
เฉพาะในสว่นของอาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ต เพลส 

ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 กลุม่บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการวิจยัและพฒันาจ านวน 0.35 ลา้นบาท 0.74 ลา้นบาท และ 0.60 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยค่าใชจ้่ายส่วนมากเป็นค่าวตัถดุิบต่างๆ ที่ฝ่ายวิจัยและพฒันาที่ส  านกังานใหญ่ใชส้  าหรบัการคิดคน้
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ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และฝ่ายวิจัยและพฒันาที่โรงงานใชส้  าหรบัการหาวิธีการผลิตสินคา้ที่ฝ่ายวิจัยและพฒันาที่ส  านกังานใหญ่
คิดคน้ขึน้มาใหเ้ขา้สูก่ระบวนการผลติอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ  

(2) การตลาดและการแข่งขนั 

(ก) นโยบายการตลาด การแขง่ขนั และการจ าหนา่ยผลติภณัฑ ์

นโยบายการตลาด การแขง่ขนั และการจ าหนา่ยผลติภณัฑข์องกลุม่บรษัิทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

1) การสรา้งความแตกตา่งในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

ปัจจยัที่สง่ผลใหบ้รษัิทฯ เติบโตอยา่งกา้วหนา้และมั่นคงในธุรกิจขนมหวานและเบเกอรี ่คือ การสรา้งความแตกตา่งในผลติภณัฑ์
และบรกิารของบรษัิทฯ จากผูป้ระกอบการรายอื่น (Differentiate) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1) การรบัรูแ้ละเป็นท่ีรูจ้กัของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Brand Awareness)  

จากการเปิดตวัสาขาแรกของรา้นขนมหวานและเบเกอรรีภ่ายใตช่ื้อ “อาฟเตอร ์ย”ู ในปี 2550 บรษัิทฯ ไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่ง
ดีจากผูบ้ริโภค จากการบอกปากต่อปาก และการสื่อสารผ่านทางสงัคมออนไลน ์(Social Network) ถึงคณุภาพผลิตภณัฑแ์ละ
บริการของ อาฟเตอร ์ย ูสง่ผลใหค้วามนิยมของผูบ้ริโภคที่มีต่อ อาฟเตอร ์ย ูเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั 
รา้นอาฟเตอร ์ย ูเริ่มมาจากคณุกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีความช่ืนชอบในการท าขนมหวานมา
ตัง้แต่เด็ก และจากการสั่งสมประสบการณใ์นการท าขนมหวานมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการเขียนหนงัสือสตูรขนมหวาน 
“May Made” ท าใหเ้ครื่องหมายการคา้ อาฟเตอร ์ย ูเป็นที่ยอมรบัในหมู่คนที่รกัการท าและรบัประทานขนมหวาน ประกอบกบั
ความเป็นตวัตนของรา้นที่เป็นของหวานสดเสิรฟ์รอ้น ความใส่ใจในรายละเอียด และการน าเสนอและสรา้งสรรคเ์มนูใหม่ๆ 
ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงแนวคิดของรา้นที่ดสูบายเป็นกนัเองและสามารถเขา้ถึงลกูคา้ได ้ท าใหเ้ครื่องหมายการคา้อาฟ
เตอร ์ย ูเป็นท่ียอมรบัในหมูผู่ท้ี่ช่ืนชอบการรบัประทานของหวานทกุเพศ ทกุวยั ตัง้แตเ่ด็กนกัเรยีน คนท างาน ตลอดจนถึงผูส้งูอาย ุ 

1.2) คณุภาพและรสชาติของผลติภณัฑ ์

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเนน้ในเรื่องการคิดคน้ผลิตภณัฑท์ี่มีความแปลกใหม่ขึน้มาอย่างต่อเนื่องและน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่มีความ
แตกต่างจากคู่แข่งใหก้ับผูบ้ริโภค รวมถึงคุณภาพของสินคา้ ความสดใหม่ของวตัถุดิบที่น  ามาใช ้และความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์บริษัทฯ เริ่มตน้จากการน าเสนอผลิตภณัฑข์องหวานปรุงสดที่ท  าสดเสิรฟ์คู่กับไอศกรีม ซึ่งมีความแตกต่างจากรา้น
ขนมหวานทั่วไปในเวลานัน้ จนไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผูน้  ารายแรกๆ ส าหรบัของหวานปรุงสด บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการ
ควบคุมคุณภาพโดยเริ่มตัง้แต่การจัดหาวตัถดุิบ โดยการคดัสรรวตัถุดิบชัน้ดีและได้มาตรฐานทางโภชนาการ การตรวจสอบ
คณุภาพของวตัถดุิบก่อนน าเขา้สูก่ระบวนการผลติที่พิถีพิถนั ซึง่ด  าเนินการโดยโรงงานครวักลางของบรษัิทฯ บรษัิทฯ มีระบบการ
ขนส่งวตัถดุิบและอาหารจากโรงงานครวักลางมายงัรา้นสาขาดว้ยรถขนสง่ของบริษัทฯ เอง และการใชบ้ริการบริษัทขนสง่ที่มี
มาตรฐาน ท าใหส้ามารถควบคุมคณุภาพของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ที่ส่งไปยงัสาขาต่างๆ ผลิตภณัฑท์ี่ปรุงที่สาขาก็จะมีการ
ตรวจสอบคณุภาพก่อนท่ีจะเสริฟ์ใหก้บัลกูคา้ ท าใหผ้ลติภณัฑข์องบรษัิทฯ มีคณุภาพและมีมาตรฐานเดียวกนัในทกุสาขา 

1.3) การบรกิารเป็นเลศิ 

บริษัทฯ เนน้ย า้ในเรื่องคณุภาพการใหบ้ริการและการสรา้งความประทบัใจแก่ผูบ้รโิภคทกุครัง้ที่เขา้มารบัประทานของหวานหรอื
ใชบ้รกิารของ อาฟเตอร ์ย ูโดยลกูคา้จะไดร้บัการตอ้นรบัจากพนกังานท่ีมีรอยยิม้และใบหนา้ที่แจ่มใส เป็นกนัเอง มีมารยาทและ
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อธัยาศยั ไดร้บัการแนะน าสินคา้ และการใหบ้ริการที่สะดวก รวดเร็ว และค านึงถึงความสะอาดซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัในธุรกิจ
อาหารและของหวาน ซึ่งบริษัทฯ มีผูจ้ดัการเขต และผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุมาตรฐาน เขา้มาสุม่ตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิาร
ของพนกังานทกุคนตัง้แต่พนกังานในครวั พนกังานเสิรฟ์ แคชเชียร ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังานทกุคนปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนที่บริษัทฯ วางไว ้รวมทัง้มีการพฒันาคุณภาพและทกัษะการใหบ้ริการของพนกังานประจ ารา้นอยู่เป็นประจ า เพื่อให้
ลกูคา้ไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการสุม่ส  ารวจความพึงพอใจของลกูคา้จากการเขา้มารบัประทานขนม
หวานท่ีรา้นผา่นทางแบบสอบถาม เพื่อน ามาพฒันาปรบัปรุงการบรกิารอีกดว้ย 

1.4) การสรา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภค 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากในการสรา้งและรกัษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยบริษัทฯ  ใหค้วามใส่ใจในการ
ปรบัปรุงแกไ้ข และพิจารณาขอ้เสนอแนะตา่งๆ ที่ไดร้บัขอ้มลูจากการแสดงความเห็นในใบแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคทุกใบ 
นอกจากนีบ้รษัิทฯ มีนโยบายใหพ้นกังานพดูคยุสอบถามความพอใจจากผูบ้รโิภคอยา่งใกลชิ้ด  

1.5) การรกัษาและขยายฐานลกูคา้ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการสะสมคะแนนของลกูคา้ โดยสมาชิกจะไดร้บัการสะสมคะแนนทกุ 100 บาทจะได ้1 คะแนน โดยบริษัทฯ 
เริม่ใชแ้อปพลเิคชนัท่ีทางบรษัิทฯ ไดพ้ฒันาขึน้เองในเดือนมนีาคม ในการเก็บสะสมแตม้ รบัขา่วสารและโปรโมชั่นท่ีนา่สนใจ และ
แลกรบัของรางวลั เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นเครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทฯ สามารถน าขอ้มลู
สมาชิกดงักลา่วไปใชใ้นการเก็บสถิติและวิเคราะหศ์กึษาขอ้มลูสมาชิกเพื่อท าความเขา้ใจพฤติกรรมของลกูคา้ไดด้ียิ่งขึน้ 

1.6) การตลาดผา่นสงัคมออนไลน ์

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเนน้การท าการตลาดบนสงัคมออนไลน ์(Social Media) ผา่นช่องทางตา่งๆ คือ  

- facebook ของรา้นอาฟเตอร ์ย ู (https://www.facebook.com/afteryoufanpage) 

- facebook ของอาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส (https://www.facebook.com/afteryoumarketplace) 

- facebook ของรา้นมิกกา้  (https://www.facebook.com/cafemikka)   

- facebook ของบรษัิททารท์ แอนด ์แทน  (https://www.facebook.com/tartandtan) 

- Instagram ของรา้นอาฟเตอร ์ย ู(https://www.instagram.com/afteryoudessertcafe) 

- Instagram ของอาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส (https://www.instagram.com/afteryoumarketplace) 

- Instagram ของรา้นมิกกา้ (https://www.instagram.com/cafemikka) 

- Instagram ของบรษัิททารท์ แอนด ์แทน  (https://www.instagram.com/tartandtan/) 

- Instagram ของคณุกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ (https://www.instagram.com/mayafteryou) 

- Line@ ของรา้นอาฟเตอร ์ย ู(@afteryoucafe) 

- Line@ ของอาฟเตอร ์ย ูเดลเิวอรี่ (@afteryoudelivery) 

- Line@ ของรา้นมิกกา้ (@cafemikka) 

https://www.facebook.com/afteryoufanpage
https://www.facebook.com/afteryoumarketplace
https://www.facebook.com/cafemikka
https://www.facebook.com/tartandtan
https://www.instagram.com/afteryoudessertcafe
https://www.instagram.com/afteryoumarketplace
https://www.instagram.com/cafemikka
https://www.instagram.com/tartandtan/
https://www.instagram.com/mayafteryou
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การท าการตลาดผา่นชอ่งทางดงักลา่วท าใหเ้ขา้ถงึไลฟ์สไตลค์นรุน่ใหมแ่ละกลุม่ลกูคา้ของบรษัิทฯ ซึง่สว่นมากเป็นกลุม่วยัรุน่ทีม่า
รบัประทานกบักลุม่เพื่อนหรือพาครอบครวัมารบัประทานของหวานที่รา้น การท าการตลาดผ่านช่องทางดงักลา่วท าใหเ้กิดการ
สรา้งแรงจงูใจเพื่อใหเ้กิดการซือ้ซ  า้ของกลุม่ลกูคา้เดิม (Repeat Customer) และขยายฐานกลุม่ลกูคา้ใหม ่รวมไปถึงการสง่เสริม
ใหเ้กิดความแข็งแกรง่ของเครื่องหมายการคา้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดใ้ชช้่องทางอีเมลจากขอ้มลูสมาชิกของรา้นอาฟเตอร ์ย ูเป็น
อีกช่องทางในการน าเสนอสินคา้ใหม่ๆ  หรอืสนิคา้ตามเทศกาลตา่งๆ ทัง้นี ้บรษัิทฯ เช่ือวา่การท าการตลาดแบบปากตอ่ปาก หรอื
ผา่นสงัคมออนไลนเ์ป็นกลยทุธท์างการตลาดที่เหมาะสมกบัธุรกิจของบรษัิทฯ ท าใหเ้กิดการกระตุน้ยอดขาย และมีประสทิธิภาพ
สงู เนื่องจากสามารถกระจายตวัไดอ้ยา่งรวดเรว็และมีอิทธิพลกบัการตดัสนิใจของลกูคา้สงูในขณะท่ีมีตน้ทนุต ่า 

1.7) ที่ตัง้สาขาในจดุที่ส  าคญั (Strategic Location) 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยด าเนินการขยายสาขาโดยเนน้ท่ีพืน้ท่ีใจกลางเมืองที่เป็นพืน้ที่ชมุชนท่ีมีความหนาแนน่ของประชากรกลุม่
ลกูคา้เป้าหมายของบริษัทฯ และขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทกุปีเพื่อใหค้รอบคลมุในเขตพืน้ที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามหวั
เมืองใหญ่ในตา่งจงัหวดั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสาขาของรา้นอาฟเตอร ์ย ูจ านวน 40 สาขา และรา้นกาแฟมิกกา้ 
จ านวน 9 สาขา โดยสว่นใหญ่จะตัง้อยูท่ี่ศนูยก์ารคา้ และคอมมนูิตีม้อลลช์ัน้น า 

1.8) บรกิารสง่เสรมิการขายแก่ลกูคา้องคก์ร 

บริษัทฯ รบัจา้งผลิตสินคา้ทัง้ที่อยู่และไม่อยู่ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ใหก้ับลกูคา้กลุ่มต่างๆ ทัง้ผูป้ระกอบการ
รา้นอาหารและไม่ใช่รา้นอาหาร ซึ่งสินคา้ที่จ  าหน่ายมีทัง้ที่เป็นสินคา้ที่บริษัทฯ ขายอยู่แลว้ และสินคา้ที่ผลิตขึน้ใหม่ตามความ
ตอ้งการของลกูคา้แตล่ะราย เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์ีความแตกตา่งและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดม้ากที่สดุ  

2) ช่องทางการจดัจ าหนา่ย 

กลุม่บรษัิทฯ มีช่องทางการจ าหนา่ยตา่งๆ คือ  

- รา้นขนมหวานของบรษัิทฯ ในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และตา่งจงัหวดั และรา้นกาแฟของบรษัิทยอ่ยฯ ในเขตกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล  

- การขายและการบรกิารจดังานนอกสถานที่ 

- รบัจา้งผลติสนิคา้ (OEM) 

- การขายบตัรของขวญั (Gift Voucher) 

- การขาย Online ผา่น Website ของบรษัิทฯ และ Platform อื่นๆ เช่น Shopee และ Lazada 

- การขายผา่นแอปพลเิคชนั Line@ ของอาฟเตอร ์ย ูเดลเิวอรี่ 

- การขายผา่นแอปพลเิคชนัของบรษัิทฯ เอง (Mobile application) 

- การขายผา่นช่องทาง Modern trade เช่น การวางสนิคา้ใน Supermarket ตา่งๆ 

- การขายผา่นผูใ้หบ้รกิารขนสง่ (Food Delivery) 
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3) นโยบายการก าหนดราคา 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาโดยค านึงถึงตน้ทนุและค่าใชจ้่ายหลกั เช่น ตน้ทนุวตัถดุิบ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ค่า
เช่า และคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน รวมทัง้การพิจารณาราคาตลาด และค านงึถึงราคาที่กลุม่ลกูคา้เปา้หมายยอมรบัได ้สนิคา้ที่
กลุม่บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายเป็นสินคา้ระดบัพรีเมี่ยม ดว้ยวตัถดุิบที่มีคณุภาพและการใสใ่จในรายละเอียดทกุขัน้ตอน ราคา
สินคา้จึงถือว่าอยู่ในระดบัปานกลางถึงสงู บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าการก าหนดราคาสินคา้ของกลุ่มบริษัทฯ มีความเหมาะสมและ
เป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลเมื่อเทียบกบัคณุภาพของสนิคา้  

ประเภทร้าน/ เคร่ืองหมาย
การค้า 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การก าหนดราคา 

1. รา้นขนมหวาน อาฟเตอร ์ย ู ระดบัรายไดป้านกลางถึงสงู  
กลุ่มนัก เรียน  คนวัยท างาน ตลอดจนถึง
ผู้สูงอายุ ที่เข้ามารับประทานกับกลุ่มเพื่อน 
หรอืครอบครวั 

ราคาขนมหวาน 100 – 265 บาท ตอ่จาน  
ราคาเครือ่งดื่ม 80 – 155 บาท ตอ่แกว้  
ราคาสนิคา้ซือ้กลบับา้น 25 – 350 บาท 

2. รา้นน า้แขง็ไส เมโกร ิ ระดบัรายไดป้านกลางถึงสงู  
กลุม่นกัเรยีน นกัศกึษา วยัรุน่ จนถึงวยักลางคน  

ราคา 75 – 245 บาท ตอ่จาน / แกว้  
 

3. รา้นกาแฟมิกกา้ ระดบัรายไดป้านกลาง  
กลุม่คนวยัท างาน นกัเรยีน นกัศกึษา  

ราคาเครือ่งดื่ม 45 – 75 บาท ตอ่แกว้  
ราคาขนมซือ้กลบับา้น 45 - 75 บาท 

(ข) ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

การแพรร่ะบาดระลอกใหม่ของไวรสัโควิด-19 ก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคในประเทศที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัดี และมาตรการต่างๆ ของภาครฐั 
โดยเฉพาะการปิดรา้นในช่วงไตรมาส 3 สง่ผลกระทบเชิงลบอยา่งมากตอ่ธุรกิจรา้นอาหารในปี 2564  

จากบทวิเคราะหข์องศูนยว์ิจัยกสิกรไทยเมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2565 คาดการณว์่าธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยจะกลบัมา
เติบโตประมาณ 5.0% – 9.9% จากที่หดตวั 6.1% ในปี 2563 และประมาณ 11.0% ในปี 2564 โดยรา้นอาหารที่ใหบ้ริการเต็ม
รูปแบบ (Full-Service Restaurant) จะฟ้ืนตวัสงูกวา่รา้นอาหารประเภทอื่น เนื่องจากมีการหดตวัมากที่สดุในช่วงสองปีที่ผา่นมา 

ศนูยว์ิจยักสิกรไทย คาดการณป์ระมาณการรายไดร้วมของรา้นอาหารในประเทศไทยปี 2565 อยู่ที่ 3.78 – 3.96 แสนลา้นบาท 
ซึง่สว่นหนึง่เกิดจากการปรบัราคาอาหารและภาวะเงินเฟอ้ โดยธุรกิจรา้นอาหารในปี 2565 จะยงัมีความเสีย่งสงูเช่นเดยีวกบัในปี 
2564 เนื่องจากการแข่งขนัที่รุนแรงในอตุสาหกรรม ตน้ทนุทางธุรกิจ เช่น ค่าจา้งแรงงาน ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าใชจ้่ายสาธารณปูโภค 
และตน้ทนุวตัถดุิบที่สงูขึน้ และการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ที่ยงัมีอยู ่ซึ่งอาจจะยงัคงมีมาตรการควบคมุตา่งๆ จากภาครฐั 
เช่น การปิดรา้นอาหาร หรอืการจ ากดัเวลาเปิดปิดรา้น 

ปัจจยัต่างๆ ท่ีกลา่วมาขา้งตน้ รว่มกบัก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคในประเทศที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัดี สง่ผลต่อการฟ้ืนตวัของธุรกิจรา้นอาหาร
ประเภทตา่งๆ ในปี 2565 ในระดบัที่ตา่งกนั โดยทางศนูยว์ิจยักสกิรไทยไดป้ระเมินผลกระทบตอ่รา้นอาหารประเภทตา่งๆ ดงันี ้

1) รา้นอาหารที่จะฟ้ืนตัวไดม้ากที่สุดคือรา้นอาหารที่ใหบ้ริการเต็มรูปแบบ (Full-Service Restaurant) โดยรา้นอาหารที่

ใหบ้รกิารเต็มรูปแบบนัน้จะใหบ้รกิารนั่งรบัประทานท่ีรา้น เนน้ใหบ้รกิารอาหารมากกวา่เครือ่งดืม่ มีรายการอาหารที่มคีวาม

หลากหลายและประณีต โดยคาดว่าการฟ้ืนตวัอยู่ที่รอ้ยละ 10.0 – 19.5  ทัง้นี ้กลุ่มรา้นอาหารที่จะทยอยกลบัมาฟ้ืนตวั
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ก่อนจะเป็นกลุม่รา้นอาหารที่อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ และรา้นอาหารที่มีช่ือเสียง รวมถึงรา้นอาหารท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีทอ่งเที่ยว

จงัหวดัที่เป็นจดุหมายปลายทางของนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยในฤดูทอ่งเที่ยว 

2) รา้นอาหารที่จะฟ้ืนตวัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ รา้นอาหารที่ใหบ้รกิารจ ากดั (Limited Service) ซึง่เป็นรา้นอาหารประเภท

ที่ลกูคา้ตอ้งสั่งอาหารท่ีเคานเ์ตอรแ์ละบรกิารตวัเองในบางสว่น โดยประมาณการฟ้ืนตวัอยูท่ี่รอ้ยละ 4.6 – 11.8 โดยคาดวา่

การขยายตวัจะมาจากการขยายสาขาในกลุม่รา้นอาหารจานดว่น และรา้นอาหารขนาดเลก็ที่คาดวา่จะเปิดตวัมากขึน้ เช่น 

รา้นอาหารที่ไม่มีหนา้รา้น และรา้นอาหารรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความคลอ่งตวัสงู โดยมีพืน้ที่เป้าหมายเป็นบริเวณที่อยู่อาศยั

และป๊ัมน า้มนัในเขตกรุงเทพฯ ชัน้นอก ปรมิณฑล และหวัเมืองหลกั 

3) รา้นอาหารที่จะฟ้ืนตวันอ้ยที่สดุ ไดแ้ก่ รา้นอาหารขา้งทาง (Street Food) ที่มีหนา้รา้น โดยคาดการณก์ารฟ้ืนตวัอยูท่ี่รอ้ยละ 

2.0 – 3.0 อย่างไรก็ตาม รา้นอาหารในกลุ่มนีม้ีภาวะการแข่งขนัรุนแรง เนื่องจากมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมาก และมี

อตัราการหมนุเวียนเขา้ออกของผูป้ระกอบการสงู 

(3) การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกั คือ โรงงานครวักลางและสาขารา้น มีรายละเอียดดงันี ้

1) โรงงานครวักลาง 

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ไดย้า้ยสายการผลิตจากโรงงานครวักลางเดิม ซึ่งตัง้อยู่ที่ถนนพฒันาการ กรุงเทพฯ บนพืน้ที่ใช้
สอย 700 ตารางเมตร ไปท่ีโรงงานครวักลางใหม ่ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมสนิสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร บนพืน้ท่ีใชส้อย 5,000 
ตารางเมตร เพื่อขยายก าลงัการผลติและยกมาตรฐานการผลติใหม้ีมาตรฐานสากล และรองรบัการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ซึง่
โรงงานครวักลางใหมน่ีส้ามารถรองรบัการผลติไดม้ากถึงประมาณ 40 – 45 สาขา ใน 1 ช่วงเวลาการท างานปกติ (1 Shift) กรณี
ที่มีสาขาเพิ่มขึน้หรือความตอ้งการสินคา้มีมากขึน้ ทางโรงงานครวักลางสามารถเพิ่มการท างานล่วงเวลาหรือเพิ่ม Shift การ
ท างานโดยที่ไมต่อ้งมีคา่ใชจ้่ายในการลงทนุเพิ่ม 

ในช่วงปี 2561 บรษัิทฯ ไดเ้ริม่ก่อสรา้งอาคารหลงัใหมท่ี่โรงงานครวักลางเพื่อใชเ้ป็นท่ีผลติและเก็บสนิคา้ เพื่อรองรบัการเติบโตใน
อนาคตโดยเฉพาะการสง่ออกและงานตา่งประเทศ อาคารดงักลา่วสรา้งเสร็จบางสว่นและเริ่มใชง้านส าหรบัเก็บสินคา้ในเดือน
สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดล้งทุนเพิ่มเติมในเครื่องจกัรและอุปกรณเ์พื่อใชส้  าหรบัการผลิต และจะเริ่มใชง้านในปี 2565 โดยมี
พืน้ท่ีใชส้อยรวมทัง้หมดประมาณ 5,200 ตารางเมตร  

โรงงานครวักลางเป็นหน่วยงานที่จัดหาวตัถดุิบ ตรวจสอบคณุภาพ จัดเตรียมและผลิตของหวานใหไ้ดร้สชาติที่ดีที่สดุ รวมถึง
สะอาดและถกูหลกัอนามยั จดัเก็บวตัถดุิบและสนิคา้เพื่อใหค้งคณุภาพของวตัถดุิบและสนิคา้ และเป็นศนูยก์ระจายวตัถดุิบและ
สนิคา้ไปยงัสาขา 

1.1) การจดัหาวตัถดุิบ  

วตัถุดิบหลกัในการผลิตของหวาน ไดแ้ก่ แป้ง น า้ตาล ไข่ไก่ ช็อกโกแลต เนย นม และผลไม ้บริ ษัทฯ มีการจัดหาวตัถดุิบจาก
ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยฝ่ายผลิตจะวางแผนการผลิตตามประมาณการยอดขายที่
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ผูจ้ดัการสาขาแต่ละแหง่ประมาณการมาให้ และสง่ขอ้มลูใหฝ่้ายคลงัสินคา้ประเมินจ านวนการสั่งวตัถดุิบและสง่ใบขอซือ้ไปยงั
ฝ่ายจดัซือ้  

ฝ่ายจดัซือ้จะมีกระบวนการและขัน้ตอนในการคดัเลือกผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบ ซึ่งจะพิจารณาเปรียบเทียบคณุสมบตัิจาก
ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบจ านวนอยา่งนอ้ย 2-3 ราย โดยมีปัจจยัในการพิจารณา ไดแ้ก่ คณุสมบตัิและคณุภาพของวตัถดุิบ 
ราคา การใหบ้รกิารของผูจ้  าหนา่ยวตัถดุิบ ส าหรบัวตัถดุิบที่มีการสั่งซือ้เป็นประจ าจะมีการทบทวนราคาและคณุภาพอยา่งนอ้ยปี
ละ 2 ครัง้ ยกเวน้สนิคา้ที่มีการเปลีย่นแปลงของราคาบอ่ย เช่น ของสดหรอืพืชผลทางการเกษตร จะมีการทบทวนราคาอยา่งนอ้ย
ทกุๆ 3 เดือน  

ส าหรบัวตัถดุิบที่มีการสั่งซือ้จ านวนมากหรือมีการสั่งซือ้เป็นประจ า บรษัิทฯ ไดท้ าสญัญากบัผูผ้ลติและจ าหนา่ยวตัถดุิบดงักลา่ว 
โดยมีการก าหนดปริมาณและราคา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวตัถดุิบและบริหารตน้ทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มียอดสั่งซือ้สินคา้และวตัถดุิบจากผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายรายใหญ่ 10 รายแรก เท่ากับรอ้ยละ 37 ของ
มลูคา่การสั่งซือ้ตามงบการเงินรวม กลุม่บรษัิทฯ ไมม่ีการพึง่พิงผูผ้ลติและผูจ้  าหนา่ยรายใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 30  

1.2) การตรวจสอบคณุภาพ 

เมื่อวตัถดุิบถกูจดัสง่มาที่โรงงานครวักลาง ฝ่ายคลงัสินคา้จะท าหนา้ที่ตรวจสอบรายการวตัถดุิบที่ไดร้บัว่าถกูตอ้งและครบถว้น
ตามจ านวน และมีการสุม่ตรวจวตัถดุิบที่รบัมา เพื่อตรวจสอบวนัเดือนปีที่ผลิตและหมดอาย ุสภาพสินคา้ หีบห่อบรรจุ ความสด
ใหม ่ส ีกลิน่ ขนาด และน า้หนกัตามที่ก าหนดไว ้จากนัน้จะน าวตัถดุิบไปจดัเก็บในตูแ้ช่แข็ง ตูเ้ย็น หรอืหอ้งเก็บของอณุหภมูิปกติ 
แลว้แต่ประเภทของวตัถดุิบ เพื่อเป็นการรกัษาคณุภาพของวตัถดุิบใหม้ีความสดใหม่ ภายใตร้ะบบการบริหารจดัการแบบเขา้
ก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) เพื่อใหว้ตัถดุิบหมนุเวียนสม ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอาย ุ

1.3) จดัเตรยีมและผลติ 

โรงงานครวักลางเป็นศนูยก์ลางในการแปรรูปวตัถดุิบ และจดัเตรียมเป็นอาหารพรอ้มปรุง (อาหารที่ไดจ้ดัเตรียมสว่นประกอบ
ต่างๆ บรรจุไวใ้นภาชนะ เพื่อน าไปปรุงเป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึง่โดยเฉพาะ เช่น ขนมปังชิบยูา่ น า้แข็งไสคากิโกริ ซึ่งมีสดัสว่น
การแปรรูปพรอ้มปรุงส าเร็จแลว้กว่ารอ้ยละ 80)  และอาหารพรอ้มรบัประทาน (อาหารที่ผลิตเรียบรอ้ยพรอ้มบริโภคที่บรรจุใน
ภาชนะพรอ้มจ าหนา่ยไดท้นัที เช่น เคก้ ขนมปัง คกุกี ้และขนมบรรจหุอ่พลาสติก) โดยฝ่ายผลติจะน าขอ้มลูการประมาณการขาย
ของผูจ้ดัการแต่ละสาขามาใชใ้นการวางแผนการผลิตและประมาณการใชว้ตัถดุิบ และเบิกวตัถดุิบจากคลงัสินคา้ โดยในการ
วางแผนผลิตฝ่ายผลิตจะมีการก าหนดสินคา้คงคลงัส ารอง (Safety Stock) เพื่อป้องกนัสินคา้ขาด หลงัจากท าการแปรรูปและ
ผลติสนิคา้เสรจ็ ฝ่ายคลงัสนิคา้จะท าหนา้ที่สง่วตัถดุิบและสินคา้ไปยงัสาขาตา่งๆ เพื่อน าไปปรุงตอ่หรอืขายที่หนา้รา้นตอ่ไป  

กระบวนการผลิตของฝ่ายผลิตจะแบ่งเป็นสายการผลิตตามประเภทของสินคา้ เช่น เคก้ ขนมปัง น า้แข็งไส  คกุกี ้เครื่องดื่ม ฝ่าย
เตรยีมสว่นผสมและบรรจภุณัฑ ์เป็นตน้ โดยเริม่จากการแปรรูปวตัถดุิบ และผสมเป็นสดัสว่นต่างๆ ตามสตูรที่คิดคน้มาจากฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ ์โดยทางโรงงานจะมีการวิจัยเพิ่มเติมในส่วนของการผลิต อาทิ การปรับส่วนผสมหรือวิธีการใหเ้ขา้กับ
กระบวนการผลิต หรือการค านวณอายกุารจดัเก็บและวิธีจดัสง่ที่เหมาะสม ซึ่งมีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการจดัเตรียมและปรุง
สินคา้ใหพ้นกังานปฏิบตัิตาม เพื่อใหไ้ดส้ินคา้ที่มีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั หลงัจากผลิตเสร็จจะมีแผนกควบคมุคณุภาพ
คอยตรวจสอบคณุภาพสินคา้ทัง้ในดา้นกระบวนการผลิตและการควบคมุคุณภาพสินคา้ ก่อนจดัเก็บเขา้คลงัสินคา้ เพื่อน าสง่
ใหแ้ก่สาขาตอ่ไป  
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพสูง โดยจะน าเทคโนโลยีที่ทันสมยัเขา้มา
สนบัสนนุกระบวนการผลิต และมาตรฐานในการท างาน การควบคมุคณุภาพระหว่างการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยในเดือนมิถนุายน 2560 บริษัทฯ ไดร้บัใบรบัรองหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิที่ดีในการผลิต หรือ GMP 
(Good Manufacturing Practice) และ ใบรบัรองระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤตที่ตอ้งควบคมุในการผลติอาหาร หรอื 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และในเดือนตลุาคม 2561 บรษัิทฯ ไดร้บัมาตรฐานฮาลาล (Halal) ใน
สินคา้ของหวานและเครื่องดื่ม จากส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเป็นการรบัรองว่า บริษัทฯ ได้
ด  าเนินการตามกรรมวิธีอยา่งถกูตอ้งตามหลกัการศาสนาอิสลาม 

1.4) การจดัเก็บวตัถดุิบและสนิคา้  

ฝ่ายคลงัสินคา้จะท าการจัดเก็บวตัถุดิบและสินคา้ไว้ในหอ้งที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสินคา้เพื่อเป็นการรกัษาคุณภาพของ
สินคา้ใหม้ีความสดใหม่ โดยสินคา้ทกุรายการจะมีฉลากที่ระบวุนัที่ผลิตและวนัหมดอายอุย่างชดัเจน และใชร้ะบบการบริหาร
จดัการแบบ FIFO เพื่อใหว้ตัถดุิบหมนุเวียนสม ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอาย ุ 

1.5) การกระจายวตัถดุิบและสนิคา้ 

บรษัิทฯ มีการกระจายวตัถดุิบและสนิคา้ไปตามสาขาตา่งๆ เป็นประจ าทกุวนั ผา่นรถหอ้งเย็นและรถตูข้องบรษัิทฯ รวมถึงบรกิาร
ขนสง่จากบริษัทขนสง่ที่ไดม้าตรฐาน ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯ สามารถควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบและสินคา้ไดด้ี ประกอบกบัมั่นใจใน
ความสะอาด สดใหม่ ถกูหลกัอนามยั และจดัสง่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตามเวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามแผนงานการจดัสง่
สินคา้ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายที่มีการดูแลจัดการที่ดี  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังใช้ระบบ GPS 
ติดตามรถขนสง่เพื่อการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพอีกดว้ย 

2) รา้นสาขา (รา้นขนมหวานอาฟเตอร ์ย ูและรา้นกาแฟมิกกา้)  

สาขารา้นทุกสาขาจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดหาวตัถุดิบและสินคา้จากโรงงานครวักลาง การจัดเก็บวตัถุดิบในสาขา การ
จดัเตรยีมและปรุงสนิคา้เพื่อขายใหล้กูคา้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1) การจดัหาวตัถดุิบและสนิคา้ 

สาขารา้นแตล่ะสาขาจะดูประมาณการยอดขายและสั่งวตัถดุิบและสินคา้ที่ตอ้งการจากโรงงานครวักลางลว่งหนา้ 5-7 วนั ตาม
สถิติการขายของในแตล่ะช่วงเวลา เพื่อใหป้ริมาณวตัถดุิบและสนิคา้ที่สั่งมีปริมาณที่เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ลกูคา้ที่เขา้ใชบ้ริการในแต่ละช่วงเวลา ท าใหก้ารบริหารจดัการสินคา้คงเหลือมีประสิทธิภาพ และวตัถดุิบและสินคา้มีความสด
ใหม่อยู่เสมอ โดยโรงงานครวักลางจะด าเนินการผลิตและจดัสง่สินคา้ใหแ้ต่ละสาขา ทัง้นี ้ส  าหรบัวตัถดุิบที่มีอายสุัน้และง่ายตอ่
การเสือ่มสภาพและไมต่อ้งผา่นกระบวนการการผลติที่โรงงาน เช่น ผลไม ้นม ผูจ้ดัการสาขาจะแจง้การสั่งซือ้ไปยงัฝ่ายจดัซือ้ของ
ส านกังานใหญ่เพื่อผ่านกระบวนการจดัซือ้และช าระเงินตามปกติ แต่ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายจะส่งวตัถดุิบและสินคา้ไปยงัสาขา
โดยตรง เพื่อลดระยะเวลาในการขนสง่ และเพื่อใหว้ตัถดุิบและสนิคา้สง่ถึงสาขาโดยยงัคงความสดใหมอ่ยู่ 

2.2) การจดัเก็บวตัถดุิบในสาขา 

พนกังานสาขาจะท าหนา้ที่ตรวจรบัสินคา้ที่ไดร้บัจากโรงงานครวักลาง และจากผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบว่าถูกตอ้งและ
ครบถว้นตามจ านวน ส าหรบัวตัถดุิบที่ไดร้บัมาจากผูผ้ลติและผูจ้  าหนา่ยวตัถดุิบจะมีการตรวจสอบคณุภาพอยา่งละเอียด และลง
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บนัทึกจ านวนวตัถุดิบในระบบขายของสาขา จากนัน้จะน าวตัถดุิบไปจัดเก็บในตูแ้ช่แข็ง ตูเ้ย็น หรือหอ้งเก็บของอุณหภมูิปกติ 
แลว้แต่ประเภทของวตัถดุิบ เพื่อเป็นการรกัษาคณุภาพของสินคา้ใหม้ีความสดใหม่ ภายใตร้ะบบการบริหารจดัการแบบ FIFO 
เพื่อใหว้ตัถดุิบหมนุเวียนสม ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอาย ุ

2.3) การจดัเตรยีมและปรุงสนิคา้ 

เมื่อลกูคา้สั่งซือ้ของหวานและเครือ่งดื่ม และช าระเงินท่ีเคานเ์ตอรข์าย รายการที่สั่งจะสง่ตรงมาที่ครวัปรุงภายในรา้นผ่านระบบ
ออนไลน ์และสง่ไปที่ผูต้รวจสอบรายการและคณุภาพสินคา้ก่อนเสิรฟ์ใหล้กูคา้ ทัง้นี ้กระบวนการจดัเตรียมจะแบ่งเป็น 2 สาย
หลกั คือ ของหวาน และเครื่องดื่ม โดยพนกังานทกุคนจะปฏิบตัิตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในครวัในการจดัเตรียมและปรุงของ
หวานและเครื่องดื่มตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้และมีผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของรายการรวมทัง้ความสวยงามและความเป็น
มาตรฐานของสินคา้ทกุรายการก่อนเสิรฟ์ใหล้กูคา้ เพื่อใหไ้ดส้ินคา้ที่มีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั นอกจากนี ้ยงัมีผูจ้ดัการ
เขตและผูจ้ดัการแผนกควบคมุคณุภาพ (QC) เขา้มาสุม่ตรวจขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิงานของทกุสาขาเป็นประจ า  

2.4) การบรกิารลกูคา้ 

พนกังานที่ใหบ้รกิารในรา้น ทัง้พนกังานเสริฟ์ พนกังานในครวั แคชเชียร ์พนกังานจดัเก็บโต๊ะ และท าความสะอาดรา้น เฉลีย่อยูท่ี่
ประมาณ 15 - 25 คนต่อสาขาส าหรบัรา้นอาฟเตอร ์ย ูและ 3 – 5 คน ต่อสาขาส าหรบัรา้นกาแฟมิกกา้ ขึน้กบัอยู่ขนาดของรา้น
สาขาแตล่ะแหง่ พนกังานสาขาทกุคนจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมที่ส  านกังานใหญ่ การฝึกสอนที่หนา้รา้น รวมทัง้การทดสอบความรู ้
ก่อนที่จะไดบ้รรจุเป็นพนกังานประจ าของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าพนกังานมีความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์วิธีการท างาน รวมทัง้
วฒันธรรมขององคก์ร ส าหรบัการใหบ้ริการลกูคา้ บริษัทฯ มีการใชห้ลกัสตูรการสอน กระบวนการสอบ และการใหค้ะแนน เพื่อ
ควบคมุมาตรฐานการท างานใหเ้ป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั  

นอกจากนี ้ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพจะเขา้มาสุ่มตรวจคณุภาพของสินคา้และบริการของพนกังาน รวมทัง้ความสะอาด และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ แต่ละสาขาเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อใหม้ั่นใจว่า คุณภาพอาหารและการใหบ้ริการเป็นไปตาม
มาตรฐานที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักับการน าขอ้มูลจากใบแสดงความคิดเห็นของลกูคา้มา
พฒันาการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง 

2.5) การจดัหาที่ตัง้สาขา  

การเลอืกท าเลที่ตัง้และขนาดพืน้ท่ีของสาขาเป็นหวัใจส าคญัในความส าเรจ็ของธุรกิจรา้นขนมหวานและเครือ่งดื่ม เนื่องจากมีผล
โดยตรงต่อรายได ้สว่นแบ่งการตลาด งานดา้นการตลาด และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการบริหารและลงทนุ ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้
ความส าคญัต่อที่ตัง้ของรา้นเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มีขัน้ตอนในการพิจารณาเปิดสาขาใหมส่  าหรบัใหบ้ริการรา้นขนมหวานและ
เครือ่งดื่ม ดงันี ้

1) บริษัทฯ มีทีมงานท าการศึกษาและส ารวจพืน้ที่ที่มีศกัยภาพที่ทีมงานบริษัทฯ เป็นผูส้รรหา หรือที่ไดร้บัขอ้เสนอจากผู้
ใหบ้ริการศูนยก์ารคา้ คอมมูนิตีม้อลล ์อาคารส านกังาน โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษา หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีความ
เป็นไปไดใ้นการเปิดรา้น โดยปัจจัยหลกัที่บริษัทฯ มุ่งเนน้และใหค้วามส าคัญในการตัดสินใจเลือกพืน้ที่ที่จะเปิด
ใหบ้รกิาร มีดงันี ้

(1) ต าแหนง่ที่ตัง้ของรา้นตัง้อยูใ่นท าเลที่มีผูค้นมากทัง้ในวนัปกติและวนัหยดุ มีความหนาแนน่ของประชากรและ
ศกัยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงู ท าเลที่สามารถมองเห็นไดช้ัดเจน ไม่อยู่ในที่ลบัตา เขา้ถึงง่าย 
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สง่ผลใหท้ศันวิสยัของรา้นเดน่ชดั รวมทัง้เป็นแหลง่ที่ผูค้นนิยมมารบัประทานอาหาร นอกจากนี ้ยงัตอ้งตัง้อยู่
ในท าเลที่มีการคมนาคมสะดวก สามารถน ากลุม่ลกูคา้เปา้หมายเขา้มาถึงไดง้่าย เช่น ทางรถยนตส์ว่นตวัหรอื 
ระบบขนสง่สาธารณะ รวมทัง้มีที่จอดรถเพียงพอ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 

(2) ขนาดพืน้ที่เช่าและแผนผงัของรา้นเหมาะสมกับการด าเนินงานของรา้นขนมหวาน โดยส าหรบัสาขาปกติ
ทั่วไปบริษัทฯ จะเนน้พืน้ที่ใชส้อยขนาดกลางประมาณ 75 – 120 ตารางเมตร มีที่นั่งเฉลี่ยประมาณ 15 - 30 
โต๊ะ เพื่อใหค้ลอ่งตวัและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ส าหรบัสาขาขนาดเล็กที่เนน้การขายสินคา้
แบบซือ้กลบับา้น พืน้ที่รา้นจะอยู่ที่ประมาณ 30 – 45 ตารางเมตร ส่วนสาขารา้นกาแฟมิกกา้ส าหรบัสาขา
ปกติทั่วไปมีขนาดพืน้ที่รา้นประมาณ 5 – 10 ตารางเมตร นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัค านงึถึงความเหมาะสมของ
อตัราคา่เช่า เง่ือนไขการมดัจ า การท าสญัญา รวมทัง้คา่บรกิารสาธารณปูโภคตา่งๆ ซึง่มีผลตอ่ระยะเวลาการ
คืนทนุ และผลการด าเนินงานของแตล่ะสาขา 

(3) ความพรอ้มของศนูยก์ารคา้และหา้งสรรพสินคา้ อาทิ มีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตที่ดีและขนาดใหญ่เพียงพอ มีระบบ
และจ านวนที่จอดรถเพียงพอ มีรา้นอาหารที่มีคุณภาพใหบ้ริการในศูนยก์ารคา้ มีการบริหารจัดการงาน
สว่นกลางของศนูยก์ารคา้และระบบปฏิบตัิการท่ีดี รวมถึงมีทีมบรหิารที่มีคณุภาพและประสบการณ ์

(4) ปริมาณประชากรในพืน้ที่ โดยสงัเกตจากจ านวนแหลง่ที่พกัอาศยั สถาบนัการศึกษา อาคารส านกังาน และ
ชมุชนในลกัษณะตา่งๆ ในบรเิวณดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ ค านงึถึงโอกาสในการขยายตวัของยอดขายและธุรกิจ 
รวมไปถึงสว่นแบง่ตลาดขนมหวานและเครือ่งดื่มและการแขง่ขนัในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

2) ทีมงานของบรษัิทฯ จะน าขอ้มลูจากการศกึษาและส ารวจที่ไดม้าวิเคราะหแ์ละประชมุรว่มกัน เพื่อศกึษาความเป็นไปได้
ของการเปิดสาขาในพืน้ที่ตั้งดังกล่าว ทั้งรูปแบบและขนาดพืน้ที่ของสาขา รวมถึงแผนการตลาด โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย พรอ้มศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนตามนโยบายของ
บรษัิทฯ และพิจารณาตามล าดบัขัน้ตอนอนมุตัิของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีการก าหนดกรอบเงินลงทนุ ผลตอบแทนการลงทนุ และระยะเวลาคืนทนุ ดงันี ้

กรอบเงินลงทนุ : บรษัิทฯ ใชเ้งินลงทนุเริม่แรกประมาณ 4.5 – 7.5 ลา้นบาท ส าหรบัรา้นอาฟเตอร ์ย ูและประมาณ 0.3 
– 1.0 ลา้นบาทส าหรบัรา้นกาแฟมิกกา้ ซึ่งเงินลงทุนจะขึน้อยู่กบัขนาดพืน้ที่และตน้ทนุค่าก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ค่าก่อสรา้ง
ออกแบบและตกแต่งสถานที่ ค่าวางระบบต่าง ๆ (ไฟฟ้า น า้ประปา โทรศพัท์ และระบบเก็บเงิน) และค่าอปุกรณ ์เป็น
ตน้  

ผลตอบแทนการลงทนุ : ผลตอบแทนการลงทนุของสาขาจะตอ้งไม่ต ่ากว่าอตัราที่ก าหนด ขึน้อยู่กบัเงินทนุหมนุเวียน
เพื่อเป็นค่าใชจ้่าย ไดแ้ก่ ค่าวตัถดุิบสินคา้ ค่าบรรจุภณัฑ์ ค่าจา้งพนกังาน ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิาร เป็นตน้ 

ระยะเวลาคืนทุน : จะตอ้งไม่เกิน 2 – 2.5 ปี ส  าหรบัรา้นอาฟเตอร ์ยู และไม่เกิน 1 – 1.5 ปี ส  าหรบัรา้นกาแฟมิกกา้ 
ขึน้อยู่กับสถานที่ตัง้ ขนาดพืน้ที่ และก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคในบริเวณดงักล่าว รวมถึงปัจจยัและองคป์ระกอบอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง  

3) บรษัิทฯ ด าเนินการติดตอ่ประสานงานเช่าพืน้ท่ีสาขากบัเจา้ของพืน้ท่ี เสนอหรอืตอบกลบัขอ้เสนอดา้นท าเล ขนาดพืน้ท่ี 
และคา่เช่าพืน้ท่ี ใหแ้ก่เจา้ของพืน้ท่ี  
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4) บริษัทฯ ออกแบบและก าหนดรูปแบบการใหบ้ริการของสาขาใหม่ โดยทีมงานของบริษัทฯ หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
และคดัเลือกผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่มีผลงานเป็นที่ยอมรบัตามขัน้ตอนการคดัเลือกของบริษัทฯ รวมถึงด าเนินการยื่นขอ
อนญุาตด าเนินการก่อสรา้งตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) หลงัจากไดร้บัการอนญุาตจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งแลว้ ทีมงานของบริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบและควบคมุการ
ก่อสรา้งทกุขัน้ตอนไม่ใหผิ้ดพลาด รวมทัง้ควบคมุงบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ี
วางไวเ้พื่อใหส้าขาใหมข่องบรษัิทฯ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีบรษัิทฯ ก าหนด 

(4) ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1) สนิทรพัยถ์าวรหลกั  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรพัยถ์าวรที่ใขใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมลูค่าสทุธิตามบญัชีตามงบ
การเงินรวมของบรษัิทฯ เทา่กบั 560.57 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 49.52 ของสนิทรพัยร์วม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ              

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน    
1.1 ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 27475, 27664 และ 

28375 ซึง่เป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ ที่
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

เจา้ของ 68.79 ไมม่ี 

1.2 ที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดินตามโฉนดเลขที่ 
110487 และ 111358  ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
โรงงาน ที่อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

เจา้ของ 34.41 ไมม่ี 

1.3 ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 517, 518 และ 1197 
ซึง่เป็นท่ีตัง้ของบรษัิทยอ่ย 

เจา้ของ 12.96 ไมม่ี 

2. อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร เจา้ของ 258.36 ไมม่ี 
3. ระบบสาธารณปูโภค เจา้ของ 74.14 ไมม่ี 
4. เครือ่งครวัและเครือ่งมือเครือ่งใช ้ เจา้ของ 52.35 ไมม่ี 
5. เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน เจา้ของ 50.75 ไมม่ี 
6. ยานพาหนะ เจา้ของ 6.75 ไมม่ี 
7. สนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งและติดตัง้ เจา้ของ 2.06 ไมม่ี 

รวม 560.57  

 

2) สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน คือ คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ซึง่กลุม่บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ
สินทรพัยด์งักลา่ว โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เท่ากบั 11.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.99 
ของสนิทรพัยร์วม 
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3) สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มลูค่าสทุธิตามบญัชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้เทา่กบั 
189.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.74 ของสินทรพัยร์วม โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในสิทธิการเช่าเพื่อใช้
ด  าเนินงานรา้นอาหารและเครือ่งดื่ม 

4) เครือ่งหมายการคา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษัิทฯ เป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ในการด าเนินงานธุรกิจรา้นจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่
ทัง้สิน้ 12 รายการ ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ในประเทศไทยและตา่งประเทศไดด้งันี  ้

ประเทศไทย 

เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียน ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

บ69458 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69459 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69460 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69461 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 
บ69462 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69463 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69464 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ67003 11 มี.ค. 2557 – 10 มี.ค. 2567 

 

 

171129339 

 

6 ม.ค. 2559 – 5 ม.ค. 2569 
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เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียน ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

 

201125071 

 

31 ต.ค. 2562 – 30 ต.ค. 2572 

 
201128013 15 ส.ค. 2562 – 14 ส.ค. 2572 

 
201125072 8 พ.ย. 2562 – 7 พ.ย. 2572 

ตา่งประเทศ 

บริษัทฯ ไดม้ีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ในตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชใ้นการบริการจดัจ าหนา่ย
อาหารและเครือ่งดื่ม มีระยะเวลาความคุม้ครอง 10 ปีนบัจากวนัท่ีไดร้บัการจดทะเบียน  

5) นโยบายการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

บรษัิทฯ มีนโยบายการลงทนุและบรหิารงานในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม โดยจะลงทนุในธุรกิจทีม่คีวามเก่ียวเนื่อง ใกลเ้คยีง หรอื

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคง และผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

(5) งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

ไมม่ี 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

1.3.1 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท ภายใตน้โยบายการด าเนินงานตามประเภทธุรกิจ โดยมี
โครงสรา้งการถือหุน้ ดงันี ้ 

 

                

                           

                 

      

                 

               

                  

    

                

           /         

                    
           

After You Hong 

Kong Limited

                    

                   

100%100% 100%

                

               
                   

100%
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รายละเอียดของบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อบริษัท ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

สัดส่วน
การถอืหุน้ 
(ร้อยละ) 

ทุนจด
ทะเบียน  

ทุนที่ออกและ
ช าระแล้ว  

บจก. ออรั่ม 
แอนด ์ออรั่ม 

338-338/1 ซอยพฒันาการ 
30 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

จ าหนา่ยสนิคา้และ
อปุกรณเ์บเกอรี ่

100 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

บจก. เอ็ม 
แอนด ์เอ็ม 
2007 

1319 ถนนพฒันาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 

จ าหนา่ยอาหารและ
เครือ่งดื่ม / แฟรนไชส์
รา้นจ าหนา่ยอาหาร
และเครือ่งดื่ม 

100 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

บจก. เอย ู 
คิทเช่น 

30/164 หมูท่ี่ 1 ต าบลโคก
ขาม อ าเภอเมือง
สมทุรสาคร จงัหวดั
สมทุรสาคร 

ผลติและจ าหนา่ย
อาหารและเครือ่งดืม่ 

100 30,000,000 
บาท 

30,000,000
บาท 

บจก. ทารท์ 
แอนด ์แทน 

1319 ถนนพฒันาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมดา้นความ
บนัเทิง 

60 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

After You 
Hong Kong 
Limited 

Room 2101, Hong Kong 
Trade Center, 161-7 Des 
Voeux Road Central, 
Hong Kong 

แฟรนไชสร์า้น
จ าหนา่ยอาหารและ
เครือ่งดื่ม 

100 10,000 เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิา 

1 เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิา 

 

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ที่ถอืหุน้ในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิ
ออกเสียงของบริษัท 

ไมม่ี 

1.3.3 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุน้ใหญ่ 

ไมม่ี 
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1.3.4 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2565 สรุปไดด้งันี ้ 

กลุ่มผู้ถอืหุน้ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุม่นางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ/1   
 นางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 226,669,759  27.79  
 นายพฤษภ ์กนกวฒันาวรรณ/2 19,723,737 2.42   
 นายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ/2 6,982,187 0.86  
 นางอไุรวรรณ กนกวฒันาวรรณ/3 2,540,037 0.31 
 นายววิฒัน ์กนกวฒันาวรรณ/4 1,875,000 0.23 
 นางสาวพินทอุร อทุยัวรรณ์/5 640,000 0.08  
 รวมกลุ่มนางสาวกุลพชัร ์กนกวัฒนาวรรณ 258,430,720 31.69  

2 กลุม่นายแมท่พั ต.สวุรรณ/1   
 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 206,793,750  25.35  
 นางสาวกนษิฐะวิรยิา ต.สวุรรณ/6 16,303,125 2.00  
 รวมกลุ่มนายแมท่ัพ ต.สุวรรณ 223,096,875 27.35  

3 บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 65,800,000 8.07 
4 UBS AG Singapore Branch 29,798,991 3.65 
5 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 25,660,300 3.15 
6 นายพะเนยีง พงษธา 24,519,500 3.01 
7 นายส าราญ กนกวฒันาวรรณ 12,000,000 1.47 
8 นายปรญิญา เธียรวร 6,750,000 0.83 
9 นายวฑิรูย ์งามเมฆฉาย 4,560,000 0.56 
10 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 4,461,336 0.55 
11 อื่นๆ 160,545,839 19.67 

รวมทั้งหมด 815,623,561 100.00  
หมายเหต:ุ  /1 กลุ่มนางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณเป็นเครือญาตกิบักลุ่มนายแม่ทพั ต.สวุรรณ 

     /2 นายพฤษภ ์กนกวฒันาวรรณ และนายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ เป็นนอ้งชายของนางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 
     /3  นางอไุรวรรณ กนกวฒันาวรรณ เป็นมารดาของนางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 

    /4  นายววิฒัน ์กนกวฒันาวรรณ เป็นบดิาของนางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 
    /5  นางสาวพินทอุร อทุยัวรรณ ์เป็นภรรยาของนายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ 
    /6  นางสาวกนิษฐะ วริยิา ต.สวุรรณ เป็นพ่ีสาวของนายแม่ทพั ต.สวุรรณ 
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1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบยีน 81,562,500 บาท เรยีกช าระแลว้ 81,562,356 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั
จ านวน 815,623,561 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 

1.5 การออกหลักทรัพยอ์ื่น 

ไมม่ี 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกั
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล และเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรพอที่จะท าเช่นนัน้ได ้
และใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในคราวถดัไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบรษัิทยอ่ยนัน้จะอยูภ่ายใตอ้ านาจการพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการบรษัิทและที่ประชมุผู้
ถือหุน้ของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะตอ้งค านึงถึงผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน 
ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล มีความโปรง่ใส 
และตรวจสอบได ้เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะท าการรายงานใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชมุคราวถดัไป ทัง้นี ้บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 
 

ขอ้มลูการจา่ยเงินปันผล 

 2564 2563 2562 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุน้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (0.00) 0.06 0.29 
อตัราเงินปันผลตอ่หุน้ - 0.06 0.29 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) - 98.06 % 99.60 % 
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2.   การบริหารจัดการความเส่ียง 
 

2.1 นโยบายแผนการบริหารความเส่ียง 

กลุม่บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทัง้จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ มีนโยบาย
การด าเนินธุรกิจโดยใหค้วามส าคญักบัความซื่อสตัยแ์ละจริยธรรม ก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจอยา่งชดัเจนทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว จดัโครงสรา้งองคก์รและก าหนดระเบียบวธีิปฏิบตัิงานท่ีช่วยใหก้ารบรหิารงานมีความรดักมุ ก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่
ชดัเจนส าหรบัการปฏิบตัิงาน และก าหนดระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และแนวทางในการปอ้งกนัความเสีย่ง สามารถสรุปไดด้งันี ้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจ 

1) ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

วตัถดุิบหลกัในการผลิตขนมหวานและเครื่องดื่มของบริษัทฯ ประกอบดว้ย แป้ง ไข่ไก่ เนย นม น า้ตาล ผลไมต้่างๆ อาทิ สตรอว์
เบอรร์ ีกลว้ย และผลไมต้ามฤดกูาล เช่น มะยงชิด มงัคดุ เป็นตน้ ซึง่เป็นวตัถดุิบที่อาจมีความผนัผวนในดา้นราคาและปริมาณที่
สามารถจดัหาได ้ขึน้อยู่กบัอปุสงคแ์ละอปุทานตามปริมาณผลผลิตที่เขา้สู่ทอ้งตลาด ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัสภาวะอากาศในแต่ละปี 
สง่ผลใหบ้ริษัทฯ อาจตอ้งจดัหาวตัถดุิบในราคาที่สงู แต่อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาจ าหน่ายขนมหวานและเครื่องดื่มได้
ทนัทีตามราคาวตัถดุิบที่อาจจะเพิ่มสงูขึน้ หรอือาจไมส่ามารถจดัหาวตัถดุิบไดเ้พียงพอตอ่การจดัจ าหนา่ย ท าใหบ้รษัิทฯ สญูเสยี
โอกาสในการสรา้งยอดขายได ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเก็บขอ้มูลยอดจ าหน่ายขนมหวานและเครื่องดื่มแต่ละประเภทจากทกุสาขา ซึ่งสามารถน ามาใช้
วิเคราะหแ์ละคาดการณป์ริมาณการจ าหน่ายขนมหวานและเครื่องดื่มแต่ละประเภท ท าใหส้ามารถประมาณการและประเมิน
ปรมิาณวตัถดุิบที่จะใชแ้ละสามารถสั่งซือ้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส าหรบัวตัถดุิบบางประเภทที่มีความผันผวนสงูหรือมีความตอ้งการ
ใชใ้นปริมาณมากนัน้ บริษัทฯ จะท าสญัญาก าหนดปริมาณหรือราคาที่ผูจ้ดัหาวตัถดุิบตอ้งจ าหน่ายใหก้บับริษัทฯ  ซึ่งสญัญาซือ้
ขายที่จดัท านัน้ บรษัิทฯ ยดึหลกัความยตุิธรรมส าหรบัทกุฝ่ายและเนน้การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูข้าย นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงั
มีการสรา้งสรรคส์ินคา้ใหม่เพื่อใชป้ระโยชนจ์ากวตัถดุิบที่ราคาดีและไดค้ณุภาพมาชดเชย และฝ่ายจดัซือ้ยงัด าเนินการสรรหา
ผูผ้ลติและผูจ้  าหนา่ยสนิคา้และวตัถดุิบรายใหมท่ี่มีศกัยภาพอยูเ่สมอ 

2) ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมรวมถงึการลอกเลียนแบบ 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบนัมีการแข่งขนัที่รุนแรงทัง้จากผูป้ระกอบการเดิมและผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ รวมถึงมีการ
ลอกเลียนแบบสินคา้ที่บริษัทคิดคน้ขึน้เพื่อจ าหน่าย รวมทัง้มีขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีรูปแบบจากต่างประเทศ อาทิ ไตห้วนั 
เกาหลี และญ่ีปุ่ น ที่ด  าเนินธุรกิจโดยทัง้ผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมมากขึน้เรื่อยๆ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบตอ่สว่นแบง่ทางการตลาด การเติบโต และผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ได ้
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ส าหรบัการแกปั้ญหาที่เกิดขึน้นี ้บรษัิทมุง่เนน้ทีก่ารรกัษามาตรฐานสนิคา้และการบรกิารท่ีประทบัใจ รวมถึงการออกสนิคา้ใหม่ๆ  
ที่มีคณุภาพและไมซ่  า้ใครออกมาบริการลกูคา้อย่างตอ่เนื่องเพื่อความพอใจสงูสดุของลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ การใหบ้รกิารท่ีเป็น
เลศิ อีกทัง้มีรสชาติที่ไมม่ีผูป้ระกอบการรายอื่นสามารถลอกเลยีนแบบได ้ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่น
ในอตุสาหกรรมได ้

3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 

หากพิจารณาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัพบว่า ผูบ้ริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรบัประทานอาหารและขนมหวานอยู่
ตลอดเรื่อยมา เช่น แต่เดิมที่อาจมีการรับประทานขนมหวานจ าพวกขนมไทยเท่านัน้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงจนมาเป็นการ
รบัประทานขนมประเภทเบเกอรี่หรือไอศกรีม หรือผสมผสานระหว่างเบเกอรี่และไอศกรีมเพิ่มขึน้ เป็นตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มี
ความเสี่ยงที่ในอนาคตผูบ้ริโภคซึ่งเป็นลกูคา้ของบริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคขนมหวาน ตามภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม และความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคที่อาจลดหรือหลีกเลี่ยงการ
รบัประทานขนมหวาน ซึง่หากมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในเรือ่งดงักลา่วเป็นจ านวนมาก อาจจะสง่ผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัความตอ้งการและความพงึพอใจของลกูคา้ จึงใหค้วามส าคญักบัการวิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ใหม้ีความหลากหลาย แปลกใหม่ ทนัสมยั อยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกับ
อาหารสขุภาพ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในอนาคตได ้ 

4) ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรในฝ่ายปฏิบัติการแต่ละสาขา 

ปัญหาการว่าจา้งและลาออกของพนักงานถือเป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมรา้นอาหารและส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนการ
ประกอบการ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจจ าหนา่ยขนมหวานและเครือ่งดื่ม รวมทัง้ตอ้งมีการบรกิาร ดงันัน้บคุลากรจึง
เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และตอ้งมีการวางแผนในการรบัพนกังานใหม่และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรองรบัการเปิดสาขาใหม่ และทดแทนพนกังานที่อาจจะลาออกในสาขาที่มีการใหบ้ริการอยู่ บริษัทฯ อาจไม่สามารถจดัหา
พนกังานใหม่เพื่อรองรบัการขยายสาขาหรือทดแทนพนกังานที่ลาออกไดท้นัเวลา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใหบ้ริการและ
การด าเนินงานของบรษัิทฯ ได ้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดแูลเอาใจใสพ่นกังานทกุระดบัชัน้ ใชร้ะบบการท าความรูจ้กักบัพนักงานทกุๆ คนผ่านระบบการ
อบรมที่เขา้ใจง่ายและไดผ้ล มีการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้มีการวางแผนการเตบิโต (Career Path) และใหโ้อกาสพนกังาน
ที่มีความสามารถเติบโตไปตามล าดบัขัน้ จนสามารถเป็นถึงระดบัผูจ้ดัการสาขาหรอืผูจ้ดัการเขตไดใ้นอนาคต อีกทัง้บรษัิทฯ ยงัมี
การดแูลเรื่องค่าตอบแทนและสวสัดิการใหอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการคิดวิธีการใหส้วสัดิการที่ตรงความตอ้งการ
และสามารถแกปั้ญหาการท างานไปในตวั ประกอบกบับริษัทฯ มีโครงการเขา้ร่วมกบัสถาบนัอาชีวศึกษา โดยจัดใหน้กัศึกษา
ไดม้าฝึกปฏิบตัิงานจริง ณ สาขาของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึง่ในการสรรหาบคุลากรที่มีคณุภาพและพรอ้มที่จะท างาน
กบับรษัิทฯ  

5) ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

กลุม่บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจรา้นอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีพนกังานเป็นจ านวนมาก และหลงัจากสถานการณโ์ควิด - 19 
ธุรกิจรา้นอาหารส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน กลุ่มบริษัทฯ อาจจ าเป็นตอ้งจ่ายค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังาน
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สงูขึน้ เพื่อดงึดดูใหพ้นกังานมาท างานรว่มกบักลุม่บรษัิทฯ ซึง่กลุม่บรษัิทฯ อาจไมส่ามารถปรบัราคาขายใหเ้พิ่มขึน้เพื่อชดเชยกบั
คา่ใชจ้่ายพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ได ้

อยา่งไรก็ตาม กลุม่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินมาตรการตา่งๆ เพื่อควบคมุคา่ใชจ้่ายพนกังานไมใ่หส้งูเกินไป เช่น ปรบัจ านวนพนกังานแต่
ละสาขาใหส้อดคลอ้งกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลงไป และเนน้การฝึกอบรมพนกังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานท่ีมีอยู ่ 

6) ความเสี่ยงในการจัดเก็บและบริหารเงนิสดที่สาขาและการออกบู้ธจ าหน่ายสินค้า 

บรษัิทฯ รบัช าระคา่สนิคา้ที่หนา้รา้นของแตล่ะสาขาและการออกบธูจ าหนา่ยสนิคา้ ในรูปแบบเงินสด บตัรเครดิต คิวอารโ์คด้ บตัร
ของขวญั (Gift Voucher) หรอื E-Voucher หากบรษัิทฯ มียอดขายตอ่วนัสงูขึน้  ท าใหม้ีเงินสดในความดแูลของพนกังานเพิ่มขึน้ 
บรษัิทฯ มีความเสีย่งที่เงินสดดงักลา่วจะสญูหาย หรอืไมส่ามารถกระทบกบัยอดขายในแตล่ะวนัได  ้

อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว บรษัิทฯ จึงไดม้ีมาตรการควบคมุเงินสดที่เกิดจากการจ าหนา่ยสนิคา้ในแตล่ะ
สาขาเพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่ว โดย (1) ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าใหแ้ก่พนกังานแคชเชียรท์ี่จะตอ้งด าเนินการใหผู้จ้ดัการสาขาหรอื
ทีมผูจ้ดัการตรวจสอบยอดเงินและแบ่งจดัเก็บเขา้ตูเ้ซฟทนัที  (2) ก าหนดใหผู้จ้ดัการสาขาหรือทีมผูจ้ดัการเป็นผูน้บัเงินสดและ
กระทบยอดการขายทุกสิน้วนัเพื่อส่งยอดใหส้  านกังานใหญ่ (3) ก าหนดใหผู้จ้ัดการสาขาร่วมกับผูช้่วยผูจ้ัดการหรือพนกังาน
อาวโุส เป็นผูน้  าเงินสดจากการขายในแตล่ะวนัไปฝากเขา้บญัชีธนาคาร และ (4) การเขา้มาสุม่ตรวจนบัเงินสดและวิธีการปฏิบตัิ
ในการเก็บเงินสด 2 ครัง้ตอ่เดือน โดยผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบคณุภาพ 1 ครัง้และการสุม่จากผูจ้ดัการเขตอีก 1 ครัง้ เพื่อใหแ้นใ่จ
วา่ทกุสาขาไดป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีบรษัิทฯ ก าหนดไวอ้ยา่งถกูตอ้ง   

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัสนบัสนนุใหล้กูคา้ช าระคา่สนิคา้ดว้ยรูปแบบอื่นๆ ที่ไมใ่ช่เงินสดเพิ่มมากขึน้ รวมถึงการเริม่ใชแ้อปพลเิคชนั
ของบรษัิทฯ ในปี 2564 โดยในแอปพลเิคชนันี ้ลกูคา้สามารถช าระคา่สนิคา้ผา่นทาง E-Wallet ซึง่จะช่วยลดปรมิาณเงินสดในแต่
ละสาขาลงได ้

7) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าสถานที่ การเพิ่มขึน้ของค่าเช่า และการไม่สามารถหาพืน้ที่เช่า
เพื่อเปิดสาขาใหม่ในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตีม้อลล ์

สาขาของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่ในการจ าหน่ายขนมหวานและเครื่องดื่ม ตัง้อยู่ในหา้งสรรพสินคา้และคอมมนูิตีม้อลล ์ซึ่งกลุม่
บริษัทฯ ไดม้ีการท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบัหา้งสรรพสินคา้และคอมมนูิตีม้อลล ์โดยมีอายสุญัญาเช่าประมาณ 1 - 3 ปี ท าใหต้อ้งมี
การต่อสญัญาเช่าภายหลงัหมดอายสุญัญา และจากการท่ีในปัจจบุนัมีการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมอาหารทัง้อาหารคาว อาหาร
หวาน และเครื่องดื่มที่สงู มีรา้นเปิดใหม่ที่มีรูปแบบขนมหวานและเครื่องดื่มที่คลา้ยคลึงกบัผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ท าใหม้ีการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการเพื่อใหไ้ดท้ าเลที่เป็นจุดเด่นในการเปิดรา้น และท าใหห้า้งสรรพสินคา้และ
คอมมนูิตีม้อลลห์ลายแห่งมีอ านาจต่อรองกบัผูป้ระกอบการ ซึ่งอาจท าใหห้า้งสรรพสินคา้และคอมมนูิตีม้อลล ์ไม่ต่อสญัญาเช่า
กบักลุม่บริษัทฯ หากมีผูป้ระกอบการรายอื่นยอมจ่ายค่าเช่าในราคาที่สงูกว่า หรืออาจขึน้ค่าเช่าเมื่อมีการต่อสญัญาได ้รวมทัง้
อาจท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพืน้ที่เช่าเพื่อเปิดสาขาใหม่ในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมได ้ซึ่งหากเกิด
เหตุการณข์ึน้ค่าเช่าในพืน้ที่เดิม หรือกลุ่มบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราที่สงูในการเปิดสาขาใหม่ อาจท าให้
สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ ในสว่นของตน้ทนุคา่เช่าสถานท่ีอยา่งมีนยัส าคญั  
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อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัหา้งสรรพสนิคา้และคอมมนูิตีม้อลลช์ัน้น า มีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูใ้หเ้ช่ามาเป็น
เวลานาน มีประวตัิการช าระคา่เชา่ที่ดี ปฏิบตัิตามสญัญาเชา่มาโดยตลอด ไมเ่คยมีปัญหากบัผูใ้หเ้ช่า และที่ผา่นมาไดร้บัการต่อ
สญัญาเช่ามาโดยตลอดในระดบัราคาที่เหมาะสม อีกทัง้บริษัทฯ ยงัเป็นผูป้ระกอบการรา้นขนมหวานและเครื่องดื่มชัน้น า มี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค รวมถึงสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาจับจ่ายใช้สอยใน
หา้งสรรพสนิคา้และคอมมนูิตีม้อลลน์ัน้ๆ จึงท าใหเ้ช่ือวา่ความเสีย่งดงักลา่วจะลดลง ในกรณีที่อตัราคา่เช่าปรบัสงูขึน้มาก บรษัิท
ฯ จะพิจารณาอตัราดงักล่าวว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หากบริษัทฯ พิจารณาว่าอตัราค่าเช่าใหม่สงูเกินไป และไม่สามารถ
เจรจาคา่เช่าใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่เหมาะสม บรษัิทฯ อาจพิจารณาไมต่อ่สญัญาเช่า หรอืหาสถานที่เช่าใหม่ 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมองหาพืน้ที่เช่าที่มีท าเลดีและมีศกัยภาพนอกเหนือไปจากหา้งสรรพสินคา้และคอมมนูิตีม้อลลเ์พื่อ
เปิดรา้นสาขา เช่น อาคารส านกังาน โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษา หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีความเป็นไปไดใ้นการเปิดรา้น รวมถึง
เพิ่มการขายนอกสถานท่ีในรูปแบบของ Pop-up Store  

8) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสาขาของกลุ่มบริษัทฯ 

ในปี 2564 รายไดจ้ากการขายของบรษัิทฯ ประมาณรอ้ยละ 82 มาจากการจ าหนา่ยขนมหวานและเครือ่งดื่มผา่นสาขาของบรษัิท
ฯ ทัง้หมด 41 สาขา ซึ่งจ านวนสาขาที่ตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีมากถึง 35 สาขา นอกจากนี ้สาขารา้นกาแฟมิกกา้
ทัง้หมดของบริษัทย่อยในปี 2564 ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดงันัน้หากเกิดเหตุการณไ์ม่คาดคิด อาทิ ปัญหาทาง
การเมือง การประทว้ง อทุกภยั เป็นเหตใุหห้า้งสรรพสนิคา้หรอืคอมมนูิตีม้อลลไ์ดร้บัความเสยีหายหรอืตอ้งปิดใหบ้รกิาร จะท าให้
สาขาของกลุม่บรษัิทฯ ไดร้บัความเสยีหายหรอืตอ้งปิดใหบ้รกิารเช่นกนั  ซึง่หากเกิดกรณีดงักลา่ว และสาขาของกลุม่บรษัิทฯ ไม่
สามารถจ าหน่ายไดเ้ป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัวตัถดุิบหรือผลิตภณัฑบ์างประเภทที่มีอายจุ ากดั อาจเกิดการหมดอายแุละ
เสือ่มสภาพได ้กรณีดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวดัที่มีศักยภาพและมีก าลงัซือ้สูง 
นอกจากนี ้สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่กลุม่บรษัิทฯ มีอยู่นัน้มีการกระจายตวัไปตามพืน้ที่ตา่งๆ ไม่ไดก้ระจุกตวัอยูท่ี่ใดที่
หนึง่เพียงที่เดียว ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งของการกระจกุตวัของสาขาของกลุม่บรษัิทฯ ได ้  

9) ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บริษัทฯ น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการท างานของหน่วยงานตา่งๆ อาทิ ระบบงานบญัชี  การจดัซือ้วตัถดุิบ การ
ค านวณตน้ทุนสินคา้ การบริหารสินคา้คงคลงั รวมถึงน ามาใชใ้นการจัดการเก่ียวกับระบบการขายหนา้รา้น การสะสมแต้ม
สมาชิก และแอปพลิเคชนัของบริษัทฯ ดงันัน้ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหาขดัขอ้งหรือไมส่ามารถใชง้านได้ตามปกติ 
อาจท าใหม้ีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ได ้ 

เพื่อลดความเสี่ยงเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จึงมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งต่อเนื่อง จดัท า
คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใหค้รอบคลมุระบบงานตา่งๆ และจดัท าแผนการส ารองขอ้มลูพรอ้มกูค้ืนระบบ (Disaster Recovery 
Plan) เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้เมื่อมีปัญหาขดัขอ้งเก่ียวกบัระบบเกิดขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการ
สือ่สารใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเป็นระยะเก่ียวกบัการโจมตีทางไซเบอร ์เพื่อใหพ้นกังานตระหนกัและเพิ่มความระมดัระวงัในการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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10) ความเสี่ยงจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง 

ธุรกิจรา้นอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความเก่ียวโยงกบัธุรกิจทอ่งเที่ยว ซึ่งรา้นอาฟเตอร ์ย ูเป็นหนึ่งในรา้นอาหารที่เป็นจดุหมาย
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ท าใหห้ลายสาขาของบริษัทฯ โดยเฉพาะสาขาในเขตตวัเมืองมีจ านวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ
ค่อนขา้งมาก ดงันัน้ หากเกิดสถานการณท์ี่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวปรบัตวัลดลง อาจส่งผลใหป้ริมาณลกูคา้ต่างชาติของบริษัทฯ 
ลดลงจนสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ได ้

อย่างไรก็ตาม จากขอ้มูลสถิติของบริษัทฯ พบว่ากว่ารอ้ยละ 80 ของลูกคา้ของบริษัทฯ เป็นชาวไทย และสาขาที่มีปริมาณ
นกัท่องเที่ยวตา่งชาติมาใชบ้ริการคอ่นขา้งมากมีเพียงไม่ก่ีสาขาในเขตตวัเมืองเท่านัน้ จึงท าใหเ้ช่ือวา่กรณีที่จ านวนนกัทอ่งเที่ยว
ตา่งชาติลดลงจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

11) ความเสี่ยงจากโรคระบาด 

ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึน้จะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจในหลายภาคสว่นรวมถึงธุรกิจรา้นอาหาร เนื่องจากการระบาด
ของโรคสง่ผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนในการไปยงัสถานที่ปิดหรือสถานที่มีคนอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งรา้นอาหาร
จัดเป็นหนึ่งในสถานที่ปิด และรา้นสาขาของบริษัทฯ เกือบทัง้หมดตัง้อยู่ในหา้งสรรพสินคา้หรือคอมมูนิตีม้อลลซ์ึ่งมีคนเป็น
จ านวนมาก การเกิดโรคระบาดจึงอาจท าใหจ้ านวนลกูคา้ของบริษัทฯ ลดลง และส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั 

อย่างไรก็ตาม จากความนิยมของผูบ้ริโภคในการสั่งสินคา้แบบ Food Delivery ที่เพิ่มขึน้ และจากการที่บริษัทฯ ไดพ้ฒันาบรรจุ
ภณัฑเ์ป็นพิเศษส าหรบัสินคา้ในรา้นเพื่อใหส้ามารถสง่สินคา้แบบ Food Delivery ไดโ้ดยที่ลกูคา้จะไดร้บัสินคา้ที่มีคณุภาพและ
รสชาติเช่นเดียวกบัการรบัประทานในรา้น ท าใหเ้ช่ือวา่ลกูคา้สว่นหนึ่งจะหนัมาใชบ้ริการสั่งสนิคา้แบบ Food Delivery แทนการ
ไปรบัประทานท่ีรา้นสาขา ซึง่ช่วยลดผลกระทบตอ่รายไดข้องบรษัิทฯ ลง นอกจากนี ้บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัเรือ่งความสะอาด
ของรา้นเสมอมาเนื่องจากเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจอาหาร จึงมีฝ่ายตรวจสอบคณุภาพไปตรวจสอบเป็นประจ า ท าใหล้กูคา้
สามารถมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภยัในการไปใชบ้รกิารท่ีรา้นสาขาของบรษัิทฯ ได  ้

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย ์

1) ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  

ณ วนัที่ 5 มกราคม 2565 กลุม่คณุกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ (“กลุม่คณุกุลพชัรฯ์”) และกลุม่คณุแม่ทพั ต.สวุรรณ (“กลุม่คณุแม่
ทพัฯ”) ถือหุน้ทัง้หมดในบริษัทฯ จ านวนรอ้ยละ 31.69 และรอ้ยละ 27.35 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ 
ตามล าดับ ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ ท าใหม้ีแนวโนม้การออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน หากนับสดัส่วน
รวมกนัจะท าใหเ้ป็นกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุน้มากกวา่รอ้ยละ 50 ซึง่สดัสว่นการถือหุน้ดงักลา่ว จะท าใหส้ามารถ
ควบคมุบรษัิทฯ และมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจที่ตอ้งไดร้บัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมด ยกเวน้เรือ่งกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั
บริษัทฯ ซึ่งก าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4 ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ผูถื้อหุน้รายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสีย่ง
ในการไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน ในจ านวนนีม้ีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 
ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัท เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการ
ตดัสนิใจ และพิจารณาอนมุตัิรายการตา่งๆ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ นอกจากนีใ้นกรณีที่เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั
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กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุกิจการ กิจการที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ บคุคลดงักลา่วจะไม่
มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตัิรายการดงักล่าว และในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่กระทบต่อผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้รายย่อยมี
สทิธิออกเสยีงคดัคา้น โดยใชค้ะแนนเสยีงเพียงรอ้ยละ 10 ของผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชมุ รวมทัง้ในการอนมุตัิรายการจะตอ้งปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

2) ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

เนื่องจากคณุแมท่พั ต.สวุรรณ (“คณุแมท่พัฯ”) และคณุกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพชัรฯ์”) เป็นผูร้ว่มก่อตัง้บรษัิทฯ ซึง่ทัง้ 
2 ท่านเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ มีความส าคญัในการบรหิารงานใหบ้ริษัทฯ มีช่ือเสียงและเป็นท่ี
ยอมรบัของผูบ้ริโภค อีกทัง้ท าใหบ้ริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีผลการด าเนินงานที่ดี โดยคุณแม่ทัพฯ ดู แลการ
บริหารงานของบริษัทฯ ในภาพรวม ความเป็นไปในรา้นรวมถึงการท าตลาดขยายสาขา ในขณะที่คณุกุลพชัรฯ์ จะเป็นผูค้ิดคน้
พฒันาผลิตภณัฑ ์สตูรขนมและเมนูที่จ  าหน่ายในรา้น ดูแลการตลาดและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินคา้ของบริษัทฯ ดงันัน้
หากบรษัิทฯ สญูเสยีผูบ้รหิารดงักลา่วไป อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรหิารจดัการของบรษัิทฯ และการด าเนินกิจการ ซึง่อาจสง่ผล
ตอ่เนื่องถึงผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

อยา่งไรก็ตาม โครงสรา้งการจดัการของบรษัิทฯ ไดม้ีการกระจายอ านาจ การบรหิารจดัการ ขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบไปยงั
ผูบ้ริหารสายงานต่างๆ ซึ่งผูบ้ริหารและหวัหนา้งานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณก์าร
ท างานในสายงานที่เก่ียวขอ้ง และประสบการณก์ารท างานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีโครงสรา้งการ
จดัการที่ดี มีการจดัท าแผนการขยายสาขาและธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงจดัท างบประมาณประจ าปี ดงันัน้การมีโครงสรา้งการ
จดัการรองรบั มีการกระจายอ านาจในการด าเนินงานและการจดัเตรยีมแผนงานส าหรบับรษัิทฯ ขา้งตน้ จะสามารถช่วยลดความ
เสีย่งจากการพึง่พิงผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูบ้รหิารทัง้ 2 ทา่นได ้

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศ 

ไมม่ี 
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3.   การขับเคล่ือนธุรกิจเพือ่ความย่ังยนื 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน โดยมุ่งเนน้การประกอบกิจการดว้ยความดแูลเอาใจ
ใสต่่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าการด าเนิน
ธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืนจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สว่นรวมพรอ้มกบัการเจรญิเติบโตของบรษัิทฯ ควบคูก่นัไปดว้ย 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

1) กิจกรรมหลกั (Primary activities) 

 1.1) การบรหิารปัจจยัการผลติ หรอื โลจิสติกสข์าเขา้ (Inbound logistics) 

วตัถดุิบหลกัในการผลติของกลุม่บรษัิทฯ ไดแ้ก่ แปง้ น า้ตาล ไขไ่ก่ ช็อกโกแลต เนย นม เมลด็กาแฟ และผลไม ้กลุม่บรษัิทฯ มีการ
จดัหาวตัถดุิบจากผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยพิจารณาเปรียบเทียบคณุสมบตัิและคณุภาพ
ของวตัถดุิบ ราคา และการใหบ้รกิารของผูจ้  าหนา่ยวตัถดุิบแตล่ะราย นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัอดุหนนุสนิคา้จากเกษตรกรไทยดว้ย
การซือ้พืชสมนุไพรและผลไมต้ามฤดกูาลมาแปรรูปเป็นผลติภณัฑต์า่งๆ เพื่อจ าหนา่ย 

กลุม่บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความยตุิธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของกลุม่
บรษัิทฯ จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คูส่ญัญาทกุฝ่าย และซือ้สนิคา้จากคูค่า้ตามเง่ือนไขทางการคา้  

1.2) การปฏิบตัิการ (Operations) 

โรงงานครวักลางของบรษัิทฯ เป็นหนว่ยงานท่ีจดัหาวตัถดุิบ ตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบ จดัเตรยีมและผลติสนิคา้ใหไ้ดร้สชาติที่ดี
ที่สดุ รวมถึงสะอาดและถูกหลกัอนามยั ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ทัง้ในดา้นกระบวนการผลิตและการควบคมุคุณภาพสินคา้ 
จดัเก็บวตัถดุิบและสนิคา้ที่ผลติเสรจ็เพื่อใหค้งคณุภาพของวตัถดุบิและสนิคา้นัน้ๆ โดยสนิคา้ที่ผลติจากโรงงานครวักลางแบง่เป็น
อาหารพรอ้มปรุงและอาหารพรอ้มรบัประทาน 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดย 
บริษัทฯ ไดร้บัใบรบัรองหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิที่ดีในการผลิต หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) ใบรบัรองระบบการ
วิเคราะหอ์นัตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคมุในการผลิตอาหาร หรือ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 
และมาตรฐานฮาลาล (Halal) ในสนิคา้ของหวานและเครือ่งดื่ม  

1.3) การกระจายสนิคา้และบรกิาร หรอื โลจิสติกสข์าออก (Outbound logistics) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกระจายวตัถดุิบและสินคา้จากโรงงานครวักลางไปตามสาขาต่างๆ เป็นประจ าทกุวนัผ่านรถหอ้ง
เย็นและรถตูข้องบริษัทฯ รวมถึงบริการขนส่งจากบริษัทขนส่งที่ไดม้าตรฐาน ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของ
วตัถดุิบและสินคา้ไดด้ี ประกอบกบัมั่นใจในความสะอาด สดใหม่ ถกูหลกัอนามยั และจดัสง่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเวลาที่



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  

หนา้ 36 

 

ก าหนด และเป็นไปตามแผนงานการจัดส่งสินคา้ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใชร้ะบบ GPS ติดตามรถขนส่งเพื่อการ
บรหิารจดัการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพอีกดว้ย  

กรณีที่สินคา้ที่ผลติจากโรงงานครวักลางเป็นอาหารพรอ้มปรุง พนกังานสาขาหรือพนกังานประจ าบธูขายสินคา้เป็นผูร้บัผิดชอบ
ในการจดัเตรียมและปรุงสินคา้ที่ไดร้บัตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ การตรวจสอบความถกูตอ้งของรายการ
สั่งซือ้ของลกูคา้ รวมทัง้ความสวยงามและความเป็นมาตรฐานของสินคา้ทกุรายการก่อนเสิรฟ์ใหล้กูคา้ ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ
จะเขา้มาสุม่ตรวจคณุภาพของสินคา้และบริการของพนกังานสาขา รวมทัง้ความสะอาด และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ของ
แตล่ะสาขาเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อใหม้ั่นใจวา่คณุภาพอาหารและการใหบ้รกิารเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบรษัิทฯ ก าหนดไว ้ 

1.4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาโดยค านึงถึงตน้ทนุและค่าใชจ้่ายหลกั เช่น ตน้ทนุวตัถดุิบ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ค่า
เช่า และคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน รวมทัง้การพิจารณาราคาตลาด และความสมเหตสุมผลเมื่อเทียบกบัคณุภาพของสนิคา้ 

กลุ่มบริษัทฯ เนน้การท าการตลาดบนสงัคมออนไลน ์(Social Media) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Line@ 
และเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อใชเ้ป็นช่องทางการสื่อสารขอ้มูลสินคา้และบริการไปสู่ลกูคา้หรือผูบ้ริโภค ในเดือนมีนาคม 2564 
บรษัิทฯ เริม่ใชแ้อปพลเิคชนัท่ีทางบรษัิทฯ ไดพ้ฒันาขึน้เอง ในการเก็บสะสมแตม้ รบัขา่วสารและโปรโมชั่นท่ีนา่สนใจ และแลกรบั
ของรางวลั เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นเครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ และสามารถน าขอ้มลูสมาชิกไปใชใ้นการเก็บ
สถิติและวิเคราะหศ์กึษาขอ้มลูสมาชิกเพื่อท าความเขา้ใจพฤติกรรมของลกูคา้ไดด้ียิ่งขึน้ 

1.5) การบรกิารหลงัการขาย (Customer services) 

กลุ่มบริษัทฯ รบัผิดชอบต่อลกูคา้โดยการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้และบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุใหม้ากที่สดุ เพื่อมุง่เนน้การสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ในระยะยาว โดยจดัใหม้ี
ช่องทางใหล้กูคา้ของกลุม่บรษัิทฯ สามารถแจง้ปัญหาสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารท่ีไมเ่หมาะสมเพื่อท่ีกลุม่บรษัิทฯ จะไดป้อ้งกนั และ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสินคา้และบริการของกลุม่บรษัิทฯ ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยลกูคา้สามารถแจง้ปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ทาง
โทรศพัทแ์ละช่องทางออนไลนต์า่งๆ ของบรษัิทฯ เช่น เว็บไซต ์Facebook และ Instagram รวมถึงใบแสดงความคิดเห็น 

หว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ ที่กลา่วมาสามารถสรุปไดด้งันี ้

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
การบริหาร 

ปัจจัยการผลิต 
การปฏิบัตกิาร การกระจายสินค้า

และบริการ 
การตลาด 
และการขาย 

การบริการ 
หลังการขาย 

- การจดัหาและซือ้
วตัถดุิบที่มีคณุภาพ
และปลอดภยั 
- การซือ้วตัถดุิบจาก
เกษตรกรไทย 
- กระบวนการจดัซือ้
จดัหาทีเ่ป็นธรรม 

- การควบคมุคณุภาพ
สนิคา้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
- ความปลอดภยัใน
กระบวนการผลติ 

- บรกิารการขนสง่ที่มี
คณุภาพ ไดม้าตรฐาน 
และรวดเรว็ 
- รา้นสาขาและบธู
ขายสนิคา้ที่ท าให้
ลกูคา้และผูบ้รโิภค
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย  

- การก าหนดราคา
สนิคา้และบรกิาร
อยา่งเหมาะสม  
- การใหข้อ้มลูเก่ียวกบั
การบรโิภคอยา่ง
ถกูตอ้งและครบถว้น  

- หนว่ยงานรบั
ความเห็น ขอ้รอ้งเรยีน 
และขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการบรโิภค 
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2) กิจกรรมสนบัสนนุ (Support activities) 

2.1) การจดัซือ้จดัหา (Procurement) 

กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้แข่งขนับนขอ้มูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่คา้ดว้ยความ
ยตุิธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคูค่า้ของกลุม่บรษัิทฯ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัไดจ้ดัท ารูปแบบสญัญา
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทกุฝ่าย และจดัใหม้ีระบบติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญา
อยา่งครบถว้น และปอ้งกนัการทจุรติและประพฤติมชิอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยกลุม่บรษัิทฯ ซือ้สนิคา้จากคูค่า้
ตามเง่ือนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครดั 

2.2) การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อสนิคา้และบรกิาร (Technology development) 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพสูง โดยจะน าเทคโนโลยีที่ทันสมยัเขา้มา
สนบัสนนุกระบวนการผลิต และมาตรฐานในการท างาน การควบคมุคณุภาพระหว่างการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

บรษัิทฯ เริม่ใชแ้อปพลเิคชนัท่ีทางบรษัิทฯ พฒันาขึน้ในเดือนมีนาคม 2564 เพื่อยกระดบัประสบการณท์ี่ลกูคา้จะไดร้บัจากการใช้
บริการที่อาฟเตอร ์ยู โดยแอปพลิเคชันสามารถใชใ้นการเก็บสะสมแตม้ รบัข่าวสารและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ และแลกรบัของ
รางวลั นอกจากนี ้ยงัสามารถช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการบริการในสาขา โดยลกูคา้สามารถสั่งขนมผ่านตวัแอปพลิเคชัน ไว้
ลว่งหนา้ ท าใหส้ามารถลดเวลาในการรอคิวและช าระเงินลง 

2.3) การบรหิารทรพัยากรบคุคล (Human resource management) 

กลุม่บรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุรายอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาทกัษะ 
ความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การสมัมนาและการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอยา่งทั่วถึงกบั
พนกังานทกุคน และพยายามสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานที่มีความรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยูก่บักลุม่บริษัทฯ เพื่อพฒันาองคก์ร
ต่อไป อีกทัง้ยงัไดก้ าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทจุริตคอรปัชั่น รวมทัง้ปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.4) โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) 

บริษัทฯ ไดน้ าเอาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มาใชใ้นการบริหารจดัการในองคก์ร เพื่อใชใ้นการท างานของ
หนว่ยงานตา่งๆ อาทิ ระบบงานบญัชี การจดัซือ้วตัถดุิบ การค านวณตน้ทนุสนิคา้ และการบรหิารสนิคา้คงคลงั 

3.2.2 การวิเคราะหผู้์มีสว่นได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายในองคก์ร 
ผูถื้อหุน้ การเติบโตของธุรกิจ การจ่ายปันผล 

ราคาหุน้สงู การเปิดเผยขอ้มลูอยา่ง
ถกูตอ้ง โปรง่ใส 

ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใสและมีประสทิธิภาพ 
สรา้งผลการด าเนินงานท่ีดีและการเจรญิเติบโตที่
มั่นคง เปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใสและเช่ือถือได ้
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
พนกังาน ผลตอบแทนและสวสัดิการเหมาะสม 

การเติบโตในหนา้ทีก่ารงาน 
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี 

ปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุรายอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม 
ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม จดัอบรม สมัมนา เพื่อเพิ่ม
ความรูค้วามสามารถ สรา้งบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี 

ผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์ร 
ลกูคา้ สนิคา้และบรกิารมคีณุภาพในราคาที่

เหมาะสม การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบั
สนิคา้อยา่งถกูตอ้งและครบถว้น  

รกัษาคณุภาพและมาตรฐานของสนิคา้และบรกิาร 
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบถว้นและ
ครอบคลมุใหม้ากที่สดุ ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้ที่
ถกูตอ้งและครบถว้น จดัใหม้ีช่องทางใหล้กูคา้ 
สามารถแจง้ปัญหาสนิคา้หรอืการใหบ้รกิาร 

คูค่า้ การปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม การช าระคา่
สนิคา้และบรกิารตรงเวลา 

คดัเลอืกคูค่า้ดว้ยความยตุิธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์น
การประเมินและคดัเลอืกคูค่า้ของบรษัิทฯ จดัท า
รูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คูส่ญัญา
ทกุฝ่าย ซือ้สนิคา้จากคูค่า้ตามเง่ือนไขทางการคา้ และ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอยา่งครบถว้น 

ชมุชน สภาพแวดลอ้มที่ดีและปลอดภยัรอบ
โรงงาน  

ปฎิบตัิตามกฎหมายควบคมุดา้นสิง่แวดลอ้ม และ
ขอ้ก าหนดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นิคม
อตุสาหกรรมที่โรงงานตัง้อยู ่เขา้รว่มและสนบัสนนุ
กิจกรรมของชมุชน 

3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิตส่ิิงแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยด าเนินการและควบคมุใหก้ารผลติสนิคา้และการใหบ้รกิารของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือมีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั บริษัทฯ ยงัด าเนินกิจการ
ภายใตแ้นวคิดการใสใ่จและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้ดแูลและพฒันากระบวนการผลิต เลือกใชว้สัดทุี่เป็นมิตรกบัธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัใหค้วามส าคญัตอ่การลดของเสยีจากกระบวนการผลติ โดยยดึหลกัการใชใ้หน้อ้ยหรือใช้
เท่าที่จ  าเป็น โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหม้ีการหมนุเวียนการใชท้รพัยากรรว่มกนัอย่างเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพื่อการดแูลรกัษา
และหลีกเลี่ยงการท าลายสิ่งแวดลอ้ม โดยเริ่มจากการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ใชว้สัดไุม่สิน้เปลืองและสามารถน า
กลบัมาใชไ้ดห้ลายครัง้ จดัหาระบบรกัษาสิง่แวดลอ้มทัง้ที่ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิ และเป็นอปุกรณใ์นการด าเนินธุรกิจ  

จากการท่ีโรงงานของกลุม่บรษัิทฯ ตัง้อยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมสนิสาคร ซึง่ไดร้บัการรบัรองการเป็นเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ระดบั Eco-Champion และไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 ท าใหโ้รงงานภายในนิคมฯ ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัมาตรการสิง่แวดลอ้มของโรงงานตามขอ้ก าหนดและหลกัปฎิบตัิของนิคมฯ  
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3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 

1. การจดัการพลงังาน 

บริษัทฯ ใชก๊้าซหงุตม้แอลพีจี (LPG) เป็นเชือ้เพลิงส าหรบั Boiler ในการผลิตไอน า้ส  าหรบัใชใ้นกระบวนการผลิต เนื่องจากเป็น
เชือ้เพลงิที่สะอาด มีการเผาไหมส้มบรูณ ์ไมม่ีเขมา่และขีเ้ถา้ ปราศจากมลพิษ และเป็นก๊าซที่สามารถผลติไดภ้ายในประเทศ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดต้ิดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) โดยติดตัง้แผงโซล่าเซลลจ์ านวน 900 
แผง บนหลงัคาอาคารโรงงานหลงัใหม่ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1,200 – 1,300 กิโลวตัตต์่อชั่วโมง เพื่อลดการ
พึ่งพาพลงังานหรือเชือ้เพลิงที่ใชแ้ลว้หมดไป โดยเริ่มใชง้านตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2562 ในปี 2564 บริษัทฯ ผลิตกระแสไฟฟ้าได ้
400.77 เมกกะวตัต ์สง่ผลใหบ้ริษัทฯ ลดค่าไฟฟ้าลงไดร้อ้ยละ 22.2 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศกึษาขอ้มลูเพื่อติดตัง้ระบบผลติ
ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาอาคารโรงงานหลงัเก่าเพิ่มเติม 

 
การตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย ์(Solar Rooftop) บนหลงัคาอาคารโรงงานหลงัใหม่ 

2. การจดัการน า้ 

บรษัิทฯ มีความตอ้งการใชน้ า้ประปาประมาณ 30 – 50 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั ส าหรบัใชใ้นกระบวนการผลติ การท าความสะอาด
เครือ่งจกัรและบรเิวณโรงงาน  

ปริมาณน า้เสียจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งบริษัทฯ มีบ่อรวบรวมน า้เสียที่
สามารถรองรบัปรมิาณน า้เสยีทัง้หมดก่อนสง่เขา้สูร่ะบบบ าบดัน า้เสยี โดยระบบบ าบดัน า้เสยีที่บรษัิทฯ ใชเ้ป็นการใชส้ารชีวภาพ
และเป็นการท างานรว่มกนัของ 3 ระบบคือ ระบบเติมอากาศแบบ Activated Sludge System ซึ่งเป็นกระบวนการบ าบดัน า้เสยี 
โดยใชจ้ลุินทรียใ์นการยอ่ยสลายและกินสิง่สกปรกที่มีอยูใ่นน า้เสีย ระบบ Moving Bed Bio Reactor (MBBR) เป็นกระบวนการ
บ าบดัน า้เสยีโดยการเติมตวักลาง (Media) ลงในบอ่บ าบดัน า้เสยี เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีการยดึเกาะของจลุนิทรยี ์ท าใหจ้ลุนิทรยีส์ามารถ
พบกบัอาหารหรอืสิ่งสกปรกในน า้เสียไดม้ากขึน้ และระบบ Membrane Bio Reactor (MBR) เป็นระบบกรองน า้เสียดว้ยวิธีเมม
เบรน โดยเมมเบรนท าหนา้ที่แยกน า้ใสออกจากตะกอนสว่นเกินในถงัเมมเบรน  

บริษัทฯ มีการตรวจสอบคณุภาพน า้เสียอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ เพี่อใหไ้ดค้่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด สว่นน า้เสียที่
ผ่านการบ าบดัแลว้จะน ามาใชป้ระโยชนใ์นโรงงานโดยใชส้  าหรบัรดน า้ตน้ไม้ในพืน้ที่โรงงาน และใชท้ าความสะอาดพืน้ที่บรเิวณ
รอบโรงงาน นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีการซอ่มบ ารุง ปรบัปรุง และพฒันาระบบบ าบดัน า้เสยีอยา่งตอ่เนื่อง   
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กระบวนการบ าบดัน า้เสยีจากกระบวนการผลิต 

       
การน าน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัแลว้มาใชป้ระโยชน์ในโรงงาน 

3. การจดัการขยะ ของเสยี และมลพิษ 

บริษัทฯ มีนโยบายเนน้การจดัการของเหลือจากการผลิตใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ เช่น การขายเศษขนมปังที่เหลือจากการผลิต
ใหก้บัเกษตรกรในราคาถกู เพื่อน าไปใชเ้ลีย้งปลา  

ส าหรบัขยะและของเสีย แบ่งเป็น ขยะมลูฝอยทั่วไปและของเสียจากสายการผลิต ซึ่งจะแยกพืน้ที่เก็บระหวา่งขยะและของเสยีที่
ขายได ้เช่น กระดาษ พลาสติก และขยะและของเสยีที่ขายไมไ่ด ้เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขยะประเภทอิเลค็ทรอนิกส ์ซึง่ในการ
จดัการขยะและของเสยีตา่งๆ จะแบง่ยอ่ยเป็นขยะอนัตราย มีการจดัเก็บแยกที่หอ้งจดัเก็บขยะอนัตรายและขยะสารเคมี โดยจะมี
การสง่ก าจดัโดยบรษัิทรบัก าจดัขยะอนัตราย และขยะที่ไมอ่นัตราย ขยะทั่วไปและขยะยอ่ยสลายได ้มีการจดัพืน้ท่ีใหท้ิง้ขยะ และ
มีการก าจดัขยะโดยมีรถกรมการนิคมอตุสาหกรรมเป็นผูร้บัก าจดั  

เพื่อลดปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม บรษัิทฯ มีการใชเ้ครือ่งอดัขยะก่อนน าขยะไปก าจดัภายนอกโรงงาน ซึง่ช่วยลดจ านวนรอบในการ
ขนขยะลงไดป้ระมาณรอ้ยละ 50 นอกจากนี ้บริษัทฯ เลือกใชบ้ริการผูร้บัก าจดัขยะที่ใชว้ิธีการก าจดัแบบ Zero Landfill ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีไมท่ าลายสิง่แวดลอ้ม โดยไมใ่ชว้ิธีการฝังกลบขยะ แตเ่ป็นการน าขยะไปยอ่ยท าเชือ้เพลงิผสมแลว้จึงน าไปเผาที่อณุหภมูิ
สงูในระบบปิด จึงไมม่ีการปลอ่ยสารตา่งๆ ออกสูอ่ากาศ  

           
ขยะก่อนอดัดว้ยเครือ่งอดัขยะ อดัขยะดว้ยเครือ่งอดัขยะ ขยะหลงัอดัดว้ยเครือ่งอดัขยะ 
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ในส่วนของส านกังานใหญ่ บริษัทฯ ไดร้่วมโครงการกบัวดัจากแดง จังหวดัสมทุรปราการ ตัง้แต่ปี 2562 เพื่อรบับริจาคขวดน า้
พลาสติกที่ใชแ้ลว้ทิง้ เพื่อน าไปทอเป็นผา้ไตร หรอืผา้บงัสกุลุจีวร จากขวดพลาสติกรไีซเคิล  

                   

การจ าหน่ายเศษขนมปังทีเ่หลือจากการผลิตใหก้บัเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลา รบับริจาคขวดน ้าพลาสติกทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ เพือ่
น าไปทอเป็นผา้ไตร หรือผา้บงัสกุลุจีวร  

4. การจดัการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรอืนกระจก 

บริษัทฯ ยงัไม่มีการจดัท าขอ้มลูการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดัการเพื่อ
ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกด้วยการวางมาตรการบ ารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และ
เครื่องใชไ้ฟฟ้า ที่อาจมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อใหอุ้ปกรณด์งักล่าวอยู่ในสภาพการใชง้านที่ดี รวมถึงการวาง
แผนการปฎิบตัิงานท่ีดี เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลง เช่น การน ารถที่ใชส้  าหรบัขนสง่สนิคา้เขา้ตรวจสภาพการใชง้านและ
ซอ่มบ ารุงอยา่งสม ่าเสมอ และวางแผนการสง่สนิคา้และเสน้ทางเดินรถลว่งหนา้ เพื่อลดปรมิาณการใชน้ า้มนัเชือ้เพลงิที่ไมจ่ าเป็น  

3.4 การจัดการความย่ังยนืในมิตสัิงคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social 
Responsibilities) โดยมุ่งเนน้การประกอบกิจการดว้ยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
อย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าการด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคมจะก่อใหเ้กิด
ประโยชนต์อ่สว่นรวมพรอ้มกบัการเจรญิเติบโตของบรษัิทฯ ควบคูก่นัไปดว้ย  

แนวปฏิบตัิดา้นสงัคมมีดงันี ้

1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุ่งเนน้ที่จะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มั่นที่จะแข่งขนัทางการคา้ตามหลกั
จริยธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสมอภาคกนั รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็
ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ การเรียก รบั  และให้
ผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุริตทางการคา้ในการจดัซือ้เครื่องจกัร นอกจากนี ้ยงัไดเ้คารพต่อสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น  
โดยบรษัิทฯ มีนโยบายใหบ้คุลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา อาทิ การใชโ้ปรแกรม
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คอมพิวเตอรท์ี่มีลิขสิทธ์ิถกูตอ้งตามกฎหมาย อีกทัง้ บริษัทฯ มีโครงการรณรงคก์ารสง่เสริมและปลกูจิตใตส้  านึกใหแ้ก่บคุลากร
ของบรษัิทฯ ในทกุระดบัชัน้ใหเ้กิดความรบัผิดชอบตอ่สงัคมดว้ย 

2) การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลกัการการก ากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนัและตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น การใหห้รอืรบัสนิบนกบัเจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืภาคเอกชน โดย
บริษัทฯ ไดก้ าหนดโครงสรา้งองคก์รให้มีการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแตล่ะ
หนว่ยงานใหม้ีความชดัเจน เพื่อใหม้ีการถ่วงดลุอ านาจและมีความรดักมุในการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  

บรษัิทฯ ยงัไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบตัิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ดงันี ้

1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุก
รูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิ
ตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ มีหนา้ที่ตอ้งรายงานใหบ้รษัิทฯ ทราบถึงการกระท าที่เขา้ขา่ยการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ โดยแจง้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลที่รบัผิดชอบ และใหค้วามรว่มมอื
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 

3. บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรียนท่ีแจง้เรื่องการทจุริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้บคุคลที่ใหค้วาม
รว่มมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

4. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการตอ้งปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น และมี
หนา้ที่ในการใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตา่ง ๆ  เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการ
เปลีย่นแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5. ผูท้ี่กระท าการทจุริตคอรร์ปัชั่นจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้และ
อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทฯ จดัใหม้ีการฝึกอบรมและการเผยแพรค่วามรูใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯ ใหม้ี
ความเขา้ใจในการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น และส่งเสริมดา้นคุณธรรม ความ
ซื่อสตัยค์วามรบัผิดชอบ และภาระหนา้ที่ของตน 

7. บริษัทฯ สนับสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรือบุคคลอื่นที่ตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ รายงานการ
ละเมิดนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ  

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบตัิงาน และการก าหนดคา่ตอบแทนของพนกังานและลกูจา้งของบรษัิทฯ อยา่งเป็นธรรมและเพียงพอ 
เพื่อป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชั่นภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานและลกูจา้งของ
บรษัิทฯ  
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9. เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสงูกบัการเกิดการทจุรติคอรร์ปัชั่นในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ ตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้นช่ดั 

9.1 การให ้มอบหรอืรบัของก านลั และการเลีย้งรบัรองจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกติหรอืประเพณีนิยมในมลูคา่ที่เหมาะสม 

9.2 การใหห้รือรบัเงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส และถกูตอ้งตามกฎหมาย โดย
ตอ้งมั่นใจว่าการใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ไดเ้ป็นการอ าพรางการติด
สนิบน 

9.3 ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอื่นๆ กับหน่วยงาน
ภาครฐัหรอืเอกชนจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส และถกูตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการบรษัิท
ฯ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะตอ้งไม่ใหห้รือรบัสินบนในทุกขัน้ตอนของการ
ด าเนินกิจการ 

3) การเคารพสทิธิมนษุยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตัิต่อผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นพนกังาน 
ชมุชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย ์ค านงึถึงความเสมอภาคและเสรภีาพท่ีเทา่เทียมกนั ไม่
ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา 
สภาวะทางรา่งกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัใหม้ีการดแูลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการละเมิด
สิทธิมนษุยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดส้ง่เสริมใหม้ีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนษุยชน โดยจดัใหม้ีการมีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการรอ้งเรียนส าหรบัผูท้ี่ไดร้บั
ความเสยีหายจากการถกูละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดด้  าเนินการสรา้งองคค์วามรูด้า้นสิทธิมนษุยชนและ
ปลกูจิตส านกึใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

4) การปฏิบตัิตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที่จะช่วยเพิม่
มลูคา่ของกิจการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและการเจรญิเตบิโตอยา่งยั่งยืนของบรษัิทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้บรษัิทฯ 
ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

2. จัดใหม้ีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม  

3. สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัใหม้ีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเขา้รว่มสมัมนา 
และฝึกอบรมวิชาการดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึง
ปลกูฝังทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 
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4. จดัใหม้ีสวสัดิการดา้นตา่ง ๆ ส าหรบัพนกังานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสขุภาพ และประกันอุบตัิเหตุ รวมถึงการใหเ้งินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่
พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ  

5. จดัใหม้ีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเสีย่ง
ตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแตล่ะบคุคล 

6. ด าเนินการใหพ้นักงานปฏิบัติงานไดอ้ย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท  างานที่ดี โดยจัดใหม้ี
มาตรการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสรา้งใหพ้นกังานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการ
ฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นกังานมีสขุอนามยัที่ดี และดแูลสถานท่ีท างานใหถ้กูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยั
อยูเ่สมอ 

7. เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกบัปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรือการ
กระท าที่ไมถ่กูตอ้งในบรษัิทฯ รวมถึงใหก้ารคุม้ครองพนกังานท่ีรายงานเรือ่งดงักลา่ว 

5) ความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพฒันาสินคา้และบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อความพงึพอใจและประโยชนส์งูสดุของลกูคา้และ
ยึดมั่นในการปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความซื่อสตัย ์และเอาใจใสล่กูคา้เสมือนเป็นบคุคลในครอบครวัของบรษัิทฯ 
ดงันี ้

1. บรษัิทฯ ค านงึถึงคณุภาพและมาตรฐานของสนิคา้และบรกิารเป็นส าคญั โดยบรษัิทฯ มุง่เนน้ท่ีการใชว้ตัถดุิบ
ที่มีคณุภาพ และการผลติที่มีมาตรฐาน เพื่อใหล้กูคา้ไดบ้รโิภคสินคา้ที่มีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะอนามยั และ
ไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
สนิคา้ โดยพนกังานของบรษัิทฯ จะท าหนา้ที่ใหข้อ้มลูของสนิคา้อยา่งถกูตอ้งและครบถว้น  

2. บรษัิทฯ มีโครงการท่ีจะพฒันาคิดคน้สนิคา้ใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อให้
ลกูคา้ไดบ้ริโภคสินคา้และไดร้บับริการที่หลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความตอ้งการในการ
บรโิภค  

3. บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการใหล้กูคา้ไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้
และบริการของบริษัทฯ ที่ถกูตอ้ง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อใหล้กูคา้มีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง
และเพียงพอในการตดัสนิใจ  

4. บริษัทฯ ค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้ และมุง่มั่นที่จะใหล้กูคา้ไดร้บัสินคา้และบรกิารที่มีคณุภาพและมี
ความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับดา้นความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่
กฎหมายก าหนด  รวมถึงออกแบบ สรา้งสรรค ์และพฒันาสินคา้และบริการอยู่เสมอ เพื่อใหล้กูคา้มีความ
มั่นใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จดัใหม้ีระบบลกูคา้สมัพนัธเ์พื่อใชใ้นการสือ่สารติดตอ่กบัลกูคา้ รวมถึงการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเก่ียวกบั
คณุภาพของสินคา้และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media) 
ของบรษัิทฯ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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6. บรษัิทฯ จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไมใ่ชข้อ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นทางที่มิชอบ 

7. บริษัทฯ จดัใหม้ีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลกูคา้ และระหว่างลกูคา้กบับริษัทฯ ให้
ยั่งยืน  

6) การรว่มพฒันาชมุชนหรอืสงัคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม เพื่อเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชนและตอบแทนคืนสูส่งัคมอยา่ง
แทจ้รงิ โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งองคค์วามรู ้ สรา้งงาน สรา้งคน ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลอืและ
พฒันาสงัคมโดยมุ่งเนน้การบริจาคและการสนบัสนนุการศึกษา ใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชนโดยรอบในพื ้นที่ที่
บริษัทฯ เขา้ด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดลอ้มอนั
เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดส้ง่เสริมใหพ้นกังานของ
บรษัิทฯ มีจิตส านกึและความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมดว้ย  

3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 

ในระหว่างปี 2564 พนกังานในโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมสินสาคร ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรม “ปลกูตน้ไมเ้พิ่ม
พืน้ท่ีสเีขียว” กบัทางนิคมฯ เพื่อเป็นการรว่มดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวใหก้บัเขตนิคมฯ และชมุชนโดยรอบ 

      
เขา้ร่วมกิจกรรม “ปลูกตน้ไมเ้พิ่มพืน้ทีส่เีขียว” กบัทางนคิมอตุสาหกรรมสนิสาคร 

จากนโยบายของบริษัทฯ ในการใหค้วามช่วยเหลือและพฒันาสงัคมโดยมุ่งเนน้การบริจาคและการสนบัสนุนการศึกษา  ในปี 
2564 บรษัิทฯ ไดจ้ดักิจกรรม "ปันของรกัสง่นอ้งเรยีน" ซึง่เป็นกิจกรรมที่จดัตอ่เนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้กลอ่งรบับรจิาค
สิ่งของเพื่อน าไปจ าหน่ายในรา้นปันกนั เพื่อน ารายไดม้าเป็นทนุการศึกษาใหเ้ด็กที่ขาดโอกาสในมลูนิธิยวุพฒัน ์นอกจากนีใ้น
เดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ น ารายไดส้่วนหนึ่งหลงัหักค่าใชจ้่ายจากการจ าหน่ายชิบูย่าฮันนี่โทสแบบแช่แข็งในเดือน
กนัยายน บรจิาคใหก้บัโครงการเพื่อการศกึษา Limited Education จดัโดยมลูนิธิยวุพฒัน ์ 

           
รบับริจาคสิ่งของเพือ่น าไปจ าหน่ายในรา้นปันกนัเพือ่น ารายไดเ้ป็นทนุการศกึษาใหเ้ด็กในมูลนธิิยวุพฒัน์ 
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น ารายไดส้ว่นหนึ่งหลงัหกัค่าใชจ่้ายจากการจ าหนา่ยชบูิยา่ฮนันีโ่ทสแบบแชแ่ข็ง บริจาคใหก้บัโครงการ Limited Education 

เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนโลหิต บรษัิทฯ ไดจ้ดักิจกรรมบรจิาคโลหิตใหก้บัศนูยบ์รกิารโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เป็น
ประจ าทกุปี 

                               
                       กิจกรรมบริจาคโลหติใหก้บัศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย 

เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ยงัมีอยูเ่กือบตลอดปี 2564 กลุม่บรษัิทฯ ไดน้ าขนมและเครือ่งดื่มไปมอบ
ใหก้บัเจา้หนา้ที่ในหนว่ยงานทางการแพทยต์า่งๆ เพื่อเป็นก าลงัใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ โดยบรษัิทฯ ไดน้ าขนมหวานจากรา้นอาฟ
เตอร ์ย ูไปมอบใหก้บัหน่วยงานตา่งๆ ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ในขณะที่บริษัทย่อยไดน้ าเครื่องดื่มจากรา้นกาแฟ
มิกกา้ ไปมอบใหก้บัหนว่ยงานตา่งๆ ในเดือนสงิหาคม เดือนตลุาคม และเดือนพฤศจิกายน 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังไดร้่วมบริจาคเงินส าหรบัใชซ้ือ้อุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยในเดือนเมษายน 2564 ผูบ้ริหารและ
พนกังานไดร้วบรวมเงินบรจิาคเพื่อซือ้เครือ่งใหอ้ากาศผสมออกซิเจนอตัราการไหลสงู (AIRVO 2) จ านวน 2 เครือ่ง ส  าหรบัผูป่้วย
ที่มีภาวะพรอ่งออกซิเจนโรงพยาบาลราชวถีิ และบรษัิทยอ่ยไดจ้ดักิจกรรม “Mikka share it forward” โดยมอบเงินจ านวน 5 บาท 
จากเครื่องดื่มแตล่ะแกว้ที่ขายไดร้ะหว่างวนัที่ 3 – 7 สิงหาคม 2564 ใหก้บัโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดน่ชยั จ.แพร ่เพื่อใช้
ส  าหรบัซือ้อปุกรณท์างการแพทยท์ี่จ าเป็น  
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    มอบขนมของบริษัทฯ ใหก้บัเจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานทางการแพทยต์่างๆ ชว่งสถานการณ์โควดิ 

 

           
ผูบ้ริหารและพนกังานรวบรวมเงนิบริจาคเพือ่ซือ้เครือ่งใหอ้ากาศผสมออกซิเจนแก่ผูป่้วยโรงพยาบาลราชวิถ ี
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   มอบเครือ่งดืม่จากรา้นกาแฟมิกกา้ใหก้บัเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานทางการแพทยต์่างๆ ชว่งสถานการณ์โควิด 

 

             

   กิจกรรม “Mikka share it forward” เพือ่ร่วมบริจาคเงนิซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ 
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4.   การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

4.1 การวิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ภาพรวมของการด าเนินงาน 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปี 2564 ยงัคงตอ่เนื่องมาจากปี 2563 ท าใหเ้กิดการ
ชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงการจับจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค ซึ่งส่งผล
กระทบตอ่การด าเนินธุรกิจรา้นขนมหวานและเครือ่งดื่มของกลุม่บรษัิทฯ  

มาตรการภาครฐัในการป้องกันและควบคุมโรค เช่น การก าหนดเวลาเปิดใหบ้ริการของรา้นอาหาร การปิดใหบ้ริการการนั่ง
รบัประทานอาหารภายในรา้นเป็นการชั่วคราว และการปิดใหบ้ริการทุกประเภทในหลายสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล ในไตรมาสที่ 3 สง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่ธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่น าไปสูก่ารรายงานผลขาดทนุสทุธิในช่วงไตรมาส
ที่ 2 และ 3 ของปี 

จากมาตรการตา่งๆ ของภาครฐัในการควบคมุการแพรร่ะบาดและการปรบัตวัของประชาชนสง่ผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ซึง่บรษัิทฯ ไดป้รบัตวัเพื่อตอบสนองตอ่วิถีการด ารงชีวิตใหม ่(New Normal) มาตัง้แตปี่ 2563 และตอ่เนื่องมาถึง
ปี 2564 โดยมีกลยทุธต์า่งๆ ดงันี ้

- เพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่ โดยแบ่งพืน้ที่ภายในรา้นเป็นมมุส าหรบัจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภคเพื่อซือ้กลบับา้น โดยมีทัง้
สนิคา้ที่ผลติโดยบรษัิทฯ เอง และสนิคา้ฝากขาย ในช่ือ อาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส ซึง่นอกจากจะเป็นปัจจยัเสรมิที่ช่วย
กระตุน้ใหป้ริมาณการเขา้ใชบ้รกิาร (Traffic) เพิ่มมากขึน้แลว้ ยงัเป็นการสรา้งกิจกรรมระหวา่งรอเขา้รบับริการ รวมถึง
เป็นการเปลี่ยนภาพลกัษณข์องรา้นจากเดิมที่เป็นรา้นขนมหวานที่เนน้การนั่งรบัประทานในรา้น สูร่า้นที่สามารถเดิน
เลอืกซือ้สนิคา้อปุโภคบรโิภคในชีวิตประจ าวนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เปลีย่นแปลงไป โดยในปี 2564 
บริษัทฯ เปิดใหบ้ริการอาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส แลว้ทัง้สิน้ 16 สาขา เป็นการเปิดเพิ่มระหวา่งปีจ านวน 5 สาขา ซึ่งต ่า
กว่าเป้าหมายที่ตัง้ไวท้ี่ 20 สาขา เนื่องจากสาขารา้นอาหารมีการปิดบริการชั่วคราวและปิดใหบ้ริการทกุประเภทตาม
มาตรการภาครฐัหลายช่วงเวลา บรษัิทฯ จึงชะลอการเปิดสว่นมารเ์ก็ตเพลสออกไป บรษัิทฯ จะเปิดเพิ่มในสาขาที่เหลอื
ในปี 2565 

- ชะลอการลงทนุการจดัตัง้สาขาและมุง่เนน้การจดัตัง้ Pop-up Store เนื่องจากเป็นรูปแบบรา้นท่ีสามารถเคลื่อนยา้ยได้
สะดวก ใชเ้งินลงทนุนอ้ย และเมนขูนมที่ใหบ้รกิารอาศยัขัน้ตอนและเวลานอ้ยในการจดัเตรียม โดยการจดัตัง้ Pop-up 
Store มีจ านวน 2 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบแรกจะเป็นรา้นคา้ที่มีโต๊ะและพืน้ที่ใหน้ั่ง รวมทัง้มีเมนสูินคา้คลา้ยกบัเมนใูนรา้น
ขนมอาฟเตอร ์ย ูและรูปแบบที่สองจะเป็นบธูขนาดเล็กที่เนน้ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีที่มีคนหนาแน่นและเมนสูนิคา้ที่ขายจะเป็น
เมนูที่เป็นหมวดซือ้กลบับา้นเป็นหลกั ในปี 2564 ทางบริษัทฯ ไดม้ีการจัดตัง้ Pop-up Store ในทัง้หมด 34 สถานที่
ส  าหรบัรา้นอาฟเตอร ์ยู และ 24 สถานที่ส  าหรบัรา้นกาแฟมิกกา้ และสรา้งรายไดจ้าก Pop-up Store รวมทัง้หมด 
52.10 ลา้นบาท 

- ขยายสาขารา้นกาแฟมิกกา้ทัง้ในส่วนของสาขาที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการเองและสาขาแฟรนไชส ์โดยกลุ่มบริษัทฯ 
เล็งเห็นว่ารา้นกาแฟมิกกา้สามารถตอบสนองกระแสวิถีชีวิตแบบใหมไ่ดเ้ป็นอยา่งดี เนื่องจากผูบ้ริโภคมีความนิยมใน
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การนั่งรบัประทานในรา้นอาหารนอ้ยลง และนิยมความรวดเร็วและความสะดวกมากขึน้ ซึ่งรูปแบบของรา้นกาแฟมิก
กา้เนน้ผลิตภณัฑท์ี่ซือ้กลบัหรือสามารถรบัประทานไดร้ะหว่างเดินทาง (Grab and Go) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
กลุม่บริษัทฯ เปิดใหบ้ริการรา้นกาแฟมิกกา้ทัง้สิน้ 78 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่ด  าเนินการโดยกลุม่บริษัทฯ เอง จ านวน 9 
สาขา และสาขาแฟรนไชสจ์ านวน 69 สาขา ซึ่งสาขาที่เปิดเพิ่มนอ้ยกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไวท้ี่ 100 สาขา เนื่องจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ท าใหห้ลายสาขาชะลอการเปิดรา้นออกไป 

- เพิ่มผลิตภณัฑใ์หม่ในหมวดสินคา้ซือ้กลบับา้นทัง้แบบพรอ้มรบัประทานและแบบแช่แข็ง โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดม้ี
การออกเครื่องดื่มซือ้กลบับา้น 4 ชนิด ขนมและสินคา้ซือ้กลบับา้น 18 ชนิด ซึ่งสินคา้ประเภทซือ้กลบับา้นมีทัง้สนิคา้ที่
ขายในทกุสาขาของบรษัิทฯ และสนิคา้ที่จ าหนา่ยเฉพาะในสว่นของอาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ต เพลส ส าหรบัสนิคา้กลุม่ขนม
หวาน บริษัทฯ เนน้ออกผลิตภณัฑใ์นแบบที่สะดวกทัง้กรณีลกูคา้รบัประทานในรา้น ซือ้กลบับา้น หรือส่งผ่าน Food 
Delivery ไดแ้ก่ ครอฟเฟิล บลเูบอรีชี่สพาย มะยงชิดชีสพาย เคก้แครอท เคก้กลว้ยหอม สตรอวเ์บอรร์ชีอรท์เคก้ 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน  

รายได้ 

 
สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ 

2564 2563 เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย      
รายไดจ้ากรา้นขนมหวานและรา้นเครือ่งดืม่  513.66 81.84 699.94 90.50 (26.61) 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และวตัถดุิบ 43.52 6.93 20.39 2.64 113.44 

รายไดจ้ากการขายและการจดังานนอกสถานที ่ 52.82 8.41 44.32 5.73 19.18 

รายไดจ้ากแฟรนไชส ์ 9.70 1.55 3.29 0.43 194.83 

รายได้จากการขายรวม 619.70 98.73 767.94 99.29 (19.30) 

รายได้อื่น 7.97 1.27 5.50 0.71 44.91 

รวม 627.67 100.00 773.44 100.00 (18.85) 

 

Key Drivers 2564 2563 % เปลี่ยนแปลง 

จ านวนสาขารา้นอาฟเตอร ์ย ูที่เปิดด าเนินการ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

40 42 (4.76%) 

การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG)  (26.74%) (40.22%) 13.48% 
จ านวนสาขารา้นกาแฟมิกกา้ของกลุม่บรษัิทฯ ที่เปิด
ด าเนินการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

9 13 (30.76%) 

จ านวนสาขารา้นแฟรนไชสก์าแฟมิกกา้ ที่เปิดด าเนินการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

69 34 102.94% 
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ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 619.70 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัลดลง 148.24 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19.30 จากปี 
2563 เนื่องจากสาเหตหุลกัดงันี ้

- รายได้จากรา้นขนมหวานและรา้นเครื่องดื่มในปี 2564 ลดลง 186.28 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 26.61 จากปี 2563 
เนื่องจากการปิดการให้บริการการนั่งรับประทานอาหารภายในรา้นเป็นการชั่วคราวในช่วงไตรมาสที่ 2 การปิด
ใหบ้ริการทุกประเภทในหลายสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาสที่ 3 และก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภค
โดยรวมที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัและผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 

- รายไดจ้ากการขายสินคา้และวตัถดุิบในปี 2564 เพิ่มขึน้ 23.13 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 113.44 จากปี 2563 เนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ของการขายวตัถดุิบใหแ้ก่รา้นแฟรนไชสม์ิกกา้ 

- รายไดจ้ากการขายและการจดังานนอกสถานที่ในปี 2564 เพิ่มขึน้ 8.50 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.18 เนื่องจากการเพิ่ม
จ านวนจดุใหบ้รกิารและการขยายทีมในการขายนอกสถานท่ี 

- รายไดจ้ากแฟรนไชสใ์นปี 2564 มีมลูค่า 9.70 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6.41 ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนื่องจากจ านวนสาขาของ
รา้นแฟรนไชสม์ิกกา้เพิ่มขึน้ 

ก าไรขั้นตน้และอัตราก าไรขั้นต้น 

ตน้ทนุขาย ประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถดุิบ บรรจุภณัฑ ์อปุกรณต์่าง ๆ เงินเดือนและคา่แรงพนกังานฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาโรงงาน 
โดยตน้ทนุขายหลกัของบรษัิทฯ คือ ตน้ทนุวตัถดุิบ 

ในปี 2564 บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้เทา่กบั 354.21 ลา้นบาท ลดลง 113.36 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24.24 จากปี 2563 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัยอดขายที่ลดลง ในขณะท่ีกลุม่บรษัิทฯ ยงัคงมีตน้ทนุคงที่ในการด าเนินธุรกิจ 

อตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 57.16 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 3.73 จากปี 2563 เนื่องจากรายไดร้วมที่ลดลงในสดัสว่น
ที่มากกว่าการลดลงของตน้ทนุขายเนื่องจากยงัตอ้งรบัรูค้่าใชจ้่ายคงที่ รวมถึงสดัสว่นสินคา้ประเภทซือ้กลบับา้นและการสั่งซือ้
ผา่นบรกิารสง่อาหารท่ีสงูขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน (จากรอ้ยละ 42.56 ในปี 2563 เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 56.96 ในปี 2564) เนือ่งจากมี
ระยะเวลาการปิดใหบ้ริการรา้นสาขาหลายช่วงเวลา ซึ่งกลุม่สินคา้ซือ้กลบับา้นและบริการสง่อาหารมีตน้ทนุดา้นบรรจุภณัฑส์งู
กว่าสินคา้ประเภทรบัประทานในรา้น นอกจากนี ้บริษัทในเครือมีการขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชสร์า้นกาแฟมิกกา้เพิ่มขึน้ ซึ่งมี
อตัราก าไรขัน้ตน้ต ่ากวา่การขายสนิคา้ปกติ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจ าหน่ายประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายพนกังานประจ าสาขา ค่าเช่าสถานที่ของรา้นขนมหวาน ค่าเช่า
อปุกรณ ์คา่สาธารณปูโภค และคา่ใชจ้่ายในการขายอื่น ๆ  เช่น คา่ใชจ้่ายในการตลาดและการสง่เสรมิการขาย และคา่เสือ่มราคา
ของสนิทรพัยใ์นสาขา 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย เท่ากบั 213.03 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัลดลง 38.07 ลา้นบาท หรือรอ้ย
ละ 15.16 จากปี 2563 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานประจ าสาขาลดลง และการด าเนินการขอลดค่าเช่าพืน้ที่จาก
ผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโควิด-19 
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ค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายไดร้วมในปี 2564 เท่ากับรอ้ยละ 33.94 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.47 จากปี 2563 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วมที่ลดลงในสดัสว่นท่ีมากกวา่การลดลงของคา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหนา่ย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร หลกัๆ ประกอบดว้ยเงินเดือนและคา่แรงพนกังานในส านกังานใหญ่ คา่สาธารณปูโภค และคา่เสือ่มราคา
ของอาคารส านกังาน โรงงาน และอปุกรณต์า่งๆ ที่ใชใ้นส านกังานใหญ่  

ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากับ 135.10 ลา้นบาท ลดลง 12.57 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.51 จากปี 2563 
เนื่องจากคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานและคา่ใชจ้่ายภาษีโรงเรอืนลดลง  

ค่าใชจ้่ายในการบริหารต่อรายไดร้วมในปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 21.52 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.43 จากปี 2563 เนื่องจากรายไดร้วมที่
ลดลงในอตัราสว่นท่ีมากกวา่การลดลงของคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร   

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ในปี 2564 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากบั 4.41 ลา้นบาท ลดลง 51.06 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 92.05 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากรายไดร้วมที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโควิด-19 และก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคที่ลดลง ถึงแมว้า่
กลุม่บรษัิทฯ จะด าเนินการตามนโยบายในการควบคมุคา่ใชจ้่ายอยา่งตอ่เนื่อง 

อตัราก าไรสทุธิในปี 2564 เทา่กบัรอ้ยละ 0.70 คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 6.47 จากปี 2563 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วมที่
ลดลงในสดัสว่นท่ีมากกวา่การลดลงของคา่ใชจ้า่ย รวมถงึการรบัรูผ้ลขาดทนุในชว่งไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2564 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินเกิดจากการรบัรูด้อกเบีย้หนีส้ินตามสญัญาเช่าจากการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 บรษัิทฯ ไมม่ีเงินกูย้ืมที่มีดอกเบีย้ 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิของบริษัทฯ 

สินทรัพย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมมลูค่า 1,131.99 ลา้นบาท ลดลง 171.23 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 13.14 
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยรายละเอียดของการลดลงมีดงันี ้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ 16.42 ลา้นบาท ในขณะที่สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่นลดลง 14.55 
ลา้นบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการขายเงินลงทนุในตราสารหนีเ้ป็นเงินสดเพื่อรกัษาสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ 

- ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ลดลง 42.91 ลา้นบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการรบัรูค้า่เสือ่มราคาในระหวา่งปี 

- สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ลดลง 115.07 ลา้นบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการรบัรูค้า่เสือ่มราคาส าหรบัปี 
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หนี้สนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษัิทฯ มีหนีส้นิรวมมลูคา่ 325.06 ลา้นบาท ลดลง 127.46 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 28.17 จาก ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยรายละเอียดของการลดลงมีดงันี ้

- หนีส้นิหมนุเวียน ลดลง 22.80 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น เนื่องจากการ
จ่ายช าระคา่สนิคา้ การลดลงของโบนสัคา้งจ่ายและภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  

- หนีส้ินไม่หมนุเวียน ลดลง 104.65 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่มีระยะเวลา
มากกวา่ 12 เดือน  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้รวมมลูคา่ 806.93 ลา้นบาท ลดลง 43.77 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.15 

จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 48.94 ลา้นบาท 

การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 2564 2563 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 106.62 172.44 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 0.10 181.47 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (90.65) (292.75) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 0.35 (0.03) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 16.42 61.13 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 145.07 83.94 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 161.49 145.07 
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการด าเนนิงาน 

ในปี 2564 และ ปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 106.62 ลา้นบาท และ 172.44 ลา้น
บาท ตามล าดบั ลดลง 65.82 ลา้นบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินสดรบัจากการด าเนินงานเนื่องมาจากยอดขาย
ที่ลดลง  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุส าหรบัปี 2564 เทา่กบั 0.10 ลา้นบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุส าหรบัปี 2563 
เทา่กบั 181.47 ลา้นบาท ลดลง 181.37 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2563 มีการขายเงินลงทนุในตราสารหนีเ้ป็นเงินสดในระหวา่งปี
เป็นจ านวนที่สงูกวา่ปี 2564 เพื่อรกัษาสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ  
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กระแสเงนิสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงนิ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 90.65 ลา้นบาท และ 292.75 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 
202.10 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินสดจ่ายส าหรบัเงินปันผลและการช าระคืนเงินตน้ของหนีส้ินตาม
สญัญาเช่า 

การวิเคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ 

อตัราสว่นสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ 2.01 เท่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยปรบัเพิ่มขึน้จาก 1.75 เท่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มสงูชึน้ ในขณะที่เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลง  ส าหรบัระยะเวลาขาย
สนิคา้เฉลีย่ของกลุม่บรษัิทฯ เพิ่มขึน้จาก 47 วนั ในปี 2563 เป็น 51 วนัในปี 2564 เนื่องจากกลุม่บรษัิทฯ มีการส ารองวตัถดุบิและ
สนิคา้เพื่อรองรบัการขายที่เพิ่มขึน้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี ระยะเวลาขายสนิคา้ส าเรจ็รูปเฉลีย่ของกลุม่บรษัิทฯ ในปี 2564 และปี 
2563 เทา่กนัท่ี 14 วนั 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร 

อตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 รอ้ยละ 3.73 โดยลดลงจากรอ้ยละ 60.89 เป็นรอ้ยละ 57.16 เนื่องจากรายไดร้วม
ลดลงในสดัสว่นท่ีมากกวา่การลดลงของคา่ใชจ้่ายคงที่ซึง่รวมอยูใ่นตน้ทนุขาย รวมถึงสดัสว่นสนิคา้ประเภทซือ้กลบับา้นและการ
สั่งซือ้ผ่านบริการสง่อาหารสงูขึน้กว่าปีก่อน ซึ่งกลุม่สินคา้ดงักลา่วมีตน้ทนุดา้นบรรจุภณัฑส์งูกว่าสินคา้ประเภทรบัประทานใน
รา้น อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไรสทุธิ และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากรายไดร้วมที่ลดลงในสดัสว่นท่ีมากกวา่การลดลงของคา่ใชจ้่าย  

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนนิงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยข์องบริษัทฯ ลดลงจากรอ้ยละ 4.43 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 0.36 ในปี 2564 ในขณะที่อตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรลดลงจากรอ้ยละ 21.20 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 12.55 ในปี 2564 เนื่องจากก าไรสทุธิที่ลดลงในปี 
2564 

อตัราสว่นความสามารถในการก่อหนี ้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 0.40 เท่า ลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 0.53 
เท่า เนื่องจากการตดัจ าหน่ายหนีส้ินตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 ซึ่งท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ มี
หนีส้นิท่ีรบัรูล้ดลง กลุม่บรษัิทฯ ไมม่ีหนีส้นิจากการกูย้ืม 

ทศิทางธุรกิจในปี 2565 

ในปี 2565 ทางบริษัทฯ มีแผนเปิดสาขารา้นอาฟเตอร ์ยู เพิ่มขึน้ทัง้ในรูปแบบสาขาปกติและสาขาขนาดเล็กในลกัษณะของ 
Cloud kitchen เพื่อรองรบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อเพิ่มจุดส าหรบับริการขนสง่อาหารใหท้ั่วถึง ในสว่น
ของบรกิารอาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส ในปี 2565 บรษัิทฯ มีแผนท่ีจะเปิดใหบ้รกิารเพิ่มเติมในทกุสาขาที่มีพืน้ท่ีสามารถเปิดได ้ซึง่
รวมถึงสาขาขนาดเล็กที่เป็นสาขารูปแบบใหม่ดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเนน้การจดัตัง้ Pop-up Store เนื่องจากเป็น
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รูปแบบรา้นท่ีสามารถเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก ใชเ้งินลงทนุนอ้ย นอกจากนี ้ยงัเป็นการเพิ่มความตระหนกัและขยายการเขา้ถึงของ 
Brand ใหม้ากยิ่งขึน้  

บริษัทฯ เล็งเห็นว่ารา้นกาแฟมิกกา้ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทย่อยนัน้ สามารถตอบสนองกระแสวิถีชีวิตแบบใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี 
เนื่องจากผูบ้ริโภคมีความนิยมในการนั่งรบัประทานในรา้นอาหารนอ้ยลง และนิยมความรวดเร็วและความสะดวกมากขึน้ กลุม่
บริษัทฯ จึงมีแผนท่ีจะเปิดใหบ้ริการรา้นกาแฟมิกกา้เพิ่มรวมทัง้สิน้ไม่ต  ่ากวา่ 200 สาขา โดยมีทัง้สาขาที่กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการ
เอง และสาขาแฟรนไชส ์ 

ในสว่นของธุรกิจแฟรนไชสใ์นตา่งประเทศนัน้ จากเหตกุารณก์ารชมุนมุอยา่งตอ่เนื่องที่ฮ่องกงในปี 2562 ตามมาดว้ยสถานการณ์
โควิดในปี 2563 และ 2564 ท าใหต้อ้งเลื่อนการเปิดสาขาออกไป อย่างไรก็ตาม รา้นอาฟเตอร ์ย ูสาขาฮ่องกง ไดเ้ปิดด าเนินการ
อย่างเต็มรูปแบบในวนัที่ 25 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นอาฟเตอร ์ยู สาขาแรกในต่างประเทศ และคาดว่าจะเปิดสาขาที่สองเพิ่ม
ประมาณไตรมาส 3 ของปี 2565  

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

จากการที่สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยงัคงมีอยู่ อาจสง่ผลใหภ้าครฐัจ าเป็นตอ้ง
ออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะในกรณีที่การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงมากขึน้ ซึ่งหลาย
มาตรการท่ีอาจจ าเป็นในอนาคต โดยเฉพาะการปิดใหบ้รกิารสาขารา้นอาหาร จะสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่ฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั เช่นเดียวกบัท่ีเคยเกิดขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2564 

นอกจากนี ้จากการท่ีสถานการณร์าคาน า้มนัและปัจจยัการผลิตปรบัตวัสงูขึน้มาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แต่ช่วงปลายปี 2564 ไดส้ง่ผล
กระทบต่อตน้ทนุการผลิตสินคา้ของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงค่าจา้งแรงงานที่อาจจะมีการปรบัตวัสูงชึน้ ซึ่งปัจจยัต่างๆ เหลา่นีอ้าจ
สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ ได ้

  



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  

หนา้ 56 

 

4.3 ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 2564 2563 2562 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 161.49 14.27 145.07 11.13 83.94 6.99 

เงินลงทนุชั่วคราว - - - - 406.26 33.85 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 16.75 1.48 14.61 1.12 12.36 1.03 

สนิคา้คงเหลอื 36.04 3.18 38.26 2.94 38.49 3.21 

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ 105.80 9.35 120.35 9.23 - - 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 11.71 1.03 9.94 0.76 8.40 0.70 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน 331.79 

 

29.31 328.23 25.18 549.45 45.78 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 0.20 0.02 0.20 0.02 0.20 0.02 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 560.57 49.52 603.48 46.31 597.47 49.78 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 189.53 16.74 304.61 23.37 - - 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 11.22 0.99 12.44 0.95 13.83 1.15 

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรพัย ์ 0.29 0.03 16.66 1.28 0.34 0.03 

เงินประกนัการเช่า 27.97 2.47 29.41 2.26 33.87 2.82 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10.42 0.92 8.19 0.63 5.07 0.42 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 800.20 70.69 974.99 74.82 650.78 54.22 

รวมสินทรัพย ์ 1,131.99 100.00 1,303.22 100.00 1,200.23 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 2564 2563 2562 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หนี้สนิหมุนเวียน       

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 63.43 5.60 72.93 5.59 72.65 6.05 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

83.36 7.36 86.39 6.63 - - 

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 0.87 0.08 8.83 0.68 29.38 2.45 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 17.61 1.56 19.92 1.53 22.79 1.90 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 165.27 14.60 188.07 14.43 124.82 10.40 

หนี้สนิไมห่มุนเวียน       

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 116.40 10.29 223.12 17.12 - - 

ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน 13.73 1.21 13.90 1.07 12.24 1.02 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16.05 1.42 14.07 1.08 13.11 1.09 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 13.61 1.20 13.36 1.02 11.46 0.96 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 159.79 14.12 264.45 20.29 36.81 3.07 

รวมหนีส้ิน 325.06 28.72 452.52 34.72 161.63 13.47 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 81.56 7.21 81.56 6.26 81.56 6.80 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 709.58 62.68 709.58 54.45 709.58 59.12 

ก าไรสะสม – จดัสรรแลว้ (ส ารองตาม
กฎหมาย) 

8.16 0.72 8.16 0.63 8.16 0.68 

ก าไรสะสม – ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7.00 0.62 51.48 3.95 239.35 19.94 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ 0.27 0.02 (0.08) (0.01) (0.05) (0.01) 

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 806.56 71.25 850.70 65.28 1,038.60 86.53 

สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิทยอ่ย 

0.37 0.03 - - - - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 806.93 71.28 850.70 65.28 1,038.60 86.53 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 1,131.99 100.00 1,303.22 100.00 1,200.23 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2564 2563 2562 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได้       

รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 619.70 98.73 767.94 99.29 1,194.32 99.36 

รายไดอ้ื่น 7.97 1.27 5.50 0.71 7.65 0.64 

รวมรายได้ 627.67 100.00 773.44 100.00 1,201.97 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุขาย 265.49 42.30 300.36 38.83 421.78 35.09 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย 213.03 33.94 251.10 32.47 328.57 27.34 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 135.09 21.52 147.67 19.39 161.54 13.44 

รวมค่าใช้จ่าย 613.61 97.76 699.13 90.39 911.89 75.87 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 14.06 2.24 74.31 9.61 290.08 24.13 

รายไดท้างการเงิน 1.16 0.18 1.36 0.18 3.28 0.27 

ตน้ทนุทางการเงิน (11.49) (1.83) (11.18) (1.45) (0.22) (0.02) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ 3.73 0.59 64.49 8.34 293.14 24.38 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ 0.68 0.11 (9.02) (1.17) (56.06) (4.66) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 4.41 0.70 55.47 7.17 237.08 19.72 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:       

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอื
ขาดทนุในภายหลงั 

      

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่
งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

0.35 

 

0.06 (0.03) (0.00) (0.05) (0.00) 

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอื
ขาดทนุในภายหลงั 

      

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั - สทุธิจากภาษีเงินได ้

- - (1.56) (0.20) (0.57) (0.05) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี 0.35 0.06 (1.59) (0.20) (0.62) (0.05) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 4.76 0.76 53.88 6.97 236.46 19.67 
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งบกระแสเงนิสด 2564 2563 2562 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 3.73 64.49 293.14 

รายการปรบักระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสด
รบั (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 157.61 136.16 68.56 

   คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื (โอนกลบั) (0.14) 0.57 (0.17) 

   ตดัจ าหนา่ยสนิคา้เสือ่มสภาพ 0.67 0.20 3.46 

   ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในตราสารหนีท้ีว่ดัมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุ 

(0.22) (0.14) (3.28) 

   ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในตราสารหนีท้ีว่ดัมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุ 

(0.22) (0.31) (0.80) 

   ส  ารองผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 1.60 0.62 - 

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ยอปุกรณ ์ 1.37 4.09 1.40 

   ตดัจ าหนา่ยคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 0.03 0.03 3.49 

   การยินยอมการลดคา่เช่า (37.09) 1.87 - 

   ก าไรจากการเปลีย่นแปลงและยกเลกิสญัญาเชา่ (2.12) - - 

   โอนกลบัประมาณการตน้ทนุรือ้ถอน (0.48) - - 

   ส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3.71 0.29 3.98 

   รายไดท้างการเงิน (1.17) (1.36) (3.28) 

   ตน้ทนุทางการเงิน 11.49 11.18 0.22 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์
และหนีส้นิด าเนินงาน 

138.77 217.69 366.72 

สนิทรพัยด์  าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (2.12) (2.24) 1.11 

   สนิคา้คงเหลอื 1.70 (0.54) (8.06) 

   สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น (1.25) (1.10) 1.16 

   เงินประกนัการเชา่ 2.48 0.90 (1.58) 

หนีส้นิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (9.18) 0.75 5.84 
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งบกระแสเงนิสด 2564 2563 2562 

   หนีส้นิหมนุเวียนอื่น (2.31) (2.87) 8.45 

   หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 0.25 2.91 7.46 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 128.34 215.50 381.10 

   รบัดอกเบีย้ 0.12 0.27 3.53 

   จ่ายดอกเบีย้ (10.87) (10.59) - 

   จ่ายคา่รือ้ถอนสนิทรพัย ์ (0.33) - - 

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (0.60) (1.28) (0.90) 

   จ่ายภาษีเงินได ้ (10.04) (31.46) (46.73) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 106.62 172.44 337.00 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

ซือ้เงินลงทนุในตราสารหนี ้ (55.00) (120.00) (720.20) 

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในตราสารหนี ้ 70.00 406.35 720.66 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนัลดลง - - 3.28 

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (13.28) (70.18) (159.59) 

ซือ้คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์ (1.50) (1.38) (1.88) 

จ่ายเงินลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรพัย ์ (0.52) (33.04) (2.90) 

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอปุกรณ ์ 0.02 0.02 0.17 

เงินสดรบั (จ่าย) สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 0.38 (0.30) - 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 0.10 181.47 (160.46) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

ช าระคืนเงินตน้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่า (42.12) (56.24) (0.16) 

จ่ายเงินปันผล (48.93) (236.51) (154.94) 

ผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุลงทนุในบรษัิทยอ่ย 0.40 - - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (90.65) (292.75) (155.10) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 0.35 (0.03) (0.05) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 16.42 61.13 21.39 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 145.07 83.94 62.55 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 161.49 145.07 83.94 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

หน่วย 2564 2563 2562 

     อัตราส่วนสภาพคลอ่ง     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่  2.01   1.75   4.40  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่  1.72   1.49   4.03  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่  0.60   1.10   2.79  

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่  48.51   65.96   104.20  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั  8   6   4  

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้ส าเรจ็รูป เทา่  25.35   26.70   35.65  

ระยะเวลาขายสนิคา้ส าเรจ็รูปเฉลีย่ วนั  14   14   10  

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่  7.15   7.83   11.68  

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั  51   47   31  

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้ เทา่  8.87   10.58   14.01  

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั  41   35   26  

วงจรเงินสด (Cash cycle) วนั  17   18   9  

     อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร     

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 57.16% 60.89% 64.68% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 2.27% 9.68% 24.29% 

อตัราสว่นรายไดอ้ื่นตอ่รายไดร้วม % 0.19% 0.18% 0.27% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % 758.42% 232.06% 116.18% 

อตัราก าไรสทุธิ % 0.70% 7.17% 19.72% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 0.53% 5.87% 23.76% 
     อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 0.36% 4.43% 20.64% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 12.55% 21.20% 55.45% 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่  0.52   0.62   1.05  
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

หน่วย 2564 2563 2562 
     อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ     

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่  0.40   0.53   0.16  

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่  14.94   18.83   1,622.36  

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย 
ภาษีเงินได ้คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย 

เทา่  1.16   1.47   -    

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เทา่  0.86   0.68   -    

อตัราการจ่ายเงินปันผล % n/a 98.06% 99.60% 
     ข้อมูลต่อหุ้น     

มลูคา่ที่ตราไว ้ บาท 0.10 0.10 0.10 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ บาท 0.01 0.07 0.29 
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5.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

5.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : รา้นขนมหวาน 
สถานที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0107559000109 
โทรศพัท ์ : 0 2318 4488 
อีเมล : contactus@afteryou.co.th 
เว็บไซต ์/ โฮมเพจบรษัิท : http://www.afteryoudessertcafe.com 
ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 : 81,562,500 บาท 

ทนุช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 : 81,562,356 บาท 

ชนิดและจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ : หุน้สามญัจ านวน 815,623,561 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 
 

บุคคลอ้างอิง 

 นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 93  ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 0 2009 9000 
โทรสาร : 0 2009 9991 

ผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี : บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : เลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ ์เลขที่ 193/136-137 ชัน้ 33  

ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ : 0 2264 0777 
โทรสาร : 0 2264 0789-90 

 

            ผูต้รวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายใน : บรษัิท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 958 ถนนออ่นนชุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250 
โทรศพัท ์ : 0 2332 9806  
โทรสาร : 0 2311 5567 
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5.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

ไมม่ี 

5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ไมม่ี 

5.4 ตลาดรอง 

ไมม่ี 

5.5 สถาบันการเงินทีต่ดิต่อประจ า (เฉพาะกรณีทีบ่ริษัทออกตราสารหนี)้ 

ไมม่ี 
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ส่วนที ่2 

 

 

การก ากับดูแลกจิการ 
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6.   นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากับดูแลกิจการ 

ในการด าเนินงานท่ีผา่นมา คณะกรรมการบรษัิท ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทฯ รวมทัง้ไดย้ดึถือและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทจดทะเบียน (The Principles of Good 
Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพในการด าเนินงาน และยงัท าใหเ้กิดความโปรง่ใสตอ่นกัลงทนุอนัจะท าใหเ้กิด
ความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ ครอบคลมุ
หลกัการ 5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลู
และความโปรง่ใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลซึง่เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่สามารถเอือ้ประโยชนใ์หก้บับรษัิทฯ 
โดยเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

กรรมการที่เป็นอิสระ คิดเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะอนัจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลในการ
พิจารณาและออกเสยีงในเรือ่งตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละไมเ่กิน 3 ปีตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งตอ่เนื่องไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทจะ
เห็นวา่บคุคลนัน้สมควรด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ ตอ่ไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ นอกจากนี ้กรรมการ
และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ สามารถเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการหรอืผูบ้ริหารของบรษัิทในเครือหรอืบรษัิทอื่นได ้แตต่อ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรพัยฯ์ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทใหร้บัทราบดว้ย 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษัิทยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชว่ยในการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น เพื่อท าหนา้ที่ชว่ยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษัิทในการ
ก ากบัดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคมุภายในและการปฏิบตัิตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมทัง้การจดัท ารายงาน
ทางการเงิน เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งโปรง่ใสและนา่เช่ือถือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อท าหนา้ที่ในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการใหค้  าแนะน า ในเรื่องขอ้ก าหนดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมตขิอง
คณะกรรมการบรษัิท 
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2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหนา้ที่ก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการด า เนินงานของบริ ษัท ฯ  รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจัดการ เ ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง  
เพื่อประโยชนร์ะยะยาวแก่ผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนัก็
ค านงึถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการไดใ้ห้
ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว ทัง้นี ้การจดัท าคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ จดัใหม้ีการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

บรษัิทฯ มีเจตนารมณใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งโปรง่ใส มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ตลอดจน
สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบัติเป็นลายลกัษณ์อักษรเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ
พนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้  

(ข) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์อ่ลกูคา้ 

(ค) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์อ่คูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ และเจา้หนี  ้

(ง) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่พนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

บรษัิทฯ  ไดป้ระกาศและแจง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั 

(3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ  มีนโยบายขจัดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ
ภายใตก้รอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นส าคญั โดยก าหนดใหผู้ท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ี
พิจารณาเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหบ้รษัิทฯ ทราบ และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพิจารณา รวมถึงไมม่ี
อ  านาจอนมุตัิในรายการดงักลา่ว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที่สอดคลอ้งกับกฎหมาย 
ตลอดจนขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี  
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(4) การควบคมุภายใน 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในเพื่อการก ากบัดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏิบตัิงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการว่าจา้งผูต้รวจสอบภายใน เพื่อท าหนา้ที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการเปิดเผยความเห็นของ
คณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบควบคมุภายในไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ  

(5) การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยงใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากับดูแลใหม้ีระบบหรือ
กระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบตัิตาม
นโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าและบริษัทฯ จัดใหม้ีการทบทวนระบบหรือกระบวนการบริหาร
จดัการความเสีย่งเป็นประจ าทกุปี 

(6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีมาประชุมรว่มกนั และน าเสนอ
รายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  

3. การประชมุคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยทกุไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยมีการ
ก าหนดวาระประชมุชดัเจนลว่งหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บรษัิทฯ จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ
พรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 
เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตจุ าเป็นเรง่ด่วน และจดัใหม้ีการ
บนัทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รบัรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้โดยในการ
ประชุมทุกครัง้ บริษัทฯ จัดใหม้ีผูบ้ริหารและผูท้ี่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มลูและรายละเอียดประกอบการตดัสินใจที่
ถกูตอ้งและทนัเวลา 

ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทฯ ถือมติของเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการหนึง่คนมีหนึง่เสยีง โดยกรรมการ
ที่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน 
ประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรบัปรุงและแกไ้ขการ
ด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหวัขอ้ที่จะประชมุชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมินดงักลา่ว เพื่อรวบรวมความเห็นและน าเสนอตอ่
ที่ประชมุ  
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4. คา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายไตรมาส ซึ่งอยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ยเมื่อเทียบกับอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยค านึงถึง
ความเพียงพอต่อการปฏิบัติหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผูบ้ริหารจะไดร้บัผลตอบแทนที่เป็น
เงินเดือนและโบนัสประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นส าคัญ ทั้งนี  ้ค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการและผูบ้ริหารรวมกนัจะตอ้งไม่เป็นจ านวนที่สงูผิดปกติเมื่อเทียบกบัผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารโดย
เฉลี่ยของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลกั ในการก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดรูปแบบและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทน และ
น าเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นล าดบั 

5. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นตน้ เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษัิทฯ หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอกก็ได ้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจัดการจะจดัใหม้ีเอกสารและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงจัดใหม้ีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแ้ก่
กรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดร้บัมอบหมายตามความถนดัของผูบ้ริหารและพนกังาน โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผูจ้ัดการจะก าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ดงักลา่วเพื่อเป็นแผนพฒันาและสบืทอดงานของบรษัิทฯ ทัง้นี ้เพื่อพฒันาผูบ้รหิารและพนกังานใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ
ท างานมากขึน้และใหส้ามารถท างานแทนกนัได ้

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวกับผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยี 

1. สทิธิของผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเจา้ของ
บรษัิทฯ เช่น สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู ่สทิธิในการท่ีจะไดร้บัสว่นแบง่ผลก าไรจากบรษัิทฯ สทิธิในการไดร้บั
ขอ้มลูอยา่งเพียงพอ สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผูถื้อหุน้ สทิธิในการแสดงความคิดเห็น สทิธิในการรว่มตดัสนิใจในเรือ่งส าคญัของ
บรษัิทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่ส  าคญัและมีผล
ตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถึงการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีพนัธกิจในการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระตา่งๆ ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบลว่งหนา้ก่อน
วนัประชุมไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด รวมทัง้ขอ้มลู
ประกอบการประชมุที่เพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาในการศกึษาขอ้มลูลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ นอกจากนี ้บรษัิทฯ จะน า
ขอ้มลูดงักลา่วเผยแพรล่งในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 
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(2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระหรอืบคุคลอื่นใดเขา้รว่มประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดตามที่บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบั
หนงัสอืนดัประชมุ 

(3) ในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จะใชส้ถานท่ีซึง่สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซึง่แสดงสถานท่ีจดัการประชมุผู้
ถือหุน้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ รวมถึงเลือกวนัเวลาที่เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ  ทัง้นี ้เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

(4) ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่ความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ซกัถามไดล้ว่งหนา้ก่อน
วนัประชมุตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก าหนด โดยบรษัิทฯ จะเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะหรือตัง้ค  าถามในวาระต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในท่ีประชมุ  

(6) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการ
ลงคะแนน 

(7) ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสร็จ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมที่บนัทึกขอ้มูลอย่างถกูตอ้งและครบถว้นใน
สาระส าคญั รวมทัง้จะมีการบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถาม ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี ้บริษัทฯ จะน าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทัง้รายงานการประชมุ
เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา รวมถึงสง่รายงานการประชุมดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(8) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในการรบัเงินปันผล โดยบรษัิทฯ จะจ่ายเงินปันผลดว้ยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชี
ธนาคาร ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัเงินปันผลตรงเวลา และปอ้งกนัปัญหาเรือ่งเช็คช ารุด สญูหาย หรอืสง่ถึงผูถื้อหุน้ลา่ชา้ 

(9) บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้
ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้ท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้สญัชาติไทยหรอืตา่งดา้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะแจ้งก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่
ก าหนดการประชมุดงักลา่วผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ รวมทัง้จะจดัท าและเผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทย
และภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เช่นกนั 

(2) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรอืเสนอวาระเพิ่มเติมไดก้่อนวนัประชมุผูถื้อ
หุน้ โดยบริษัทฯ จะก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนเป็นการลว่งหนา้เก่ียวกบัวิธีการที่ใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยจะเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้หลกัเกณฑเ์พื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอ
หรอืไม ่
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(3) ในการด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ บริษัทฯ จะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการ
ประชุม ประธานในที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีการใชส้ิทธิออกเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ตอ้งลงมติในแตล่ะวาระ 
และยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชุมทกุรายสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้
ซกัถามในแตล่ะวาระโดยใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ก าหนดไว ้รวมทัง้จะมิใหผู้บ้ริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ
วาระท่ีมีความส าคญัซึง่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

(4) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษัิทฯ จะสนบัสนนุใหม้ีการเลอืกตัง้เป็นรายคน 

(5) บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาในวาระที่
เก่ียวขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบนัทึกส่วนไดเ้สียดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รวมทัง้หา้มมิใหก้รรมการที่มีสว่นไดเ้สียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่จะไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระในวาระที่
เก่ียวขอ้งมีสว่นรว่มในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  

(6) บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการน าขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ทราบขอ้มลูภายในน าขอ้มูลดงักลา่วไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง ในกรณีที่บคุคลใด
เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วหรือน าขอ้มูลนัน้ไปใชไ้ม่ว่าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น หรือกระท ารายการที่อาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ถือเป็นความผิดอยา่งรา้ยแรงและจะถกูลงโทษทางวินยั นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการ
ทกุคนและผูบ้ริหารที่มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายมีหนา้ที่จดัสง่รายงานดงักลา่วใหแ้ก่เลขานกุาร
บรษัิทเป็นประจ าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

3. บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี  

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัตอ่สิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้และพนกังานของ
บรษัิทฯ หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น คูค่า้ ลกูคา้ เป็นตน้  โดยบรษัิทฯ ตระหนกัดีวา่การสนบัสนนุและขอ้คิดเห็นจากผูม้ีสว่น
ไดเ้สียทกุกลุม่จะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินการและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหส้ิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดร้บัการดูแลอย่างดี นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
บรษัิทฯ ไดค้  านงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 

ผูถื้อหุน้ : บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสรา้งผลการ
ด าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใสและเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้  

   พนกังาน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุรายอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถและศกัยภาพ
ของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม เป็นตน้ โดยให้
โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู ้
ความสามารถสงูใหค้งอยู่กบับริษัทฯ เพื่อพฒันาองคก์รต่อไป อีกทัง้ยงัไดก้ าหนดแนวทางใน
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มลูภายในอยา่งเครง่ครดั เป็นตน้ 
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คูค่า้ : บริษัทมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้แข่งขนับนขอ้มูลที่เท่าเทียมกัน และ
คดัเลือกคูค่า้ดว้ยความยตุิธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคูค่า้ของบรษัิทฯ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดจ้ัดท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย 
และจดัใหม้ีระบบติดตามเพื่อใหม้ั่นใจวา่ไดม้ีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถว้น 
และป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทฯ ซือ้
สนิคา้จากคูค่า้ตามเง่ือนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครดั 

   ลกูคา้ : บริษัทฯ รบัผิดชอบต่อลกูคา้โดยการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของสินคา้และบริการ รวมถึง
การตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุใหม้ากที่สดุ เพื่อมุ่งเนน้
การสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ในระยะยาว นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัค านงึถึงสขุลกัษณะและ
อนามยัของลกูคา้ในการบรโิภคสนิคา้ของบรษัิทฯ และการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้ที่ถกูตอ้งและ
ครบถว้นแก่ลกูคา้ รวมทัง้ยงัจดัใหม้ีช่องทางใหล้กูคา้ของบรษัิทฯ สามารถแจง้ปัญหาสนิคา้หรอื
การใหบ้ริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะไดป้้องกัน และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกับสินคา้และ
บริการของบริษัทฯ ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยลกูคา้สามารถแจง้ปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ทาง
โทรศพัทแ์ละช่องทางออนไลนต์า่งๆ ของบรษัิทฯ เช่น เว็บไซต ์Facebook และ Instagram 

   เจา้หนี ้ : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสญัญาที่มีตอ่เจา้หนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคืน
เงินตน้ ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัตา่ง ๆ ภายใตส้ญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

   คูแ่ขง่ : บรษัิทฯ ประพฤติตามกรอบการแขง่ขนัท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้
สนบัสนนุและสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม 

   สงัคมและสว่นรวม : บรษัิทฯ ใสใ่จและใหค้วามส าคญัตอ่ความปลอดภยัตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้มและคณุภาพชีวิตของ
ผูค้นที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษัทฯ มี
จิตส านกึและความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้บริษัทฯ พยายามเขา้ไปมี
สว่นรว่มในกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เป็นการสรา้งและรกัษาไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มและสงัคม 

นอกจากนี ้ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความ ไม่
ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพรอ่ง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ 
หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได ้ทัง้นี ้ขอ้มูลรอ้งเรียนและเบาะแสที่แจง้มายงับริษัทฯ จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั โดย
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข (หากมี) และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป โดยจะเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซตห์รอืรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  

(1) คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้
ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูอื่นท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งลว้นมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  จะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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(2) บริษัทฯ จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท าหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุหรือผูถื้อหุน้ 
โดยบริษัทฯ จะจดัใหม้ีการประชุมเพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพรข่อ้มลูของบริษัทฯ ขอ้มลู
ทางการเงินและขอ้มูลทั่วไปของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ และ
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวขอ้งรบัทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาด
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญัในการ
เปิดเผยขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัข่าวสารเป็นประจ าผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทฯ โดยขอ้มลูที่อยูบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ จะมีการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ซึง่ขอ้มลูดงักลา่วรวมถึงวิสยัทศัน ์พันธ
กิจ งบการเงิน ขา่วประชาสมัพนัธ ์รายงานประจ าปี โครงสรา้งบรษัิทฯ และผูบ้รหิาร ตลอดจนโครงสรา้งการถือหุน้และผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หนงัสอืเชิญประชมุ เอกสารทางทะเบียนของบรษัิทฯ กฎบตัรตา่ง ๆ เป็นตน้  

(3) บริษัทฯ  ให้ความส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดใหม้ี
รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงาน
ประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัสนบัสนนุใหม้ีการจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส  

(4) บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุ
ย่อยของบริษัท จ านวนครัง้ของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท าหนา้ที่ รวมทัง้การ
ฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชีพอยา่งตอ่เนื่องในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีของบรษัิทฯ 
รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสงูในบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (หากมี) ดว้ย 

(5) บรษัิทฯ จะเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บรกิารอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รกิาร  

(6) บริษัทฯ จะจัดใหม้ีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยง และ
นโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้มที่ไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดงักลา่วรวมทัง้กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วไดพ้รอ้มดว้ยเหตผุล โดยรายงานผา่นช่องทางตา่ง ๆ 
เช่น รายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจตนารมณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 
และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้  

(ข) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์อ่ลกูคา้ 

(ค) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์อ่คูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ และเจา้หนี  ้
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(ง) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่พนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

บรษัิทฯ  ไดป้ระกาศและแจง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัต ิ และระบบการก ากับดูแล
กิจการในรอบปีทีผ่่านมา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดน้ าเอาหลกัปฏิบัติของหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโนบาย แนวปฏิบตัิ และระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทฯ กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และนโยบายที่เก่ียวขอ้ง 
ประจ าปี 2564 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 เพื่อใหม้ั่นใจวา่กฎบตัร นโยบาย 
และแนวปฏิบตัิตา่งๆ ของบรษัิทฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน 

บริษัทฯ ไดร้บัคะแนนประเมินโครงการ “การประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้” ประจ าปี 2564 ซึ่งด าเนินการโดย
สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย อยูท่ี่รอ้ยละ 93 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  

                                                                                                     หนา้ 75 

 

7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  

                                                                                                     หนา้ 76 

 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรษัิทมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบดว้ย 

(1)   กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 ทา่น (Executive Directors)  

(2)   กรรมการบรษัิทท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 4 ทา่น (Non-executive Directors)  

(3)   กรรมการอิสระ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นอิสระตามหลกัเกณฑท์ี่ ก.ล.ต. ก าหนดจ านวน 3 ทา่น  

                                      
สดัสว่นกรรมการอิสระ 3 ทา่น จาก 7 ทา่น        

คิดเป็นรอ้ยละ 43 
 

สดัสว่นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 4 ทา่น จาก 
7 ทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 57 

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
3. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 
4. ดร. ชชัชยั  ฉนัทจินดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  
6. นางสาวกลุพชัร ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 
7. นายมิลล ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 

กรรมการ
อิสระ
43%

กรรมการไม่
อิสระ
57%

กรรมการที่
เป็น

ผู้บริหาร
43%

กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร

57%
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7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท  

 (1) ปฏิบตัิหนา้ที่ และก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ความรบัผิดชอบ และความระมดัระวงั เพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

(2) ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทางของธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารจดัการ และ
อ านาจอนมุตัิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ และก ากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ หรือบคุคลใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักลา่วเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุใหแ้ก่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ 

(3) ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและพิจารณาถึงปัจจยัความเสีย่งที่ส  าคญัอนัอาจเกิดขึน้ ก าหนดแนวทางในการจดัการ
ความเสีย่งดงักลา่วและติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางปอ้งกนัความเสีย่งนัน้ 

(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายจดัการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอเพื่อใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

(5) ด าเนินการใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ และจดัใหม้ีการรายงานทางการเงิน
และการสอบบญัชีที่เช่ือถือได ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

(6) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอก่อนเสนอตอ่ผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(7) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรบัการก าหนดเงินเดือน การปรบัขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน และ
บ าเหน็จรางวลัของผูบ้รหิาร รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารที่เหมาะสม 

(8) พิจารณารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(9) พิจารณาอนมุตัิการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการพิจารณาโดยที่
ประชมุผูถื้อหุน้) การลงทนุในธุรกิจใหม ่และการด าเนินงานใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

(10) พิจารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาโดยที่
ประชมุผูถื้อหุน้) ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(11) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

(12) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

(13) ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้ในกรณีที่
กรรมการรายใดมีสว่นไดเ้สียในธุรกรรมใดที่ท  ากบับริษัทฯ หรือมีสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้
หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบโดยไมช่กัชา้ 
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(14) สอบทานนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption) 
ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมตัิรายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการ
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นประจ าปีที่จดัท าโดยคณะกรรมการชดุยอ่ยที่ไดร้บัมอบหมาย 

(15) แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทตามความเหมาะสม 

(16) แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท และ/หรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงาน
ตา่งๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

(17) วา่จา้งที่ปรกึษาหรอืบคุคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อใหค้วามเห็นหรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 

(18) ดแูลการจดัท ารายงานประจ าปี และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปีที่ผา่นมาเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(19) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ 
บรษัิทฯ 

(20) พิจารณาอนมุตัิเรือ่งตา่งๆ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ของบรษัิทฯ อยา่งเป็นธรรม 

(21) จดัใหม้ีการก าหนดแผนการสบืทอดต าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 

(22) ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

(23) มอบหมายใหก้รรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบรษัิทได ้ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ
มอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง) อาจมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ 
หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิไว ้

บทบาทหนา้ที่ของประธานกรรมการ 

(1) มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ ตลอดจนดแูลใหม้ั่นใจว่ากรรมการทกุคนมี
สว่นรว่มในการสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรมและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) ท าหนา้ที่เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนัในที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

(3) ท าหนา้ที่เป็นประธานในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และ
ระเบียบวาระท่ีไดก้ าหนดไว ้และเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนัในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(4) ประธานกรรมการและเลขานกุารบริษัทก าหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และดูแลใหเ้รื่องส าคญัไดถ้กู
บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการ โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่ง
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ไดร้บัมอบหมายเป็นผูส้ง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงักรรมการบริษัท พรอ้มเอกสารขอ้มลูประกอบการประชุมอย่างถกูตอ้ง
ครบถว้นเป็นการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อใหก้รรมการบรษัิทสามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

บรษัิทฯ มีคณะกรรมการชดุยอ่ย 2 ชดุ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. ชชัชยั  ฉนัทจินดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ยจ านวน 1 ครัง้ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดว้่าจา้งใหบ้ริษัท ส านกังานสอบบญัชีดีไอเอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ในฐานะหน่วยงานภายนอก เป็นผู้
ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้นายปรียม์น  ป่ินสกุล และดร. ชชัชยั  ฉนัทจินดา เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จะสามารถสอบ
ทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบรษัิทฯ  

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

(3) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และประเมินผลการตรวจสอบรว่มกับผูต้รวจสอบ
ภายในและผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 

(4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อบังคับและประกาศของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งซึง่มีผลใชบ้งัคบักบับรษัิทฯ และ/หรอืธุรกิจของบรษัิทฯ 

(5) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ พรอ้มทัง้เสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ 
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(6) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์/กฎหมายที่เก่ียวขอ้งซึง่มีผลใชบ้งัคบั
กบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ
ตอ่บรษัิทฯ 

(7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับรษัิทฯ และ/หรอืธุรกิจของบรษัิทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตอ านาจ หนา้ที่และความ
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

(8) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

(9) ตรวจสอบผูท้ี่เก่ียวขอ้งภายใตอ้ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจา้งหรือน าผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบ 

(10) หากพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรอืการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บังคับและประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับรษัิทฯ และ/หรอืธุรกิจของบรษัิทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไมด่  าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรอืการกระท าตามขา้งตน้ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(11) ใหค้วามเห็นต่อฝ่ายจัดการเก่ียวกับการแต่งตัง้ เลิกจา้ง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในหรอืหนว่ยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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(12) จดัท ารายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(13) สอบทานและใหค้วามเห็นเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น 

(14) ทบทวนกระบวนการการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ 

(15) สอบทานและใหค้วามเห็นในรายงานผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และการตอ่ตา้น
การคอรร์ปัชั่นประจ าปีของบรษัิทฯ 

(16) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อ 
บริษัทฯ (Identification of Risk) และก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้องบริษัทฯ (Risk Appetite) รวมทัง้ก าหนด
นโยบายการบรหิารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบรษัิทฯ ใหม้ีความครอบคลมุ และสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทิศทาง
ของธุรกิจ ทัง้นี ้ตอ้งครอบคลมุความเสีย่งอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงันี ้

(ก) ความเสีย่งทางการเงิน (Financial Risk) 

(ข) ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเสีย่งดา้นกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสีย่งดา้นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ (Compliance Risk) 

(17) ก าหนดกลยทุธ ์โครงสรา้งและทรพัยากรที่ใชใ้นการบรหิารความเสีย่งขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความ
เสีย่งตลอดจนกลยทุธแ์ละทิศทางธุรกิจของบรษัิทฯ 

(18) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

(1) พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยก าหนดคุณสมบัติ กระบวนการ และ
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืก เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

(2) พิจารณาสรรหาบคุคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

(3) เสนอแนะและก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อเสนอ
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

7.4.1 รายชื่อและต าแหน่งของผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯ มีผูบ้รหิารจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ   กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวกลุพชัร ์ กนกวฒันาวรรณ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายมิลล ์ กนกวฒันาวรรณ   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายทรงพล ทศันาเสถียรกิจ   ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 
5. นางสาวอไุรวรรณ สมานวงศ ์   ผูอ้  านวยการฝ่ายผลติ 
6. นางสาวชไมพร ตัง้กิตติสวุรรณ ์   ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิารโดยพิจารณาจากขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณก์ารท างาน ส าหรบักรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน  

ในปี 2564 บรษัิทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ผลประโยชนห์ลงัออก
จากงาน ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น และคา่ตอบแทนอื่นๆ ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร จ านวน 6 ราย รวมทัง้สิน้ 13.22 ลา้นบาท  

คา่ตอบแทนอื่น 

ไมม่ี 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

จ านวนพนกังานทัง้หมด  

กลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนพนักงานทัง้หมด (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 
ธนัวาคม 2562 ดงันี ้

ประเภทพนักงาน 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

  พนกังานประจ า 712 858 1,005 

  พนกังานชั่วคราว 115 162 131 

รวม 827 1,020 1,136 
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จ านวนพนกังานทัง้หมดในแตล่ะสายงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

สายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ประจ า ชั่วคราว รวม 
1.    สาขารา้นอาฟเตอร ์ย ู 327 79 406 
2. สาขารา้นมิกกา้ 26 3 29 
3. ฝ่ายจดังานนอกสถานที่ 7 15 22 
4. ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 6 - 6 
5. ฝ่ายผลติ 143 14 157 
6. ฝ่ายปฏิบตัิการ 37 - 37 
7. ฝ่ายขนสง่และคลงัสนิคา้ 53 4 57 
8. ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 24 - 24 
9. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 20 - 20 
10. ฝ่ายจดัซือ้ 11 - 11 
11. ฝ่ายการตลาด 9 - 9 
12. ฝ่ายซอ่มบ ารุง 16 - 16 
13. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 - 7 
14.  ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ 5 - 5 
15.  ฝ่ายพฒันาโครงการ 4 - 4 
16. ฝ่ายโครงการพิเศษ 4 - 4 
17. ฝ่ายตา่งประเทศ 3 - 3 
18. ฝ่ายบรหิาร 10 - 10 

 รวม 712 115 827 

การเปลีย่นแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา  

ไมม่ี 

ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

ผลตอบแทนพนกังาน 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 183.53 ลา้นบาท ซึ่งผลตอบแทน ไดแ้ก่ 
เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินโบนสั เงินไดห้นา้ที่ คา่เดินทาง เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เงินประกนัสงัคม และสวสัดิการอื่นๆ  
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กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไดจ้ดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีสดัสว่น
ของจ านวนพนกังานท่ีเขา้รว่มกองทนุส ารองเลีย้งชีพเมื่อเทียบกบัจ านวนพนกังานทัง้หมด ดงันี  ้

บริษัท จ านวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ (คน) 

สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ / พนักงานทั้งหมด 

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 145 20% 
บรษัิท ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม จ ากดั 1 20% 

บรษัิท เอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 จ ากดั และบรษัิทเอย ูคิทเช่น จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยอยูร่ะหวา่งการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

7.6 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

การควบคมุดแูลการท าบญัชี 

นางสาวรุง่อรุณ เลศิศกัดิน์ภากลุ เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชีของบรษัิทฯ ตัง้แต่
วนัท่ี 21 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2564  

เลขานกุารบรษัิท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 ไดม้มีติแตง่ตัง้ให ้ นายมิลล ์ กนกวฒันาวรรณ ด ารง
ต าแหนง่เลขานกุารบรษัิท ตัง้แตว่นัท่ี 21 สงิหาคม 2560 เพื่อท าหนา้ที่ในการด าเนินการทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการประชมุคณะกรรมการ
บรษัิท และการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบรษัิท โดยการใหค้  าแนะน าในเรือ่งขอ้ก าหนดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏิบตัิตามมติ
ของคณะกรรมการบรษัิท 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ไดว้่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด  โดยมี นายจุมพฏ  ไพรรตันากร ท าหนา้ที่หัวหนา้ผู้
ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในรวมถึงระบบสารสนเทศของบรษัิทฯ   

ขอ้มลูติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์

โทรศพัท ์ : 098 268 6006 
อีเมล : ir@afteryou.co.th 
เว็บไซต ์ : https://investor.afteryoudessertcafe.com/th/home 
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คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีใหแ้ก่บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 2.13 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท จ านวนเงนิ (บาท) 
บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 1,710,000 
บรษัิท ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม จ ากดั 100,000 
บรษัิท เอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 จ ากดั 170,000 
บรษัิท เอย ูคิทเช่น จ ากดั 150,000 

รวม 2,130,000 

คา่บรกิารอื่น 

ไมม่ี 
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8.   รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรษัิทมีการประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ โดยมบีทบาทหนา้ที่ในการก ากบัดแูลการจดัการของบรษัิทฯ ก าหนด
ทิศทางนโยบายและกลยทุธท์างธุรกิจของบรษัิทฯ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้ ใหค้  าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในดา้น
ตา่งๆ ติดตามผลการด าเนินงานและสถานะการเงินของบรษัิทฯ ก ากบัดแูลความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน การ
บรหิารความเสีย่ง ทบทวนกฎบตัคิณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบ  

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ในการแตง่ตัง้กรรมการบรษัิท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณาคดัเลอืกบคุคลที่
มีคณุสมบตัเิหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอรายช่ือตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่อขอความ
เห็นชอบ จากนัน้จงึเสนอรายช่ือกรรมการดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑต์อ่ไป 

การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดย
พิจารณาจากคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก าหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกนักบักฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งที่ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และตอ้งสามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ทา่เทียมกนัและไม่ให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็น
อิสระได ้รวมถึงมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมดงันี ้

(1)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการเลือกตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
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(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บั
การเลอืกตัง้ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บรษัิทและไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการเลอืกตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเ งิน ซึ่ง
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการเลอืกตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 

กรรมการตรวจสอบ 

(1) เป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ประกาศก าหนด  

(2) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหม้ีอ  านาจตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

(3) ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

(4) เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่สอบทาน
ความนา่เช่ือถือของงบการเงินได ้
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คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์
และความเหมาะสมดา้นอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชนต์่อบริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 ทา่น และตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไมน่อ้ยกวา่ 3 ทา่น 

การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีจ านวนตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 
แตต่อ้งมีจ านวนอยา่งนอ้ย 5 คน แตไ่มเ่กิน 9 คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัรไทย 

กรรมการของบรษัิทตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

(1) เป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถมีความซื่อสตัยส์จุริตมีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอที่จะอทุิศ
ความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่แก่บรษัิทได ้ 

(2) มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้ตอ้งไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจให้
บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุน้ตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยประกาศก าหนด 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท หรอืเขา้เป็นหุน้สว่น หรอื
กรรมการในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท า
เพื่อประโยชนข์องตนหรอืผูอ้ื่น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ โดยพิจารณาจากรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนเสนอมา ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุมีขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ในปี 2564 บรษัิทฯ มกีารประชมุคณะกรรมการทัง้หมด 5 ครัง้ และการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีจ านวน 1 ครัง้ โดยมี
รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแตล่ะทา่นดงันี ้
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
/ จ านวนคร้ังการประชุม 

การประชุม
สามัญผู้ถอื
หุ้นประจ าปี 

การประชุม
คณะกรรมการ 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

1/1 5/5 

2. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน  

1/1 5/5 

3. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

1/1 5/5 

4. ดร. ชชัชยั  ฉนัทจินดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1/1 5/5 
5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  1/1 5/5 
6. นางสาวกลุพชัร ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 1/1 5/5 
7. นายมิลล ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 1/1 5/5 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายเป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการจ านวน 580,000 บาท และไม่มีคา่ตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน โดย
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะของผูบ้รหิารเทา่นัน้ จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ  

ตารางแสดงคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทฯ ในปี 2564  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2564 
1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

220,000 

2. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน  

40,000 

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

180,000 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย/1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 140,000 
5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  -ไมม่ี- 
6. นางสาวกลุพชัร ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ -ไมม่ี- 
7. นายมิลล ์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ -ไมม่ี- 

รวม (บาท) 580,000 
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8.1.3 การก ากบัดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบการณท์ี่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เขา้ลงทนุเขา้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยตวัแทนดงักลา่วอาจ
เป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัท ฯ ที่ปราศจาก
ผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มเหลา่นัน้ ทัง้นี ้เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถควบคมุดแูลกิจการ และการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงก าหนดใหต้วัแทนของบริษัทฯ 
จะตอ้งบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ่งก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่มนัน้ๆ นอกจากนี ้การสง่ตวัแทนเพื่อเป็นกรรมการใน
บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิทฯ และ/หรอืขอ้ตกลงรว่มกนัในกรณีของบรษัิทรว่ม 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงก ากบัใหม้ีการ
จดัเก็บขอ้มลูและบนัทกึบญัชีของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบ 

8.1.4 การติดตามให้มกีารปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในเรือ่งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัทิี่เก่ียวขอ้งไวใ้นนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหเ้กิดการปฏิบตัิอยา่งแทจ้รงิ เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ผู้
มีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 

ในรอบปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ ไดม้ีการตดิตามเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดคีรอบคลมุเรือ่ง 1) การดแูล
พนกังานและการไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 2) การตอ่ตา้นการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม 3) การดแูลสิง่แวดลอ้ม สขุอนามยั และความปลอดภยั
ในองคก์ร 4) การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ ซึง่ผลการติดตามพบวา่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการตามแนวทางของแต่
ละประเด็นไดอ้ยา่งครบถว้นแลว้ 

นอกจากนี ้เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัติามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทฯ ไดม้ีการติดตามอกี 4 ประเด็น ดงันี ้

(1) การปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการที่ว่าการตดัสินใจใด ๆ ในการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการที่พิจารณาตอ้งแจง้ให้
บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธห์รือการมีสว่นไดเ้สียของตนในรายการดงักลา่ว และตอ้งไม่เขา้รว่มในการพิจารณา รวมถึงไมม่ี
อ  านาจในการอนมุตัิธุรกรรมนัน้ ๆ 

ในรอบปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ ไมม่ีรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน  ์

(2) การใชข้อ้มลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย และมีนโยบายหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร 
พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ น าความลบัและ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ที่ยงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปเปิดเผยหรอื
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แสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ตอ้งไม่ท า
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทโดยใชข้อ้มลูภายใน ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดก้ าหนดแนวทางปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี ้

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส 
และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึง่หลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะจดัท า และเปิดเผยรายงานการ
ถือครองหลกัทรพัย ์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้หแ้ก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกนักบัท่ีสง่
รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั
ซึง่มีผลหรอือาจมีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยจ์ะตอ้งงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทในช่วง 30 วนัก่อนท่ีงบ
การเงินหรือขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลงัจากที่ขอ้มลูดงักลา่วของบรษัิท
ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูดงักลา่วจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้ี
การแจง้ขอ้มลูนัน้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่มีการใชข้อ้มลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นช่วงที่บรษัิทฯ ก าหนดใหง้ดการซือ้ขาย 

(3) การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลกัการการก ากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกันและต่อตา้นการทจุริตคอรร์ัปชั่น การใหห้รือรบัสินบนกับเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือภาคเอกชน 
โดยบรษัิทฯ ไดก้ าหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้ีการแบง่หนา้ที่ความรบัผิดชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่
ละหนว่ยงานใหม้ีความชดัเจน เพื่อใหม้ีการถ่วงดลุอ านาจและมีความรดักมุในการตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม  

บรษัิทฯ ยงัไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบตัิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ดงันี  ้

1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรบัการทจุริตคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบทัง้ทางตรง
หรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชั่นนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งรายงานใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการกระท าที่เขา้ข่ายการทุจริต
คอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่รบัผิดชอบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  

                                                                                                     หนา้ 92 

 

3. บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรียนที่แจง้เรื่องการทจุริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้บคุคลที่ใหค้วามรว่มมือในการ
รายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

4. คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจดัการตอ้งปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และมีหนา้ที่ในการให้
การสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น เพื่อสื่อสารไปยงัพนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5. ผูท้ี่กระท าการทจุริตคอรร์ปัชั่นจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้และอาจไดร้บัโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทฯ จดัใหม้ีการฝึกอบรมและการเผยแพรค่วามรูใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯ ใหม้ีความเขา้ใจใน
การปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น และส่งเสริมดา้นคุณธรรม ความซื่อสตัยค์วามรบัผิดชอบ และ
ภาระหนา้ที่ของตน 

7. บริษัทฯ สนบัสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรือบุคคลอื่นที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบาย
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ  

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริต
คอรร์ปัชั่นภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานและลกูจา้งของบรษัิทฯ  

9. เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสงูกบัการเกิดการทจุริตคอรร์ปัชั่นในเรื่องดงัต่อไปนี ้ใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ ตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้นช่ดั 

9.1 การให ้มอบหรอืรบัของก านลั และการเลีย้งรบัรองจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นตามธรรม
เนียมทางการคา้ปกติหรอืประเพณีนิยมในมลูคา่ที่เหมาะสม 

9.2 การใหห้รอืรบัเงินบรจิาค หรอืเงินสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส และถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจวา่การ
ใหห้รอืรบัเงินบรจิาค หรอืเงินสนบัสนนุดงักลา่วไมไ่ดเ้ป็นการอ าพรางการติดสนิบน 

9.3 ในการด าเนินกิจการ การติดตอ่ การเจรจา การประมลู และการด าเนินการอื่นๆ กบัหนว่ยงานภาครฐัหรอืเอกชน
จะตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส และถกูตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้ง
ของบรษัิทฯ จะตอ้งไมใ่หห้รอืรบัสนิบนในทกุขัน้ตอนของการด าเนินกิจการ 

(4) การแจง้เบาะแส (Whistleblowing) 

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดช่องทางใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสการกระท าผิดทาง
กฎหมาย ความไมถ่กูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง หรอืการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทฯ 
ผา่นกรรมการอิสระ หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูรอ้งเรยีนและเบาะแสท่ีแจง้มายงับรษัิทฯ จะถกูเก็บไวเ้ป็น
ความลบั โดยกรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข (หากมี) และจะ
รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป  

ในรอบปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ ไมไ่ดร้บัการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

8.2.1 การประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2564 บรษัิทฯ มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 5 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแต่
ละทา่นดงันี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
/ จ านวนคร้ังการประชุม 

1. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5/5 

2. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5/5 
3. ดร. ชชัชยั  ฉนัทจินดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5/5 

8.2.2 ผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทกุท่านไดเ้ขา้รว่มประชุมครบทกุครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และเป็นอิสระตามที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีวาระการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมดว้ย 1 ครัง้ ส  าหรบัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้อื่นๆ เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจดัการ 
ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม 

 ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ 
รว่มกบัผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี รวมถึงสอบทานประเด็นเก่ียวกบันโยบายการบญัชีที่ส  าคญั การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่
ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึน้ และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนยัส าคญั รวมถึงขอ้สังเกตของผูส้อบ
บญัชี และมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่งบการเงินดงักลา่วมีความถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีที่รบัรองทั่วไป 

2. การสอบทานระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ เพื่อประเมิน
ความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมิน
ระบบการควบคมุภายในรว่มกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน และไมพ่บประเด็นที่เป็นสาระส าคญัอนัอาจจะกระทบ
ตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

3. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฏิบตัิหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และความเป็น
อิสระ ของบรษัิท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานการ
ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจ าปี 2564 

4. การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงกนั หรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาวา่การท ารายการมีความสมเหตสุมผล รวมถึงสอบ
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ทานว่าบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักลา่วตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5. การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยพิจารณา
จากความเป็นอิสระ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของบรษัิท
ฯ และบริษัทในเครือ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาและขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ซึง่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ของบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ใหท้ าหนา้ที่ผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทฯ 

6. การสอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและก ากับดแูลใหบ้ริษัทด าเนินกิจการต่างๆ 
อย่างถกูตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
กฏหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายดงักลา่วโดยไมพ่บขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั 

7. สอบทานการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ ใหม้ีความเช่ือมโยง
กบัระบบการควบคมุภายในเพื่อจดัการความเสี่ยงทั่วทัง้บริษัทฯ โดยไดพ้ิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจยัความเสี่ยง แนว
ทางการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงความคืบหนา้ของการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ผลการสอบทานพบวา่ การด าเนินการบรหิาร
ความเสีย่งเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายและแผนกลยทุธข์องบรษัิทฯ 

8. การรายงานเก่ียวกบัประเด็นที่เป็นขอ้สงสยั คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หาก
พบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบรษัิท โดยในรอบปีที่ผา่นมาไมม่ีเหตกุารณห์รอืสถานการณใ์ดที่เป็นขอ้บง่ชีว้า่มีเหตกุารณด์งักลา่ว  

โดยสรุปในภาพรวมปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้
ความรูค้วามสามารถติดตามการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็น
ว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไดร้ายงานทางการเงินในสาระส าคญัอย่างถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการ
บญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ และในการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอย่างครบถว้น มีการ
บริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมี
คณุสมบตัิเหมาะสม ที่ช่วยใหก้ารสอบบญัชีและระบบการควบคมุภายในมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 
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8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

8.3.1 การประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2564 บรษัิทฯ มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนทัง้หมด 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเขา้รว่ม
ประชมุของกรรมการแตล่ะทา่นดงันี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
/ จ านวนคร้ังการประชุม 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

1/1 

2. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 
3. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 

8.3.2 ผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทอยา่ง
ครบถว้น โดยไดพ้ิจารณาเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมส าหรบักรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหค้วาม
เห็นชอบ ก่อนน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีอนมุตัิ รวมถึงพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อเสนอ
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ 
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9.   การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสี่ยง เนื่อง จากบริษัทฯ 
ตระหนกัดีวา่ระบบการควบคมุภายในที่ดีจะชว่ยลดความเสีย่งทางธุรกิจและความเสีย่งในกระบวนการปฏิบตัิงานใหอ้ยูใ่นระดบั
ที่ยอมรบัได ้และช่วยใหส้ามารถคน้พบขอ้บกพรอ่งที่เกิดขึน้ไดภ้ายในเวลาที่เหมาะสม อีกทัง้ยงัสามารถช่วยใหร้ายงานทางการ
เงินของบรษัิทมีความถกูตอ้ง นา่เช่ือถือ และช่วยใหก้ารด าเนินงานของบรษัิทบรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่
บริษัทฯ ได้ยึดกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission : COSO มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจดงันี ้

(1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจ โดยใหค้วามส าคญักบัความซื่อสตัยแ์ละจริยธรรม และไดแ้สดงเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่ม
ปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ
อย่างชัดเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และใหผ้ลประโยชนต์อบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัจดัโครงสรา้งองคก์รและการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิงานท่ีช่วยใหก้ารบริหารงานมีความรดักมุและสามารถปอ้งกนั
การน าทรพัยส์นิของบรษัิทไปใชโ้ดยมิชอบได ้

(2) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

บริษัทประเมินปัจจยัความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทัง้จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงที่อาจก่อใหเ้กิดการทจุริตหรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจน
ส าหรบัการปฏิบตัิงาน การรายงานขอ้มลูทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่มิใชข่อ้มลูทางการเงิน รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้งและก าหนดระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ซึ่งรวมถึงการควบคมุเชิงป้องกนั ไดแ้ก่ การแบ่งแยกหนา้ที่ การควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลู การ
ควบคมุทรพัยส์นิของบรษัิทฯ การก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนมุตัิของผูบ้รหิารแตล่ะระดบัอยา่งเหมาะสม 

(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

บริษัทฯ รายงานขอ้มลูส าคญั ต่อคณะกรรมการอยา่งเพียงพอส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสินใจ และมีช่องทางและกระบวนการ
สือ่สารขอ้มลูภายในระหวา่งฝ่ายจดัการและพนกังานหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล ปิดบอรด์ประกาศ การแจง้เฉพาะตวับคุคล 
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในแตล่ะเรือ่งหรอืสถานการณ ์
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(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ไดว้่าจา้งบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และท าหนา้ที่
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในรวมถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ  โดยมี
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานการควบคมุการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
นโยบายตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชนใ์นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
รวมถึงเป็นผูป้ระเมินผลเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการจดัประชมุจ านวน 5 ครัง้ โดยมีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยไมม่ี
ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยจ านวน 1 ครัง้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุ
ดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารและจากรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัท าขึน้ แลว้สรุปไดว้า่ 
จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในดา้นตา่งๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคมุภายในองคก์ร การประเมิน
ความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็น
ว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัขนาดของกิจการและสภาวการณปั์จจบุนัของบรษัิทฯ 
โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในใน
เรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ  านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้และบคุคลที่
เก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้  

หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั ใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2558 ซึ่งบริษัท ดี ไอ เอ 
ออดิท จ ากดั ไดม้อบหมายใหน้ายจุมพฏ  ไพรรตันากร ต าแหน่งหุน้สว่น เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบ
ภายในของบรษัิทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด และนายจุมพฏ  ไพรรตันากร แลว้เห็นว่า มี
ความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการ
ตรวจสอบภายใน  

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ จะตอ้ง
ผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด  ารงต าแหน่งหัว หนา้งาน
ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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9.2 รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้และความสัมพันธ ์ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพนัธ ์ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
1. คณุกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพชัรฯ์”) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ  
2. คณุแมท่พั ต. สวุรรณ (“คณุแมท่พัฯ”) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ  
3. หา้งหุน้สว่นสามญัเมหมิง (“เมหมิง”) ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอาคารพาณิชย ์ มีผูถื้อหุน้ใหญ่รว่มกนั โดยคณุกลุพชัรฯ์ ถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 27.79 และถือหุน้ในเมหมงิ 

รอ้ยละ 55 และคณุแมท่พัฯ ถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 25.35 และถือหุน้ในเมหมิง รอ้ยละ 45   
4. คณุไพบลูย ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุไพบลูยฯ์”) เป็นพีช่ายของคณุวิวฒัน ์กนกวฒันาวรรณ ซึง่เป็นกรรมการของบรษัิทฯ  

รายการระหว่างกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
2564 2563 2562 

1. หา้งหุน้สว่น
สามญัเมหมิง 

เช่าอาคารพาณิชย ์
บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย ์จ านวน 2 อาคาร สงู 5 ชัน้ 
ดาดฟ้า 1 ชั้น โดยมีพืน้ที่ประมาณ 240 ตารางเมตรต่อ
อาคาร ตัง้อยู่ที่อาคารเลขที่ 338, 338/1 ซอยพฒันาการ 
30 ถนนพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อใชเ้ป็นที่
พกัอาศยัชั่วคราวส าหรบัพนกังานสาขาต่างจงัหวดัที่เขา้
มาฝึกอบรมที่ส  านักงานใหญ่ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 
65,000 บาท หรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณเดือนละ 135 
บาทต่อตารางเมตร  จ่ายช าระเป็นประจ าทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่พัก
อาศยัชั่วคราวส าหรบัพนกังานสาขาต่างจงัหวดัที่เขา้มา
ฝึกอบรมที่ส  านักงานใหญ่  โดยอัตราค่าเช่าประมาณ
เดือนละ 135 บาทต่อตารางเมตร เป็นอัตราค่าเช่าที่
เทียบเคียงไดก้บัค่าเช่าบริเวณใกลเ้คียง ที่มีอตัราคา่เช่า
ระหวา่ง 125 – 156.25 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดอืน และ
เง่ือนไขการช าระราคา เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้
ปกติเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก ดงันัน้ รายการดงักลา่ว
จึงมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล  
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
2564 2563 2562 

สัญญาเช่ามีอายุ 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ตาม
เง่ือนไขและรายละเอียดที่ก าหนดไวใ้นสญัญา  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ไดห้ยุด
การฝึกอบรมพนกังานสาขาต่างจังหวดัเป็นการชั่วคราว 
บริษัทฯ จีงท าหนังสือของดจ่ายค่าเช่าตั้งแต่ เดือน
มิถนุายน 2563 
-  คา่เช่า  

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

0.33 

 
 
 
 
 
 

0.78 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชนใ์น
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยที่ท  าเลที่ตัง้ของพืน้ที่
เช่าอยู่ใกลเ้คียงกับอาคารส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
โดยอัตราค่าเช่าที่คิดระหว่างกันเป็นอัตราราคาตลาด 
และเง่ือนไขการช าระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคาร
พาณิชยโ์ดยทั่วไป  

2. คณุไพบลูย ์
กนกวฒันา
วรรณ 

การเช่าอาคารพาณิชย ์ 
บริษัทออรั่ม แอนด ์ออรั่ม ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เช่าอาคาร
พาณิชยจ์ านวน 2 อาคาร สงู 4 ชัน้ ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมี
พืน้ที่ประมาณ 288 ตารางเมตรต่ออาคาร ตัง้อยู่ที่อาคาร
เลขที่ 324, 326 ซอยพฒันาการ 30 ถนนพฒันาการ เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ  เพื่อเป็นท่ีผลติสนิคา้บางสว่นท่ีไมไ่ด้
ผลิตจากโรงงาน ในราคาค่าเช่าเดือนละ 66,250 บาท 
หรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณเดือนละ 115 บาทต่อตาราง
เมตร จ่ายช าระเป็นประจ าทุกเดือน และสามารถต่อ
สัญญาได้ตามเง่ือนไขและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน
สญัญา  
ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ไดซ้ือ้อาคารพาณิชย์
ดงักลา่วจากคณุไพบลูยฯ์ บริษัทฯ จึงไม่มีการจ่ายค่าเช่า
ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชยด์งักล่าวเพื่อ
ใช้เ ป็นสถานที่ผลิตสินค้าบางส่วนที่ ไม่ได้ผลิตจาก
โรงงาน  ในอตัราค่าเช่าประมาณเดือนละ 115 บาทต่อ
ตารางเมตร เป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงไดก้ับค่าเช่า
บริเวณใกลเ้คียง ที่มีอตัราค่าเช่าระหว่าง 125 – 156.25 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และเง่ือนไขการช าระราคา 
เ ป็นไปตามเ ง่ือนไขทางการค้าปกติ เช่น เดียวกับ
บคุคลภายนอก ดงันัน้ รายการดงักลา่วจึงมีความจ าเป็น
และสมเหตสุมผล   
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชนใ์น
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยที่ท  าเลที่ตัง้ของพืน้ที่
เช่าอยูใ่กลเ้คียงกบัอาคารส านกังานใหญ่ของบรษัิทฯ ซึง่
มีการสะดวกเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ โดยอตัราค่า
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
2564 2563 2562 

-  คา่เช่า - 0.33 0.80 เช่าที่คิดระหว่างกันเป็นอัตราราคาตลาด และเง่ือนไข
การช าระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคารพาณิชย์
โดยทั่วไป  

3. คณุไพบลูย ์
กนกวฒันา
วรรณ 

การซือ้อาคารพาณิชย ์ 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ  ไดซ้ือ้อาคารพาณิชย ์
จ านวน 2 อาคาร สูง 4 ชั้น ดาดฟ้า 1 ชั้น โดยมีพืน้ที่
ประมาณ 288 ตารางเมตรต่ออาคาร จากคุณไพบูลยฯ์ 
โดยประมาณระยะเวลาใชง้าน 25 ปี  
-  คา่ซือ้ทรพัยส์นิ 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

14.80 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาคารดังกล่าวเป็นโรงงานของบริษัทฯ ก่อนยา้ยฐาน
การผลิตไปที่นิคมสินสาคร ทางบริษัทฯ ไดเ้ช่าและใช้
พืน้ที่จัดเตรียมงานบางส่วนที่มีความจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิ
นอกโรงงาน โดยใชอ้ปุกรณเ์ดิมที่ไดล้งทนุไวแ้ลว้ การซือ้
อาคารนีจ้ะช่วยใหบ้ริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายไดใ้นบางส่วน
และลดการลงทุนซ ้าในกรณีที่ เจ้าของต้องการหยุด
สญัญาเช่าหรอืขายอาคาร   
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชนใ์น
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่ท  าเลที่ตัง้ของอาคาร
อยู่ใกลเ้คียงกับอาคารส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมี
ความสะดวกเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ และการซือ้
อาคารท าใหบ้ริษัทฯ สามารถใช้อาคารดังกล่าวต่อไป
โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม เติมและช่วยลดค่าใช้จ่ าย 
นอกจากนี ้มลูค่าการซือ้ขายระหว่างกนัเป็นราคาตลาด 
และเง่ือนไขการช าระราคาเป็นไปตามธุรกิจซือ้ขาย
อาคารพาณิชยโ์ดยทั่วไป 
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มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าท ารายการระหว่างกัน  

ตามมติคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ไดม้ีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการท า
รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคตกบับรษัิทฯ อาทิ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่เก่ียวโยง
กนันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ฯ ทัง้นี ้ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมตัิรายการ
ดงักลา่วได ้

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหร้ายการระหว่างกันนัน้ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหม้ี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการท ารายการแล ะความ
สมเหตสุมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการเขา้ท ารายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป และรายการท่ี
เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี  ้

การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอ้นมุตัิเป็นหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่
มีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งได ้หากรายการ
ดงักล่าวนัน้มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ย
อ านาจตอ่รองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่
กรณี) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ทกุไตรมาส 

การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป 

การท ารายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและใหค้วามเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าวเพื่อใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการเขา้ท า
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ  
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นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งยึดหลกัปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐาน
การบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บรษัิทฯ คาดวา่ในอนาคต รายการคา้ทั่วไป หรอืรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบรษัิทฯ เช่น การเช่าพืน้ท่ีส  านกังานและสถานที่
เพื่อประกอบการผลิตสินคา้ของบริษัทฯ จะยงัคงเกิดขึน้  โดยบริษัทฯ จะด าเนินการใหร้าคาและเง่ือนไขช าระราคาเป็นไปตาม
เง่ือนไขการคา้ปกติ  

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาแกไ้ขราคาและเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งกบัการใชส้ถานที่ โดยจะด าเนินการใหร้าคาและ
เง่ือนไขการช าระราคามีความเหมาะสม เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  
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ส่วนที ่3 

 

 

งบการเงนิ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท า เปิดเผย และน าเสนองบการเงินรวมของบรษัิทฯ 
และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ โดยถูกตอ้งตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการเลือกใชน้โยบายการบญัชีและการประมาณการที่
เก่ียวกบัรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ  

คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มูลทางบญัชีมีความ
ถกูตอ้ง ครบถว้น รวมถึงเพื่อปอ้งกนัการทจุรติหรอืการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรา้งความเช่ือมั่น
อย่างมีเหตผุลไดว้่า งบการเงินของบริษัทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และปฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมาย และกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

                                                                                    

               นายปรยีม์น ป่ินสกลุ     นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

                 ประธานกรรมการ         กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“กลุม่บรษัิท”) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  งบก าไรขาดทนุรวม งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้
ถือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบาย
การบญัชีที่ส  าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) โดย
ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุม่บรษัิทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบใุนขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณท์ี่เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ยงัคงท าใหเ้กิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ รวมถึงการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค ซึง่
สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานธุรกิจรา้นขนมหวานของกลุม่บรษัิท การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
ในปี 2564 ท าใหจ้ านวนลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารยงัไมก่ลบัสูภ่าวะปกติ โดยกลุม่บรษัิทมีการปิดสาขาเป็นการชั่วคราวในบางช่วงเวลา
ตามมาตรการการปอ้งกนัและควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของหนว่ยงานราชการ และกลุม่บรษัิทยงัคงปิดใหบ้รกิารทกุ
ประเภทเป็นการชั่ วคราวส าหรับบางสาขาที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี ้                           
ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุม่บริษัท 
ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทไดต้ิดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักลา่วและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรพัย ์ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักลา่วเมื่อสามารถ
ท าได ้ทัง้นี ้ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขตอ่กรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เรือ่งส  าคญัในการตรวจสอบคือ เรือ่งตา่งๆ ที่มีนยัส  าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรบัเรือ่งเหลา่นี ้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหล่านีด้ว้ย การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอ่การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรบัเรื่องเหลา่นีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
ตอ่งบการเงินโดยรวม 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบมีดงัตอ่ไปนี ้

การรบัรูร้ายได ้

กลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจรา้นขายขนมหวานและเครื่องดื่มซึง่มีสาขาอยูห่ลายแหง่ รายไดห้ลกัมาจากการขายอาหารและเครือ่งดื่ม ซึ่ง
เป็นรายการบญัชีที่มีมลูคา่ที่เป็นสาระส าคญัในงบการเงินและสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ก าไรขาดทนุของกลุม่บรษัิท ประกอบกบักลุม่
บริษัทมีประเภทของรายไดแ้ละช่องทางการจ าหน่ายซึ่งมีขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีความหลากหลายเพิ่มขึน้ รวมถึงการจัดใหม้ี
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ท าใหร้ายการขายของกลุ่มบริษัทมีเง่ือนไขในการรบัรูร้ายไดท้ี่เก่ียวขอ้งกับการใช้ดุลยพินิจและ
ประมาณการทางบญัชี ตามที่กลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4.1 เรื่องนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการรบัรูร้ายได ้ดงันัน้ 
กลุม่บรษัิทจึงมีความเสีย่งเก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้ดว้ยเหตนุี ้ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อการรบัรู ้
รายไดข้องกลุม่บรษัิท 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องกลุม่บรษัิทโดยการ 

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้และการรับเงินโดยการสอบถาม
ผูร้บัผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลอืกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที่กลุม่บรษัิทออกแบบไว  ้

- ประเมินสมมติฐานที่ใชใ้นการก าหนดราคาขายแบบเอกเทศ และตรวจสอบเง่ือนไขและระยะเวลาการรบัรูร้ายไดแ้ตล่ะประเภท 

- วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งบญัชีรายได ้ลกูหนีก้ารคา้ และเงินสด และสุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและรบัเงิน
ที่เกิดขึน้ในระหวา่งปี 

- วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ท าผา่นใบส าคญัทั่วไป 
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ข้อมูลอื่น  

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอ้มูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรยีมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี ้

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมั่นในรูปแบบ
ใดๆ ตอ่ขอ้มลูอื่นนัน้ 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขัดแยง้ที่มี
สาระส าคญักบังบการเงินหรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นแสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุม่บริษัทตามที่กลา่วขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อใหม้ีการด าเนินการแกไ้ขที่เหมาะสม
ตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นี ้โดยถกูตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผูบ้รหิารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอ้มลูที่
ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บรษัิทในการด าเนินงานตอ่เนื่อง การเปิดเผยเรือ่งที่
เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบัญชีส าหรบักิจการที่ด  าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้รหิารมีความตัง้ใจที่จะเลกิกลุม่บรษัิทหรอืหยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องอีกตอ่ไปได  ้

ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลมีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่บรษัิท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอยา่งสมเหตสุมผลวา่ งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งรวม
ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผลไดว้่า
รายการที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บ
การเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 
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- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ความเสี่ยงเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการ

สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจ

เก่ียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตาม

ขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

- ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ ์แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิท 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้รหิารจดัท า 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการที่ด  าเนินงานตอ่เนื่องของผูบ้รหิาร และสรุปจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีที่ไดร้บัว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกับเหตุการณห์รือสถานการณท์ี่อาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยั

อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บรษัิทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอน

ที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงบ

การเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่

กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณห์รือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุม่บรษัิทตอ้งหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่องได ้

- ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประเมินว่างบ

การเงินแสดงรายการและเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามที่ควรหรอืไม ่ 

- รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุม่บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บรษัิท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวตอ่ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลในเรื่องตา่งๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส  าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อปอ้งกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  

                                                                                                     หนา้ 109 

 

จากเรื่องทัง้หลายที่สื่อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนยัส  าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหลา่นีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้
แตก่ฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื่องดงักลา่วต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณท์ี่ยากที่จะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรสือ่สารเรื่องดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท์ี่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีสาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดงักลา่ว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้

 

 
 

มณี  รตันบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5313 

บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 21 กมุภาพนัธ ์2565 
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บริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 161,486,481     145,068,643     136,266,250     132,309,852     
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 6, 8 16,749,512       14,607,069       16,590,957       15,809,884       
สนิคา้คงเหลอื 9 36,043,325       38,264,347       32,504,603       36,554,539       
สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวยีนอ่ืน 10 105,796,454     120,350,726     105,796,454     120,350,726     
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 11,711,716       9,941,864         9,939,977         8,433,317         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 331,787,488     328,232,649     301,098,241     313,458,318     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 11 200,000            200,000            200,000            200,000            
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 12 -                        -                        32,599,133       2,999,133         

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 13 -                        -                        55,961,932       -                        
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 14 560,568,427     603,480,447     474,101,124     598,096,083     
สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 18 189,536,129     304,608,449     187,199,009     301,636,139     
สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 15 11,222,652       12,444,437       11,192,891       12,444,437       
เงินจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรพัย์ 288,958            16,663,300       268,958            16,633,300       
เงินประกนัการเชา่ 27,966,787       29,405,198       27,610,864       29,000,114       
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 10,421,321       8,185,502         10,358,366       8,005,090         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 800,204,274     974,987,333     799,492,277     969,014,296     

รวมสินทรัพย์ 1,131,991,762  1,303,219,982  1,100,590,518  1,282,472,614  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  

                                                                                                     หนา้ 111 

 

 

 

บริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 6, 16 63,423,672       72,926,138       60,426,464       73,415,413       
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระ
   ภายในหนึ่งปี 18 83,363,605       86,387,119       82,859,388       85,905,049       
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 871,293            8,835,891         -                        8,444,319         
หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 17 17,609,575       19,922,151       12,223,603       16,050,622       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 165,268,145     188,071,299     155,509,455     183,815,403     

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 18 116,398,823     223,116,834     114,545,298     220,759,092     
ประมาณการหนีส้ินในการรือ้ถอน 19 13,736,707       13,897,101       13,483,747       13,634,210       
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 20 16,049,681       14,074,401       16,049,681       14,074,401       
หนีส้ินไม่หมนุเวยีนอ่ืน 21 13,608,840       13,357,872       4,610,131         4,781,991         

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 159,794,051     264,446,208     148,688,857     253,249,694     

รวมหนี้สิน 325,062,196     452,517,507     304,198,312     437,065,097     

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรอืนหุน้
   ทนุจดทะเบยีน 
      หุน้สามญั 815,625,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 81,562,500       81,562,500       81,562,500       81,562,500       
   ทนุที่ออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 815,623,561 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 81,562,356       81,562,356       81,562,356       81,562,356       
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 709,575,820     709,575,820     709,575,820     709,575,820     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 8,156,250         8,156,250         8,156,250         8,156,250         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,997,344         51,486,760       (2,902,220)        46,113,091       
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 272,199            (78,711)             -                        -                        
สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 806,563,969     850,702,475     796,392,206     845,407,517     
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 365,597            -                        -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 806,929,566     850,702,475     796,392,206     845,407,517     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,131,991,762  1,303,219,982  1,100,590,518  1,282,472,614  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาที่ท  ากบัลกูคา้ 23 619,699,758  767,937,916  567,383,584  745,510,960  
รายไดอ่ื้น 7,969,056      5,499,902      13,930,103    8,378,655      

รวมรายได้ 627,668,814  773,437,818  581,313,687  753,889,615  

ค่าใช้จา่ย

ตน้ทนุขาย 265,485,495  300,360,386  239,451,977  295,239,320  
คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่าย 213,027,324  251,097,852  203,060,790  245,325,810  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 135,098,255  147,670,543  130,992,375  145,459,123  

รวมค่าใช้จา่ย 613,611,074  699,128,781  573,505,142  686,024,253  

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 14,057,740    74,309,037    7,808,545      67,865,362    
รายไดท้างการเงิน 1,165,554      1,359,899      1,150,108      1,329,975      
ตน้ทนุทางการเงิน (11,493,310)   (11,178,051)   (11,364,788)   (11,081,666)   

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได้ 3,729,984      64,490,885    (2,406,135)     58,113,671    
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได้ 25 681,879         (9,021,360)     2,326,506      (8,208,462)     

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 4,411,863      55,469,525    (79,629)          49,905,209    

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน)

สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 4,446,266      55,469,525    (79,629)          49,905,209    

สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (34,403)          -                     

4,411,863      55,469,525    

ก าไรตอ่หุน้ 26
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน
   ก าไร (ขาดทนุ) สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 0.005             0.068             (0.000)            0.061             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 4,411,863      55,469,525    (79,629)          49,905,209    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการที่จะถูกบนัทึกในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน
      ที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 350,910         (25,768)          -                     -                     

รายการที่จะไม่ถูกบนัทึกในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั -
      สทุธิจากภาษีเงินได้ -                     (1,561,413)     -                     (1,561,413)     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 350,910         (1,587,181)     -                     (1,561,413)     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 4,762,773      53,882,344    (79,629)          48,343,796    

การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 4,797,176      53,882,344    (79,629)          48,343,796    
สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (34,403)          -                     

4,762,773      53,882,344    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 3,729,984      64,490,885    (2,406,135)     58,113,671    
รายการปรบักระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั (จา่ย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 157,608,793  136,157,614  155,363,361  135,150,096  
   คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (141,245)        571,491         (161,805)        571,491         
   ตดัจ  าหน่ายสินคา้เสื่อมสภาพ 665,988         198,093         655,655         191,679         
   ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ยตุธิรรม
      ผ่านก าไรขาดทนุ (224,647)        (142,075)        (224,647)        (142,075)        
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ยตุธิรรม
      ผ่านก าไรขาดทนุ (220,307)        (305,370)        (220,307)        (305,370)        
   ส  ารองผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ 1,601,216      624,479         2,225,695      -                     
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,370,568      4,089,165      (484,099)        4,077,209      
   ตดัจ  าหน่ายคอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 27,688           30,435           27,688           30,435           
   การยินยอมการลดคา่เชา่ (37,090,778)   1,866,271      (36,959,821)   1,866,271      
   ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสญัญาเชา่ (2,117,260)     -                     (2,138,940)     -                     
   โอนกลบัประมาณการตน้ทนุรือ้ถอน (475,725)        -                     (430,159)        -                     
   ส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 3,705,529      296,524         3,705,529      296,524         
   รายไดท้างการเงิน (1,165,554)     (1,359,899)     (1,150,108)     (1,329,975)     
   ตน้ทนุทางการเงิน 11,493,310    11,178,051    11,364,788    11,081,666    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์
   และหนีส้ินด  าเนินงาน 138,767,560  217,695,664  129,166,695  209,601,622  
สินทรพัยด์  าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (2,122,445)     (2,242,971)     (761,073)        (199,250)        
   สินคา้คงเหลือ 1,696,279      (539,408)        3,556,086      1,589,749      
   สินทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน (1,247,014)     (1,100,110)     (1,332,162)     (145,821)        
   เงินประกันการเชา่ 2,479,957      903,994         2,426,466      1,028,922      
หนีส้ินด  าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (9,181,199)     748,160         (12,638,163)   (323,492)        
   หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน (2,312,576)     (2,871,147)     (3,827,019)     (4,974,890)     
   หนีส้ินไม่หมนุเวยีนอ่ืน 250,968         2,908,559      (171,860)        51,340           
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 128,331,530  215,502,741  116,418,970  206,628,180  
   รบัดอกเบีย้ 124,008         272,853         112,892         245,885         
   จา่ยดอกเบีย้ (10,870,502)   (10,589,704)   (10,753,616)   (10,499,870)   
   จา่ยคา่รือ้ถอนสินทรพัย์ (331,476)        -                     (331,476)        -                     
   จา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน (595,250)        (1,282,934)     (595,250)        (1,282,934)     
   จา่ยภาษีเงินได้ (10,041,376)   (31,459,668)   (8,645,589)     (30,097,401)   
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 106,616,934  172,443,288  96,205,931    164,993,860  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือ้เงินลงทนุในบรษัิทย่อย -                     -                     (29,600,000)   (999,700)        
ซือ้เงินลงทนุในตราสารหนี้ (55,000,774)   (120,002,149) (55,000,774)   (120,002,149) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในตราสารหนี้ 70,000,000    406,353,935  70,000,000    406,353,935  
ซือ้ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (13,280,063)   (70,180,765)   (9,901,928)     (64,812,782)   
ซือ้คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ (1,502,335)     (1,381,000)     (1,470,555)     (1,381,000)     
จา่ยเงินลว่งหนา้คา่ซือ้สินทรพัย์ (519,238)        (33,040,101)   (519,238)        (32,751,102)   
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 17,726           15,362           24,557,170 55,534           
เงินสดรบั (จา่ย) สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 383,128         (295,992)        383,128         (267,302)        
เงินปันผลรบั -                     -                     -                     3,498,950      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 98,444           181,469,290  (1,552,197)     189,694,384  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ช าระคนืเงินตน้ของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ (42,118,637)   (56,240,401)   (41,767,523)   (55,978,235)   
จา่ยเงินปันผล (48,929,813)   (236,512,018) (48,929,813)   (236,510,968) 
ผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุลงทนุในบรษัิทย่อย 400,000         -                     -                     -                     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (90,648,450)   (292,752,419) (90,697,336)   (292,489,203) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 350,910         (25,768)          -                     -                     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 16,417,838    61,134,391    3,956,398      62,199,041    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 145,068,643  83,934,252    132,309,852  70,110,811    

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี 161,486,481  145,068,643  136,266,250  132,309,852  

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รายการที่มิใชเ่งินสด
   โอนเงินจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สินทรพัยไ์ปบญัชีอาคารและอุปกรณ์ 16,873,580    16,714,801    16,863,580    16,455,802    
   โอนเงินจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สินทรพัยไ์ปบญัชีลกูหนีอ่ื้น 20,000           -                     20,000           -                     
   โอนที่ดนิ อาคารและอุปกรณไ์ปเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ -                     -                     56,886,254    -                     
   สินทรพัยส์ิทธิการใชเ้พ่ิมขึน้จากสญัญาเชา่ใหม่ 24,000           39,372,874    -                     36,014,556    
   หนีส้ินตามสญัญาเชา่เพ่ิมขึน้จากสญัญาเชา่ใหม่ -                     38,273,534    -                     35,171,556    
   สินทรพัยส์ิทธิการใชล้ดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสญัญาเชา่ 28,414,850    -                     28,393,170    -                     
   หนีส้ินตามสญัญาเชา่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสญัญาเชา่ 30,532,110    -                     30,532,110    -                     
   โอนส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานไปเป็นหนีส้ินหมนุเวยีน 1,135,000      -                     1,135,000      -                     
   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั -                     1,951,766      -                     1,951,766      
   เงินปันผลคา้งจา่ยเพ่ิมขึน้ 5,869             16,011           5,869             17,061           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอ่ืน
ของสว่นของผูถื้อหุน้

ผลตา่งจาก รวม สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สยี
ทนุเรอืนหุน้ที่ออก สว่นเกินมลูคา่ จดัสรรแลว้ - การแปลงคา่งบการเงิน สว่นของผูถื้อหุน้ ที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ
และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ ของบรษัิทฯ ของบรษัิทยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 81,562,356             709,575,820           8,156,250               234,106,677           (52,943)                   1,033,348,160        -                              1,033,348,160        
ก าไรส  าหรบัปี -                              -                              -                              55,469,525             -                              55,469,525             -                              55,469,525             
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี -                              -                              -                              (1,561,413)              (25,768)                   (1,587,181)              -                              (1,587,181)              
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                              -                              -                              53,908,112             (25,768)                   53,882,344             -                              53,882,344             
เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ29) -                              -                              -                              (236,528,029)          -                              (236,528,029)          -                              (236,528,029)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 81,562,356             709,575,820           8,156,250               51,486,760             (78,711)                   850,702,475           -                              850,702,475           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2564 81,562,356             709,575,820           8,156,250               51,486,760             (78,711)                   850,702,475           -                              850,702,475           
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี -                              -                              -                              4,446,266               -                              4,446,266               (34,403)                   4,411,863               
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี -                              -                              -                              -                              350,910                  350,910                  -                              350,910                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                              -                              -                              4,446,266               350,910                  4,797,176               (34,403)                   4,762,773               
เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ29) -                              -                              -                              (48,935,682)            -                              (48,935,682)            -                              (48,935,682)            
การไดม้าซึง่บรษัิทยอ่ยที่มีสว่นไดเ้สยี
   ที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -                              -                              -                              -                              -                              -                              400,000                  400,000                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 81,562,356             709,575,820           8,156,250               6,997,344               272,199                  806,563,969           365,597                  806,929,566           

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ก าไรสะสม

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ
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บริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทนุเรอืนหุน้ที่ออก สว่นเกินมลูคา่ จดัสรรแลว้ - 

และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 81,562,356         709,575,820       8,156,250           234,297,324       1,033,591,750    

ก าไรส  าหรบัปี -                          -                          -                          49,905,209         49,905,209         

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี -                          -                          -                          (1,561,413)          (1,561,413)          

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                          -                          -                          48,343,796         48,343,796         

เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ29) -                          -                          -                          (236,528,029)      (236,528,029)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 81,562,356         709,575,820       8,156,250           46,113,091         845,407,517       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2564 81,562,356         709,575,820       8,156,250           46,113,091         845,407,517       

ขาดทนุส  าหรบัปี -                          -                          -                          (79,629)               (79,629)               

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                          -                          -                          (79,629)               (79,629)               

เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ29) -                          -                          -                          (48,935,682)        (48,935,682)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 81,562,356         709,575,820       8,156,250           (2,902,220)          796,392,206       

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นบรษัิทมหาชนซึง่จดัตัง้และมีภมูิล  าเนาในประเทศไทย บรษัิทฯประกอบ
ธุรกิจรา้นจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ท่ีอยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นส านักงานใหญ่อยู่ที่ 1319/9 ซอย
พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานอยู่ที่ 30/106 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกขาม อ าเภอ
เมืองสมทุรสาคร สมทุรสาคร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสาขาเปิดให้บริการจ านวน 40 สาขา (2563: 42 สาขา) ในกรุงเทพมหานคร 
สมทุรปราการ ปทมุธานี นนทบรุ ีนครราชสมีา เชียงใหม ่อดุรธานี ชลบรุ ีภเูก็ต และสงขลา 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงท าใหเ้กิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และ
มีผลกระทบต่อธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ รวมถึงการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค   ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานธุรกิจ
รา้นขนมหวานของกลุม่บรษัิท การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ระลอกใหมใ่นปี 2564 ท าใหจ้ านวนลกูคา้
ที่มาใชบ้ริการยงัไม่กลบัสู่ภาวะปกติ โดยกลุ่มบริษัทมีการปิดสาขาเป็นการชั่วคราวในบางช่วงเวลาตามมาตรการการ
ปอ้งกนัและควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของหนว่ยงานราชการ และกลุม่บรษัิทยงัคงปิดใหบ้รกิารทกุประเภทเป็น
การชั่วคราวส าหรบับางสาขาที่รายไดส้ว่นใหญ่มาจากนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ ซึง่สถานการณเ์หลา่นีส้ง่ผลกระทบอยา่งมี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุม่บริษัท ฝ่ายบริหารของ
กลุม่บรษัิทไดต้ิดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักลา่วและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูคา่ของสนิทรพัย ์
ประมาณการหนีส้นิและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องและจะพิจารณาบนัทกึผลกระทบดงักลา่วเมื่อสามารถท าได ้

2. เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี 
พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (ซึง่ตอ่ไปนี ้
รวมเรยีกวา่ “กลุม่บรษัิท”) ดงัตอ่ไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้ใน อตัรารอ้ยละ 

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   รอ้ยละ รอ้ยละ 

บรษัิท ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม จ ากดั จ าหนา่ยสนิคา้และอปุกรณเ์บเกอรี่ ไทย 100 100 

บรษัิท เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 จ ากดั จ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดื่ม ไทย 100 100 

After You Hong Kong Limited แฟรนไชสร์า้นจ าหนา่ยอาหาร 

 และเครือ่งดื่ม 

เขตบรหิารพเิศษ
ฮ่องกงแหง่
สาธารณรฐั
ประชาชนจีน 

100 100 

บรษัิท เอย ูคิทเช่น จ ากดั ผลติและจ าหนา่ยอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 100 

บรษัิท ทารท์ แอนด ์แทน จ ากดั บรกิารผลิตสือ่โฆษณา ไทย 60 - 

 ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคมุกิจการท่ีเขา้ไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได ้หากบริษัทฯมีสิทธิไดร้บัหรือมีสว่นไดเ้สยีใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่จ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้ 

ค)  บริษัทฯน างบการเงินของบรษัิทย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตัง้แตว่นัที่บรษัิทฯมีอ านาจในการควบคมุ
บรษัิทยอ่ยจนถึงวนัท่ีบรษัิทฯสิน้สดุการควบคมุบรษัิทยอ่ยนัน้   

ง) งบการเงินของบรษัิทยอ่ยไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีที่ส  าคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษัิทฯ 

จ) สินทรพัยแ์ละหนีส้ินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึง่เกิดขึน้จากการแปลงค่าดงักลา่วไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลตา่งจากการ
แปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ” ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถ้กูตดัออกจากงบการเงินรวม
นีแ้ลว้  

2.3 บรษัิทฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามวิธีราคาทนุ 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

หนา้ 120 

 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุม่บริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรบัปรุงจ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 
2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเทา่เทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการ
บญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถื อปฏิบัติ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                             
งบการเงินของกลุม่บรษัิท 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทไดม้ีการถือปฏิบัติตามขอ้ผ่อนปรนเก่ียวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่เก่ียวขอ้งกับสถานการณ ์
COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งท าให้กิจการไม่
จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าหรือไม่ ทัง้นี ้ขอ้ผ่อนปรนดงักลา่วใหใ้ชก้บั
กรณีการยินยอมลดคา่เช่าที่เกิดจากผลโดยตรงของสถานการณ ์COVID-19 และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทกุขอ้อนัไดแ้ก่ 
การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท าใหส้ิ่งตอบแทนส าหรบัสญัญาเช่าหลงัปรบัปรุงมีจ านวนเกือบเทา่เดิม
หรือนอ้ยกว่าสิ่งตอบแทนส าหรบัสญัญาเช่าก่อนการเปลี่ยนแปลงนัน้ การลดลงใด ๆ ของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า
กระทบเพียงการจ่ายช าระซึ่งเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 เท่านัน้ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่
ส  าคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นของสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทไดถื้อปฏิบัติตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวกับการยินยอมลดค่าเช่าของสญัญาเช่าพืน้ที่สาขาซึ่งเป็นไปตาม
เง่ือนไขขา้งตน้ และไดร้บัรูผ้ลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าที่เกิดขึน้จากการยินยอม
ลดคา่เช่าในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน 37.1 ลา้นบาท (เฉพาะบรษัิท
ฯ: 37.0 ลา้นบาท) ทัง้นี ้ไมม่ีผลกระทบตอ่ก าไรสะสมตน้งวด 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี                            

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซึง่จะมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้บั
การปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่
เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้
ผอ่นปรนในทางปฏิบตัิหรอืขอ้ยกเวน้ชั่วคราวแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทเช่ือวา่ การปรบัปรุงมาตรฐานนีจ้ะไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของกลุม่
บรษัิท 
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4. นโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 

 ขายสนิคา้ 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มื่อกลุม่บริษัทไดโ้อนอ านาจควบคมุในสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กลา่วคือ เมื่อมีการสง่มอบ
สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมลูค่าที่ไดร้บัหรือคาดวา่จะไดร้บัส าหรบัสินคา้ที่ไดส้ง่มอบหลงัจากหกัประมาณการ
สนิคา้รบัคืนและสว่นลด โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

 กลุม่บริษัทไดจ้ดัใหม้ีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยจะใหค้ะแนนสะสมแก่ลกูคา้ที่ซือ้สินคา้
ครบตามจ านวนเงินที่ก าหนด ซึ่งลกูคา้มีสิทธิในการน าคะแนนสะสมมาแลกเป็นของรางวลัตามเง่ือนไขที่กลุม่บริษัทระบุ
ไว ้กลุม่บรษัิทรบัรูร้ายไดเ้มื่อไดโ้อนอ านาจควบคมุในสนิคา้ในอนาคตใหล้กูคา้ หรอืรบัรูเ้มื่อสทิธิในการเลอืกหมดอาย ุ 

 กลุม่บริษัทประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสิทธิในการเลือกโดยการปันสว่นราคาของรายการใหแ้ก่ภาระที่ตอ้ง
ปฏิบตัิโดยอา้งอิงกบัราคาสินคา้ที่คาดว่าจะสง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้หากลกูคา้ใชส้ิทธิในการเลือก ปรบัปรุงดว้ยความน่าจะ
เป็นท่ีลกูคา้จะใชส้ทิธิในการเลอืก 

 จ านวนเงินที่กลุ่มบริษัทไดร้บัหรือมีสิทธิไดร้บัจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระที่ตอ้งโอนสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แสดงไวเ้ป็นหนีส้ิน
หมนุเวียนอื่น - รายไดร้อการรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดป้ฏิบตัิตามภาระที่ระบไุวใ้นสญัญา
เสรจ็สิน้ 

 รายไดจ้ากสญัญาแฟรนไชส ์

 กลุม่บริษัทรบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้จากสญัญาแฟรนไชสเ์ป็นรายไดโ้ดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาแฟรน
ไชส ์

 รายไดค้่าสิทธิจากสญัญาแฟรนไชสค์ านวณจากยอดขายของรา้นแฟรนไชสซ์ึ่งเป็นไปตามเนือ้หาของสญัญาแฟรนไชส์
และรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  

 รายไดด้อกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริง โดยจะน ามลูคา่ตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน
มาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ยกเวน้สินทรพัยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตในภายหลงั ที่จะน ามลูคา่ตาม
บญัชีสทุธิของสนิทรพัยท์างการเงิน (สทุธิจากคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้) มาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิ 

 ตน้ทนุทางการเงนิ 

 ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ยค านวณโดยใชว้ิ ธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิและรบัรู ้
ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงนิปันผลรบั 

 เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้มื่อบรษัิทฯมีสทิธิในการรบัเงินปันผล 
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4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่ถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไมม่ีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สนิคา้ส าเรจ็รูปและสนิคา้ระหวา่งผลติแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรอืมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทนุดงักลา่ววดัมลูค่าตามวิธีตน้ทนุมาตรฐานซึง่ใกลเ้คียงกบัตน้ทนุจริง  และประกอบดว้ยตน้ทนุ
วตัถดุิบ แรงงานและคา่โสหุย้ในการผลติ 

 สินคา้ซือ้มาเพื่อขาย วตัถุดิบและวสัดสุิน้เปลืองแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสทุธิที่จะ
ไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุการผลติเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย 

 เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูคา่ตามวิธีราคาทนุ 

4.5 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 บรษัิทฯบนัทกึมลูคา่เริม่แรกของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุในราคาทนุซึง่รวมตน้ทนุการท ารายการ หลงัจากนัน้ บรษัิท
ฯจะบนัทกึอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุดว้ยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 5 - 30 ปี คา่เสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไมม่ี
การคิดคา่เสือ่มราคาส าหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 

 บริษัทฯรบัรูผ้ลตา่งระหวา่งจ านวนเงินที่ไดร้บัสทุธิจากการจ าหน่ายกบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยใ์นสว่นของก าไรหรอื
ขาดทนุในปีที่ตดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุออกจากบญัชี  

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่
ของสินทรพัย ์(ถา้มี) โดยราคาทนุรวมถึงรายจ่ายที่เก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้ินทรพัยอ์ยู่ในสถานที่และสภาพที่พรอ้มใช้
งาน  

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดงันี ้

สว่นปรบัปรุงที่ดิน 5 ปี 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 2, 5, 10, 25 และ 30 ปี 

ระบบสาธารณปูโภค  5, 10 และ 25 ปี 

เครือ่งครวัและเครือ่งมือเครือ่งใช ้  2, 5 และ 10 ปี 

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน  5, 8 และ 10 ปี 

ยานพาหนะ  5 และ 8 ปี 
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 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรบัที่ดินและสินทรพัยร์ะหว่าง
ก่อสรา้งและติดตัง้ 

 กลุม่บริษัทตดัรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณอ์อกจากบญัชีเมื่อจ าหน่ายสินทรพัยห์รือคาดวา่จะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรพัย ์รายการผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหนา่ยสินทรพัยจ์ะรบัรู ้
ในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุเมื่อกลุม่บรษัิทตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยน์ัน้ (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษัทตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนจ์ ากดัโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน้ และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยเ์มื่อมีขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยน์ัน้เกิดการดอ้ยค่า กลุ่ม
บรษัิทจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหนา่ยและวธีิการตดัจ าหนา่ยของสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนดงักลา่วทกุสิน้ปีเป็นอยา่งนอ้ย 

 คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วรม์ีอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ 5 และ 10 ปี 

 ค่าตัดจ าหน่ายรับรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าตัดจ าหน่ายส าหรบัคอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วรร์ะหวา่งติดตัง้ 

4.8 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดย
สญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าก็ต่อเมื่อสญัญานัน้มีการใหส้ิทธิในการควบคมุการใชส้ินทรพัยท์ี่
ระบไุดส้  าหรบัช่วงเวลาหนึง่เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุม่บรษัิทใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูคา่สญัญาเช่าทกุสญัญา เวน้แตส่ญัญาเช่าระยะสัน้
และสญัญาเช่าที่สินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล (วนัที่สินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน) กลุม่บริษัท
บันทึกสินทรพัยส์ิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรพัยอ์า้งอิงและหนีส้ินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่า 

 สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

 สินทรพัยส์ิทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม (ถา้มี) และปรบัปรุง
ดว้ยการวดัมูลค่าของหนีส้ินตามสญัญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนของสินทรพัยส์ิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของ
หนีส้นิตามสญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทนุทางตรงเริม่แรกที่เกิดขึน้ จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี
สญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการตน้ทนุในการรือ้ถอนและการขนยา้ยสินทรพัยอ์า้งอิง 
หรอืการบรูณะสนิทรพัยอ์า้งอิงหรอืสถานท่ีตัง้ของสนิทรพัยอ์า้งอิง และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าที่ไดร้บั 

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใชค้  านวณจากราคาทนุโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธิการใชแ้ลว้แตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กวา่ ดงันี  ้
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อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร          1 และ 3 ปี        บวกอายขุองสญัญาที่มีความแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผล ที่จะใช้
สทิธิเลอืกในการขยายอายสุญัญา 

เครือ่งครวัและเครือ่งมือเครือ่งใช ้        1, 2 และ 3 ปี บวกอายุของสญัญาที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลที่จะใช้
สทิธิเลอืกในการขยายอายสุญัญา 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรพัยอ์า้งอิงจะโอนใหแ้ก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิน้สดุอายุสญัญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรพัย์
ดงักลา่วไดร้วมถึงการใชส้ทิธิเลอืกซือ้ คา่เสือ่มราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัย ์

 หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

 หนีส้นิตามสญัญาเช่าวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า จ านวน
เงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยคา่เช่าคงที่หกัดว้ยสิ่งจูงใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอื
อตัรา จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชส้ิทธิของสิทธิเลือกซือ้ซึ่งมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตสุมผลที่กลุม่บริษัทจะใชส้ิทธินัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของ
สญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใชส้ิทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทบนัทึกค่าเช่าผนัแปรที่ไม่ขึน้อยู่กบั
ดชันีหรอือตัราเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดที่เหตกุารณห์รอืเง่ือนไขซึง่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กิดขึน้  

 กลุม่บริษัทคิดลดมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าหรือ
อตัราดอกเบีย้การกูย้ืมสว่นเพิ่มของกลุม่บริษัท หลงัจากวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล มลูค่าตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญา
เช่าจะเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่า นอกจากนี ้มลูคา่
ตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจะถกูวดัมลูคา่ใหมเ่มื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมินสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าซึง่สินทรัพยอ้์างอิงมีมูลค่าต ่า 

 สญัญาเช่าที่มีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรอืนอ้ยกวา่นบัตัง้แตว่นัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งอิง
มีมลูคา่ต ่า จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

 สญัญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปใหก้ับผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน บริษัทฯบนัทึกจ านวนเงินที่ไดร้บัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุตามวิธี
เสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า ตน้ทนุทางตรงเริม่แรกที่เกิดขึน้จากการไดม้าซึง่สญัญาเชา่ด าเนินงานรวมในมลูคา่ตาม
บญัชีของสนิทรพัยอ์า้งอิงและรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯ
ควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบักลุม่บรษัิท  

 นอกจากนี ้บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษัิทรว่มและบคุคลหรอืกิจการท่ีมีสทิธิออกเสยีงโดยทางตรง
หรอืทางออ้มซึง่ท าใหม้ีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่กลุม่บรษัิท ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษัิทฯทีม่ี
อ  านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของกลุม่บรษัิท 
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4.10 เงนิตราต่างประเทศ 

 กลุม่บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของ
กลุม่บรษัิท รายการตา่ง ๆ ของแตล่ะกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมลูคา่ดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่
ละกิจการนัน้ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท่ี
เป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน 

 ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สินทรัพยท์างการเงนิ 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษัิทจะท าการประเมินการดอ้ยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณส์นิทรพัยส์ทิธิการ
ใช ้อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ยค่า กลุม่บริษัทรบัรู ้
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เมื่อมลูคา่ที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยม์ีมลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยน์ัน้ ทัง้นี ้
มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรพัยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรพัย์
แลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่ 

 กลุม่บรษัิทจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยม์ีขอ้บ่งชีท้ี่แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่รบัรูใ้น
งวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุม่บริษัทจะประมาณมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนของสนิทรพัยน์ัน้ และจะกลบัรายการผล
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นงวดก่อนก็ตอ่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชก้ าหนดมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืน
ภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครัง้ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้จากการกลบั
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจาก               
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นงวดก่อน ๆ กลุม่บรษัิทจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยโ์ดยรบัรู ้
ไปยงัสว่นของก าไรหรอืขาดทนุทนัที 

4.12 ผลประโยชนข์องพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

 กลุม่บรษัิทรบัรูเ้งินเดือน คา่จา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงนิ 

 กลุม่บริษัทและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่กลุม่
บรษัิทจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สนิทรพัยข์องกองทนุส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องกลุม่บริษัท เงินท่ีกลุม่
บรษัิทจ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปีที่เกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน 

 กลุม่บริษัทมีภาระส าหรบัเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนกังานอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรบั
พนกังาน นอกจากนัน้ กลุม่บริษัทจดัใหม้ีโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการ
ปฏิบตัิงานครบก าหนดระยะเวลา 

 กลุม่บรษัิทค านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่
ของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแตล่ะหนว่ยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ า
การประเมินภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

 ผลก าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน
ของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 ผลก าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของ
พนกังานจะรบัรูท้นัทีในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ 

 ตน้ทนุบริการในอดีตจะถกูรบัรูท้ัง้จ านวนในสว่นของก าไรหรือขาดทุนทนัทีที่มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ 
หรอืเมื่อกิจการรบัรูต้น้ทนุการปรบัโครงสรา้งที่เก่ียวขอ้งแลว้แตเ่หตกุารณใ์ดจะเกิดขึน้ก่อน 

4.13 ประมาณการหนี้สิน 

กลุม่บรษัิทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไวใ้นบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้และมี
ความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่กลุม่บรษัิทจะเสยีทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และกลุม่
บรษัิทสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ 

4.14 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุม่บรษัิทบนัทกึภาษีเงินไดปั้จจบุนัตามจ านวนที่คาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่หนว่ยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดยค านวณจากก าไร
ทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุม่บริษัทบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 กลุม่บริษัทรบัรูห้นีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทกุรายการ แต่รบัรูส้ินทรพัยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าที่มี
ความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที่กลุม่บริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชั่วคราวที่
ใชห้กัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

หนา้ 127 

 

 กลุม่บรษัิทจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรบัลดมลูค่าตามบญัชีดงักลา่ว หากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่กลุม่บริษัทจะไมม่ีก าไรทางภาษีเพียงพอตอ่การน า
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน ์

 กลุม่บริษัทจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้หากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้
บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้ 

4.15 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 กลุม่บรษัิทรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการท ารายการเฉพาะ
ในกรณีที่เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่ไมไ่ดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ อย่างไรก็ตาม ส าหรบัลกูหนี ้
การคา้ที่ไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินที่มีนยัส  าคญั กลุม่บริษัทจะรบัรูส้ินทรพัยท์างการเงินดงักลา่วดว้ยราคา
ของรายการตามที่กลา่วไวใ้นนโยบายการบญัชีเรือ่งการรบัรูร้ายได ้

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

 กลุม่บริษัทจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัที่รบัรูร้ายการเริ่มแรกเป็นสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไ รขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
และสนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของ
กิจการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงิน 

 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย  

 กลุม่บรษัิทวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ยเมื่อกลุม่บรษัิทถือครองสนิทรพัยท์างการเงินนัน้เพื่อรบั
กระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดที่เป็นการรบัช าระ
เพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ทา่นัน้  

 สินทรพัยท์างการเงินดงักลา่ววดัมลูคา่ในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยคา่ ทัง้นี ้ผล
ก าไรและขาดทนุที่เกิดขึน้จากการตดัรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการดอ้ยคา่ของสินทรพัยด์งักลา่วจะรบัรูใ้นสว่นของ
ก าไรหรอืขาดทนุ    

 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 

 สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสทุธิของมลูคา่ยตุิธรรมในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

 ทัง้นี ้สินทรพัยท์างการเงินดงักลา่ว หมายความรวมถึง ตราสารอนพุนัธ ์เงินลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อคา้ เงินลงทนุ
ในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ไดเ้ลือกจัดประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
สนิทรพัยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดที่ไมไ่ดร้บัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้  

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงนิ 

 กลุม่บรษัิทรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหนีส้นิทางการเงินดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุการท ารายการ และจดัประเภท
หนีส้ินทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ทัง้นี ้
ผลก าไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการตดัรายการหนีส้นิทางการเงินและการตดัจ าหนา่ยตามวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิจะรบัรูใ้น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึง
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ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงนัน้ดว้ย ทัง้นี ้ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิแสดงเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุทางการเงินในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

 การซือ้หรือการขายสินทรัพยท์างการเงนิตามวิธีปกติ 

การซือ้หรือการขายสินทรพัยท์างการเงินตามวิธีปกติที่มีเง่ือนไขการสง่มอบสินทรพัยภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนดขึน้จาก
หลกัเกณฑห์รอืวิธีปฏิบตัิโดยทั่วไปของตลาด จะรบัรู ้ณ วนัจ่ายช าระ ซึง่เป็นวนัท่ีไดม้ีการสง่มอบสนิทรพัยน์ัน้ 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชีเมื่อสทิธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง หรอืได้
มีการโอนสิทธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถึงไดม้ีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของ
สนิทรพัยน์ัน้ หรอืมีการโอนการควบคมุในสนิทรพัยน์ัน้ 

กลุ่มบริษัทตดัรายการหนีส้ินทางการเงินก็ต่อเมื่อไดม้ีการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของหนีส้ินนัน้แลว้มีการยกเลิกภาระ
ผกูพนันัน้ หรือมีการสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนีส้ินทางการเงินที่มีอยู่ใหเ้ป็นหนีส้ินใหม่จาก
ผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก าหนดของหนีส้ินที่มีอยู่อย่างเป็น
สาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีส้ินเดิมและรบัรูห้นีส้ินใหม ่โดยรบัรูผ้ลแตกตา่งของมลูคา่ตามบญัชีดงักลา่ว
ในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  

การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

กลุม่บรษัิทรบัรูค้า่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ของตราสารหนีท้ัง้หมดที่ไม่ไดว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบก าหนด
ช าระตามสญัญากับกระแสเงินสดทัง้หมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รบัช าระ และคิดลดดว้ยอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง
โดยประมาณของสนิทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีที่ความเสี่ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญันบัตัง้แตก่ารรบัรูร้ายการเริ่มแรก กลุม่บริษัท
วดัมลูค่าผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยพิจารณาจากการผิดสญัญาที่อาจจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนขา้งหนา้ 
ในขณะท่ีหากความเสีย่งดา้นเครดิตของสนิทรพัยเ์พิ่มขึน้อยา่งมนียัส  าคญันบัตัง้แตก่ารรบัรูร้ายการเริม่แรก กลุม่บรษัิทวดั
มลูค่าผลขาดทนุดว้ยจ านวนเงินที่เทา่กบัผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายทุี่ เหลืออยู่ของเครือ่งมือทาง
การเงิน  

กลุม่บริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัเมื่อมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสญัญาเกิน
กวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สนิทรพัยท์างการเงินนัน้มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตหรอืมีการผิดสญัญา เมื่อมีการคา้งช าระการ
จ่ายเงินตามสญัญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุม่บรษัิทอาจพิจารณาวา่สินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการ
เพิ่มขึน้ของความเสี่ยงดา้นเครดิตอย่างมีนัยส าคัญและมีการผิดสญัญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูล
ภายนอกอื่น เช่น อนัดบัความนา่เช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

  กลุม่บริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้ ดงันัน้ ทกุวนั
สิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษัิทจึงไมม่ีการติดตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งทางดา้นเครดิต แตจ่ะรบัรูค้า่เผ่ือ
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายขุองลกูหนีก้ารคา้  
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การค านวณผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์น
อดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกบัลกูหนีน้ัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สนิทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีเมื่อกิจการคาดวา่จะไมไ่ดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกตอ่ไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 สนิทรพัยท์างการเงินและหนีส้นิทางการเงินจะน ามาหกักลบกนัและแสดงดว้ยยอดสทุธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อ
กลุม่บริษัทมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินที่รบัรู ้และมีความตัง้ใจที่จะช าระดว้ยยอด
สทุธิ หรอืตัง้ใจที่จะรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนีส้นิพรอ้มกนั 

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มลูค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนีส้ินใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมลูค่า กลุม่
บริษัทใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวัดมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคลอ่ง
ส าหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินที่มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้กลุ่ม
บรษัิทจะประมาณมลูคา่ยตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูคา่ที่เหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ ์และพยายามใชข้อ้มลู
ที่สามารถสงัเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยตุิธรรมนัน้ใหม้ากที่สดุ  

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมที่ใชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชัน้ของมูลค่า
ยตุิธรรมส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท่ีถืออยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูคา่ยตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณการ
ในเรือ่งที่มีความไมแ่นน่อนเสมอ การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและตอ่ขอ้มลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจ านวนท่ีประมาณการ
ไว ้การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้

 รายได้รอการรับรู้จากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 กลุม่บริษัทไดจ้ดัใหม้ีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยจะใหค้ะแนนสะสมแก่ลกูคา้ที่ซือ้สินคา้
ครบตามจ านวนเงินท่ีก าหนด ซึง่ลกูคา้มีสทิธิในการน าคะแนนสะสมมาแลกเป็นของรางวลั กลุม่บรษัิทประมาณการราคา
ขายแบบเอกเทศของสทิธิในการเลือกโดยการปันสว่นราคาของรายการใหแ้ก่ภาระที่ตอ้งปฏิบตัิโดยอา้งอิงกบัราคาสินคา้



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

หนา้ 130 

 

ที่คาดว่าจะสง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้หากลกูคา้ใชส้ิทธิในการเลือก ปรบัปรุงดว้ยความน่าจะเป็นที่ลกูคา้จะใชส้ิทธิในการเลอืก 
ซึง่ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการคาดการณค์วามนา่จะเป็นดงักลา่ว 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 

 ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ์ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชนแ์ละ
มลูค่าคงเหลือเมื่อเลิกใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลือใหมห่ากมี
การเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

 นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณใ์นแตล่ะช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุ
จากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยน์ัน้ ในการนี ้ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจที่เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเนื่องกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

 สัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 การก าหนดอายุสัญญาเช่าทีมี่สิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

 ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่าโดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงและ
สภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดที่ท  าใหเ้กิดสิง่จงูใจในทางเศรษฐกิจส าหรบักลุม่บรษัิทในการใชห้รอืไมใ่ชส้ทิธิเลอืกนัน้ 

 การก าหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ยมืส่วนเพ่ิม 

 กลุ่มบริษัทไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนีส้ินตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย้การกูย้ืม
สว่นเพิ่มเป็นอตัราดอกเบีย้ที่กลุม่บรษัิทจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยท์ี่มีมลูคา่ใกลเ้คียงกบั
สนิทรพัยส์ทิธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที่คลา้ยคลงึ โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลงึ 

 ประมาณการหนี้สินในการรือ้ถอน 

 กลุม่บรษัิทมีภาระผกูพนัในการรือ้ถอนสิง่ตกแตง่และติดตัง้ และปรบัปรุงพืน้ท่ีเช่าคืนแก่ผูใ้หเ้ช่าเมื่อสิน้สดุอายสุญัญาเช่า 
โดยกลุม่บริษัทจะรบัรูป้ระมาณการหนีส้ินในการรือ้ถอนเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแนท่ี่จะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผล
เนื่องมาจากเหตกุารณใ์นอดีต และสามารถประมาณการจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล ในการประมาณการ
หนีส้นิในการรือ้ถอน ฝ่ายบรหิารใชด้ลุยพินิจในการคาดการณเ์ก่ียวกบัตน้ทนุรือ้ถอนในอนาคต อตัราคิดลด และอายกุาร
ใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสนิทรพัย ์

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน 

 หนีส้ินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนกังาน
ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานตา่ง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส  าคญักับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงกนัระหว่างกลุม่บริษัทและบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเหลา่นัน้ ซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซือ้วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืง - - 10,236 28,104 ราคาทนุบวกก าไรสว่นเพิ่ม 

ขายสนิคา้        -            - 8,279 2,445 ราคาทนุบวกก าไรสว่นเพิ่ม 

ขายอปุกรณ ์        -            - 24,549 40 ราคาทนุบวกก าไรสว่นเพิ่ม 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ - - 3,555 2,768 อตัราตามที่ระบใุนสญัญา 

รายไดค้า่ธรรมเนยีมแฟรนไชส ์ - - 188 195 อตัราตามที่ระบใุนสญัญา 

รายไดค้า่เชา่ - - 1,362 53 อตัราตามที่ระบใุนสญัญา 

รายไดอ้ื่น - - 1,602 408 ราคาทนุบวกก าไรสว่นเพิ่ม 

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     

คา่เช่าจ่าย - 656 - 325 อตัราตามที่ระบใุนสญัญา 

ซือ้ที่ดินและอาคาร - 14,991 - 14,991 ราคาตลาด    

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุม่บรษัิทและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น (หมายเหตุ 8)     

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ลกูหนีก้ารคา้ - บรษัิทยอ่ย - - 1,394 507 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,394 507 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินทดรองจา่ยแก่บรษัิทยอ่ย - - 2,407 2,092 

ลกูหนีอ้ื่น - บรษัิทยอ่ย - - 3,021 1,991 

รวมลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,428 4,083 

รวม - - 6,822 4,590 
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 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ (หมายเหตุ 16) 

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เจา้หนีก้ารคา้ - บรษัิทยอ่ย - - 2,119 6,766 

รวมเจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,119 6,766 

เจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินทดรองจา่ยจากบรษัิทยอ่ย - - 1,403 1,388 

รวมเจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,403 1,388 

รวม - - 3,522 8,154 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุม่บริษัทมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานที่ใหแ้ก่กรรมการและ
ผูบ้รหิาร ดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 12,823 11,723 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 954 583 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น 23 - 

รวม 13,800 12,306 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  
 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 2,900 2,965 2,763 2,823 

เงินฝากธนาคาร 158,586 142,104 133,503 129,487 

รวม 161,486 145,069 136,266 132,310 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรพัยข์องกลุม่บรษัิทมีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 0.05 ถึงรอ้ยละ 0.125 ตอ่ปี 
(2563: รอ้ยละ 0.05 ถึงรอ้ยละ 0.55 ตอ่ปี) 
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

      (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ    - - 1,322 501 

คา้งช าระ     

 ไมเ่กิน 3 เดือน  - - 72 6 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,394 507 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั     

อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 7,466 7,904 2,631 5,972 

คา้งช าระ     

 ไมเ่กิน 3 เดือน  3,643 4,921 3,277 4,727 

 3 - 6 เดือน 116 17 91 17 

 6 - 12 เดือน 1,481 2 1,481 2 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 12,706 12,844 7,480 10,718 

ลกูหนีอ้ื่น     

เงินทดรองจ่ายแก่บรษัิทยอ่ย - - 2,407 2,092 

ลกูหนีอ้ื่น - บรษัิทยอ่ย - - 3,021 1,991 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 4,044 1,763 2,289 502 

รวมลกูหนีอ้ื่น 4,044 1,763 7,717 4,585 

รวม  16,750 14,607 16,591 15,810 
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9. สินค้าคงเหลือ 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ราคาทนุ 

รายการปรบัลดราคาทนุให้
เป็นมลูคา่สทุธิทีจ่ะไดร้บั สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สนิคา้ส าเรจ็รูป 9,625 11,344 - (21) 9,625 11,323 

สนิคา้ระหวา่งผลติ 440 618 - - 440 618 

วตัถดุิบ 16,703 16,823 (24) (178) 16,679 16,645 

วสัดสุิน้เปลอืง 9,947 10,292 (648) (614) 9,299 9,678 

รวม 36,715 39,077 (672) (813) 36,043 38,264 

 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทนุ 

รายการปรบัลดราคาทนุให้
เป็นมลูคา่สทุธิทีจ่ะไดร้บั สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สนิคา้ส าเรจ็รูป 9,938 11,393 - (21) 9,938 11,372 

สนิคา้ระหวา่งผลติ 440 618 - - 440 618 

วตัถดุิบ 14,295 16,038 (4) (178) 14,291 15,860 

วสัดสุิน้เปลอืง 8,484 9,319 (648) (614) 7,836 8,705 

รวม 33,157 37,368 (652) (813) 32,505 36,555 

ในระหวา่งปี 2564 กลุม่บรษัิทมีการกลบัรายการปรบัลดราคาทนุของสนิคา้คงเหลอืเป็นจ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (เฉพาะ
บรษัิทฯ: 0.2 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอืที่รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งปี และในระหวา่งปี 2563 
กลุม่บรษัิทบนัทกึการปรบัลดราคาทนุของสนิคา้คงเหลอืใหเ้ป็นมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัเป็นจ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาท (เฉพาะ
บรษัิทฯ: 0.6 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุขาย 
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10. สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื่น  

  (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย   

เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 12 เดอืน 209 209 

รวมตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 209 209 

สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอื
ขาดทนุ 

 
 

หนว่ยลงทนุ - กองทนุเปิดตราสารหนี ้ 105,587 120,142 

รวมสนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร
หรอืขาดทนุ 105,587 120,142 

รวม 105,796 120,351 

11. เงนิฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 

 ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 คือ เงินฝากธนาคารซึง่บรษัิทฯไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัการจ่ายช าระ
หนี ้ 

12. เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย  

 เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือบรษัิท ทนุช าระแลว้ สดัสว่นเงินลงทนุ  ราคาทนุ 

 2564 2563 2564 2563 2563 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

บรษัิท ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

บรษัิท เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

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

บรษัิท ทารท์ แอนด ์แทน จ ากดั 1,000 - 60 - 600 - 

After You Hong Kong Limited 1 เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิา 

1 เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิา 

100 100 32.50 บาท 32.50 บาท 

เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดม้ีมติเห็นชอบอนมุตัิใหจ้ดัตัง้บริษัท เอย ูคิทเช่น จ ากดั 
บริษัทดงักลา่วจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยมีทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท และ
บรษัิทฯถือหุน้บรษัิทดงักลา่วในสดัสว่นรอ้ยละ 100 
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ตอ่มา เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2564 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯมีมติอนมุตัิการลงทนุในหุน้เพิ่มทนุของบรษัิท เอย ูคิ
ทเช่น จ ากดั ซึ่งไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท เป็น 30 ลา้นบาทโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 0.29 
ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ต่อมา บริษัท เอยู คิทเช่น จ ากัด ไดร้บัช าระค่าหุน้สามัญเพิ่มทุนและไดจ้ด
ทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้กับกระทรวงพาณิชยเ์มื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯถือหุน้ในบริษัทดงักล่าวใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100 

ในเดือนมิถนุายน 2564 บริษัทฯไดจ้่ายเงินค่าหุน้เป็นจ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาท เพื่อลงทุนในหุน้สามญัของบริษัท ทารท์ 
แอนด ์แทน จ ากดั ตอ่มา บรษัิท ทารท์ แอนด ์แทน จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 
2564 โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท บรษัิทฯถือหุน้ในบรษัิทดงักลา่วในสดัสว่นรอ้ยละ 
60 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทฯไมม่ีเงินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ย 

13. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มลูค่าสทุธิตามบญัชีของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุซึง่ประกอบดว้ย อาคารโรงงานใหเ้ช่า 
แสดงไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

ราคาทนุ 56,886 

หกั: คา่เสือ่มราคาสะสม (924) 

มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 55,962 

การกระทบยอดมลูคา่สทุธิตามบญัชีของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุส าหรบัปี 2564 แสดงไดด้งันี ้
 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูคา่ตามบญัชีตน้ปี                                 - 

โอนเปลีย่นประเภทจากบญัชีที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 56,886 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (924) 

มลูคา่ตามบญัชีปลายปี 55,962 

ขอ้มลูเพิ่มเติมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงไดด้งันี ้
 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูคา่ยตุิธรรม 58,792 

มลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุขา้งตน้ประเมินโดยฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจาก
รายได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมนิมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยด์งักลา่วประกอบดว้ย
อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟอ้ และอตัราการเติบโตระยะยาวของคา่เชา่ 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดนิและ อาคารและ  เครื่องครวัและ เครื่องตกแตง่  สินทรพัยร์ะหว่าง  
 ส่วนปรบัปรุง ส่วนปรบัปรุง ระบบ เครื่องมือ และเครื่องใช ้  ก่อสรา้งและ  
 ท่ีดิน อาคาร สาธารณปูโภค เครื่องใช ้ ส านกังาน ยานพาหนะ ตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2563 103,743 288,893 99,587 100,517 176,963 18,253 11,419 799,375 
ซือ้เพิ่ม 10,867 4,748 1,837 5,264 6,687 - 57,001 86,404 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (1,346) (1,346) (5,646) - (350) (8,688) 
โอนเขา้ (ออก) 2,607 7,124 6,068 4,982 12,378 - (33,159) - 

31 ธนัวาคม 2563 117,217 300,765 106,146 109,417 190,382 18,253 34,911 877,091 

ซือ้เพิ่ม - 436 225 18,314 4,628 - 5,090 28,693 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (3,941) (964) (11,419) - - (16,324) 
โอนเขา้ (ออก) - 9,005 24,700 422 3,815 - (37,942) - 

31 ธนัวาคม 2564 117,217 310,206 127,130 127,189 187,406 18,253 2,059 889,460 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2563 - 26,861 32,537 44,351 101,094 8,324 - 213,167 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี 515 11,340 12,067 16,847 29,134 1,906 - 71,809 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัส่วนท่ี
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย 

- - (673) (793) (3,118) - - (4,584) 

31 ธนัวาคม 2563 515 38,201 43,931 60,405 119,705 10,230 - 272,987 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี 542 11,949 12,144 15,322 27,386 1,271 - 68,614 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัส่วนท่ี
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย 

- - (3,610) (892) (10,433) - - (14,935) 

31 ธนัวาคม 2564 1,057 50,150 52,465 74,835 136,658 11,501 - 326,666 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดนิและ อาคารและ  เครื่องครวัและ เครื่องตกแตง่  สินทรพัยร์ะหว่าง  
 ส่วนปรบัปรุง ส่วนปรบัปรุง ระบบ เครื่องมือ และเครื่องใช ้  ก่อสรา้งและ  
 ท่ีดิน อาคาร สาธารณปูโภค เครื่องใช ้ ส านกังาน ยานพาหนะ ตดิตัง้ รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า         

1 มกราคม 2563 - - - - - - - - 

เพิ่มขึน้ในปี - - 125 - 499 - - 624 

31 ธนัวาคม 2563 - - 125 - 499 - - 624 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในปี - 1,700 401 - (499) - - 1,602 

31 ธนัวาคม 2564 - 1,700 526 - - - - 2,226 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี         

31 ธนัวาคม 2563 116,702 262,564 62,090 49,012 70,178 8,023 34,911 603,480 

31 ธนัวาคม 2564 116,160 258,356 74,139 52,354 50,748 6,752 2,059 560,568 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         

2563 (จ านวน 27.0 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใชจ้่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบรหิาร)   71,809 

2564 (จ านวน 25.9 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใชจ้่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบรหิาร)   68,614 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดนิและ อาคารและ  เครื่องครวัและ เครื่องตกแตง่  สินทรพัยร์ะหว่าง  
 ส่วนปรบัปรุง ส่วนปรบัปรุง ระบบ เครื่องมือ และเครื่องใช ้  ก่อสรา้งและ  
 ท่ีดิน อาคาร สาธารณปูโภค เครื่องใช ้ ส านกังาน ยานพาหนะ ตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2563 103,743 288,893 99,587 100,268 187,546 18,253 11,344 809,634 
ซือ้เพิ่ม 10,867 4,748 1,708 3,980 5,221 - 54,253 80,777 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (1,346) (1,517) (5,754) - (350) (8,967) 
โอนเขา้ (ออก) 2,607 7,124 5,591 4,927 10,224 - (30,473) - 

31 ธนัวาคม 2563 117,217 300,765 105,540 107,658 185,977 18,253 34,774 870,184 

ซือ้เพิ่ม - 57 - 16,636 4,280 - 4,301 25,274 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - (6,726) (3,751) (17,613) (10,754) - - (38,844) 
โอนเขา้ (ออก) - 9,005 24,700 422 3,466 - (37,593) - 
จดัประเภทไปเป็นอสงัหารมิทรพัย์
เพ่ือการลงทนุ 

- (37,106) (19,281) (185) (314) - - (56,886) 

31 ธนัวาคม 2564 117,217 265,995 107,208 106,918 182,655 18,253 1,482 799,728 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2563 - 26,861 32,537 44,298 93,686 8,324 - 205,706 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี 515 11,340 12,009 16,690 28,756 1,906 - 71,216 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัส่วนท่ี
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย 

- - (672) (963) (3,199) - - (4,834) 

31 ธนัวาคม 2563 515 38,201 43,874 60,025 119,243 10,230 - 272,088 

คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี 542 11,290 11,545 14,959 26,477 1,271 - 66,084 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัส่วนท่ี
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย 

- - (3,572) (890) (10,309) - - (14,771) 

31 ธนัวาคม 2564 1,057 49,491 51,847 74,094 135,411 11,501 - 323,401 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดนิและ อาคารและ  เครื่องครวัและ เครื่องตกแตง่  สินทรพัยร์ะหว่าง  
 ส่วนปรบัปรุง ส่วนปรบัปรุง ระบบ เครื่องมือ และเครื่องใช ้  ก่อสรา้งและ  
 ท่ีดิน อาคาร สาธารณปูโภค เครื่องใช ้ ส านกังาน ยานพาหนะ ตดิตัง้ รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า         

1 มกราคม 2563 - - - - - - - - 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - - - 

เพิ่มขึน้ในปี - 1,700 526 - - - - 2,226 

31 ธนัวาคม 2564 - 1,700 526 - - - - 2,226 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี         

31 ธนัวาคม 2563 116,702 262,564 61,666 47,633 66,734 8,023 34,774 598,096 

31 ธนัวาคม 2564 116,160 214,804 54,835 32,824 47,244 6,752 1,482 474,101 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         

2563 (จ านวน 26.8 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใชจ้่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบรหิาร)   71,216 

2564 (จ านวน 25.6 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใชจ้่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบรหิาร)   66,084 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีอุปกรณซ์ึ่งตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่า
เสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักลา่วมีจ านวนเงินประมาณ 105.1 ลา้นบาท (2563: 87.2 ลา้นบาท)  

15. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้

  (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร ์

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร ์                     

ระหวา่งติดตัง้ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    

ราคาทนุ 22,306 180 22,486 

หกั: คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (11,263) - (11,263) 

มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 11,043 180 11,223 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

ราคาทนุ 19,963 1,157 21,120 

หกั: คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (8,675) - (8,675) 

มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 11,288 1,157 12,445 

 
  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร ์

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร ์                     

ระหวา่งติดตัง้ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    

ราคาทนุ 22,274 180 22,454 

หกั: คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (11,261) - (11,261) 

มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 11,013 180 11,193 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

ราคาทนุ 19,963 1,157 21,120 

หกั: คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (8,675) - (8,675) 

มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 11,288 1,157 12,445 
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การกระทบยอดมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนส าหรบัปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้
 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มลูคา่ตามบญัชีตน้ปี 

ซือ้เพิ่ม 

คา่ตดัจ าหนา่ย 

ตดัจ าหนา่ย 

12,445 13,827 12,445 13,827 

ซือ้เพิ่ม 1,502 1,381 1,470 1,381 

คา่ตดัจ าหนา่ย (2,696) (2,733) (2,694) (2,733) 

ตดัจ าหนา่ย (28) (30) (28) (30) 

มลูคา่ตามบญัชีปลายปี 11,223 12,445 11,193 12,445 

16.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,119 6,766 

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 29,665 30,190 24,297 24,061 

เจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,403 1,388 

เจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 20,128 21,440 19,525 20,380 

เจา้หนีค้า่งานก่อสรา้งและซือ้อปุกรณ ์ 1,742 3,204 1,694 3,186 

เงินปันผลคา้งจา่ย 88 82 88 82 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 11,801 18,010 11,300 17,552 

รวม 63,424 72,926 60,426 73,415 

17.  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดร้อการรบัรู ้- คา่ขายสนิคา้ 4,583 4,825 4,511 4,825 
รายไดร้อการรบัรู ้- บตัรก านลัเงินสด 2,012 4,052 2,012 4,052 
รายไดร้อการรบัรู ้- สญัญาแฟรนไชส ์
 สว่นท่ีจะรบัรูภ้ายในหนึง่ปี 

 
5,235 3,474 

 
184 184 

รายไดร้อการรบัรู ้- โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูคา้ 843 2,018 843 2,018 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอน าสง่ 2,362 2,880 2,291 2,657 
อื่น ๆ 2,575 1,109 2,383 845 

รวม 17,610 19,922 12,224 16,051 
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18.  สัญญาเช่า 

18.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษัทท าสญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้งกบัการเช่าพืน้ที่ในอาคารและอุปกรณเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานรา้นขนมหวานและ
เครื่องดื่มของกลุม่บริษัท โดยสญัญามีอายรุะหว่าง 1 ถึง 3 ปี ซึ่งบางสญัญาระบสุิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า
และยกเลกิสญัญาเช่า 

 ก) สินทรัพยส์ิทธิการใช้  

  รายการเปลีย่นแปลงของบญัชีสนิทรพัยส์ทิธิการใชส้  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและสว่น
ปรบัปรุงอาคาร 

เครือ่งครวัและ
เครือ่งมือเครือ่งใช ้

 

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 344,833 7,575 352,408 

เพิ่มขึน้ 38,408 1,260 39,668 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (59,979) (1,637) (61,616) 

รายการปรบัปรุงจากการเลอืกใช้
มาตรการผอ่นปรนชั่วคราว       
ส  าหรบัทางเลอืกเพิ่มเติมทางบญัชี 

 

(25,261) 

 

(591) 

 

(25,852) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 298,001 6,607 304,608 

เพิ่มขึน้ 24 - 24 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (84,447) (1,852) (86,299) 

ตดัจ าหนา่ยระหวา่งปี - มลูคา่สทุธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหนา่ย                                  (4,146) (62) (4,208) 

รายการปรบัปรุงเนื่องจาก              
การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า (22,960) (1,629) (24,589) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 186,472 3,064 189,536 
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  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและสว่น
ปรบัปรุงอาคาร 

เครือ่งครวัและ
เครือ่งมือเครือ่งใช ้

 

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 344,833 7,575 352,408 

เพิ่มขึน้ 35,021 1,260 36,281 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (59,564) (1,637) (61,201) 

รายการปรบัปรุงจากการเลอืกใช้
มาตรการผอ่นปรนชั่วคราว       
ส  าหรบัทางเลอืกเพิ่มเติมทางบญัชี (25,261) (591) (25,852) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 295,029 6,607 301,636 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (83,809) (1,852) (85,661) 

ตดัจ าหนา่ยระหวา่งปี - มลูคา่สทุธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหนา่ย                                  (4,125) (62) (4,187) 

รายการปรบัปรุงเนื่องจาก              
การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า (22,960) (1,628) (24,588) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 184,135 3,065 187,199 

 ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า 
 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเช่า 212,616 336,077 210,016 332,877 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ าหนา่ย (12,854) (26,573) (12,612) (26,213) 

รวม 199,762 309,504 197,404 306,664 

หกั: สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (83,363) (86,387) (82,859) (85,905) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สว่นท่ีถงึก าหนดช าระเกิน
กวา่หนึง่ปี 

116,399 223,117 114,545 220,759 
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 การเปลีย่นแปลงของบญัชีหนีส้นิตามสญัญาเช่าส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 309,504 351,456 306,664 351,456 

เพิ่มขึน้ - 38,274 - 35,172 

ดอกเบีย้ที่รบัรู ้ 10,871 10,590 10,754 10,500 

จ่ายคา่เชา่ (52,990) (66,830) (52,522) (66,478) 

สว่นลดคา่เชา่ (37,091) (23,986) (36,960) (23,986) 

ลดลงจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ (3,178) - (3,178) - 

ลดลงจากการยกเลกิสญัญาเช่า (27,354) - (27,354) - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 199,762 309,504 197,404 306,664 

 การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 32 ภายใตห้วัขอ้ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

 ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 86,299 61,616 85,661 61,201 

ดอกเบีย้จ่ายของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 10,871 10,590 10,754 10,500 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้ 2,921 3,668 2,117 2,190 

สว่นลดคา่เชา่และผลตา่งจากการลดคา่เช่า 37,091 1,866 36,960  1,866 

 ในระหว่างปี 2563 กลุม่บริษัทไดร้บัการลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่า ซึ่งกลุม่บริษัทเลือกใชแ้นวปฏิบตัิทางการ
บญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี เรือ่ง มาตรการผอ่นปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรบัผลกระทบจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยเลือกที่จะไม่น าการลดค่าเช่าตามสญัญาจากผูใ้หเ้ช่า
เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า โดยกลุม่บรษัิททยอยปรบัลด
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ครบก าหนดแตล่ะงวดตามสดัสว่นที่ไดส้ว่นลด พรอ้มทัง้กลบัรายการคา่เสื่อมราคาจากสินทรพัย์
สิทธิการใชแ้ละดอกเบีย้จากหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ยงัคงรบัรูใ้นแต่ละงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบนัทึก
ผลตา่งที่เกิดขึน้จ านวนเงิน 1.9 ลา้นบาทในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 
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 ง) อื่น ๆ 

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 55.9 ลา้นบาท 
(2563: 70.5 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 54.6 ลา้นบาท (2563: 68.7 ลา้นบาท)) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสญัญา
เช่าระยะสัน้ 

18.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

 บริษัทฯเขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานส าหรบัอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุซึ่งประกอบดว้ยอาคารโรงงาน ตามที่กลา่วไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 13 โดยสญัญามีอาย ุ1 ปี และมีสทิธิตอ่อายสุญัญาได ้

19. ประมาณการหนี้สินในการรือ้ถอน 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 13,897 12,238 13,634 12,238 
เพิ่มขึน้ในระหวา่งปี 24 1,070 - 814 
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึน้จรงิ (331) - (331) - 
โอนกลบัประมาณการหนีส้นิ (476) - (430) - 
ดอกเบีย้ที่รบัรู ้ 623 589 611 582 

ยอดคงเหลอืปลายปี 13,737 13,897 13,484 13,634 
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20.  ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งันี ้
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส ารอง
ผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงานของ

พนกังาน 

ส ารอง
ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของ
พนกังาน รวม 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน ณ วันที ่1 มกราคม 2563 3,642 9,467 13,109 
ส่วนท่ีรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ:    
ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุนั  917 2,381 3,298 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 92 126 218 
ตน้ทนุบรกิารในอดีตและผลก าไรหรอืขาดทนุท่ีเกิดขึน้ 
 จากการจ่ายช าระผลประโยชน ์ - (2,170) (2,170) 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั    
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร ์ - 2,609 2,609 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 314 314 
 ส่วนท่ีเกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ ์ - (3,973) (3,973) 

ส่วนท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น:    
ขาดทนุ (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั    
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร ์ 1,767 - 1,767 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (485) - (485) 
 ส่วนท่ีเกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ ์ 670 - 670 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายระหว่างปี - (1,283) (1,283) 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 6,603 7,471 14,074 
ส่วนท่ีรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ:    
ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุนั  1,443 2,065 3,508 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 147 51 198 

ผลประโยชนท์ี่จ่ายระหวา่งปี - (1,730) (1,730) 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 8,193 7,857 16,050 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็น
จ านวนประมาณ 2.0 ลา้นบาท  (2563: 1.5 ลา้นบาท)  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานของ
บรษัิทฯประมาณ 23 ปี (2563: 23 ปี) และผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนกังานของบรษัิทฯประมาณ 6 ปี (2563: 6 ปี) 
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้

 (หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

อตัราคิดลด 0.74 - 2.22 0.74 - 2.22 

อตัราการขึน้เงินเดือน  6.00 6.00 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน 5.73 - 34.38 5.73 - 34.38 

 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัตอ่มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด (1,724) (1,479) 2,100 1,807 

อตัราการขึน้เงินเดือน  1,777 1,419 (1,451) (1,161) 

 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 20 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน (3,629) (2,814) 5,233 4,033 

21. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดร้อการรบัรู ้- สญัญาแฟรนไชส ์
 สว่นท่ีจะรบัรูเ้กินกวา่หนึง่ปี 6,315 7,263 278 463 
เงินประกนัคา้งจ่าย 7,153 5,928 4,256 4,246 

อื่น ๆ  141 167 76 73 

รวม 13,609 13,358 4,610 4,782 
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22. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

23. รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ประเภทของธุรกิจ     

รา้นขนมหวาน 513,660 699,946 498,660 684,018 

การขายสนิคา้และวตัถดุิบ 43,526 20,387 20,241 18,622 

การขายและการจดังานนอกสถานท่ี 52,818 44,319 48,295 42,676 

แฟรนไชส ์ 9,696 3,286 188 195 

รวม 619,700 767,938 567,384 745,511 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 612,396 765,082 567,200 745,316 

รบัรูร้ายไดต้ลอดชว่งเวลาหนึง่ 7,304 2,856 184 195 

รวม 619,700 767,938 567,384 745,511 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคา่ใชจ้่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ้่ายที่ส  าคญัดงัตอ่ไปนี  ้

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือน คา่แรงและผลประโยชนอ์ื่นของพนกังาน 197,331 229,193 191,900 226,029 

คา่เสือ่มราคา 154,913 133,425 152,669 132,417 

คา่ตดัจ าหนา่ย 2,696 2,733 2,694 2,733 

วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 190,690 220,344 166,834 217,065 

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รูปและสนิคา้ระหวา่งผลติ (1,897) (402) (1,633) (363) 
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25. ภาษีเงนิได้ 

 คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 

    

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัปี 1,575 10,531 - 9,538 

รายการปรบัปรุงคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของปีก่อน (22) (59) 27 (59) 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชั่วคราว
และการกลบัรายการผลแตกตา่งชั่วคราว (2,235) (1,451) (2,354) (1,271) 

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงนิไดท้ี่แสดงอยูใ่นก าไร
ขาดทุน 

(682) 9,021 (2,327) 8,208 

จ านวนภาษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละสว่นของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้ 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเ่ก่ียวขอ้งกบัขาดทนุจาก                   
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - (390) - (390) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดม้ีดงันี  ้
  (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ก าไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ติิบคุคล 3,730 64,491 (2,406) 58,114 

     ก าไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ติิบคุคลคณู
อตัราภาษีรอ้ยละ 20 746 12,898 (481) 11,623 

ผลกระทบของอตัราภาษีที่แตกตา่ง (รอ้ยละ 8.25 และ                  
รอ้ยละ 15) (110) (283) - - 

ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั 147 (106) - - 

รายการปรบัปรุงคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของปีก่อน (22) (59) 27 (59) 
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  (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ขาดทนุทางภาษีส าหรบัปีที่ไมไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษี           
เงินไดร้อการตดับญัชี 476 4 - - 

ผลแตกตา่งชั่วคราวที่ไมไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์                               
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 117 123 - - 

การใชป้ระโยชนจ์ากขาดทนุทางภาษีงวดก่อนท่ีไมไ่ดบ้นัทกึ
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (92) - - 

ผลกระทบทางภาษีส าหรบั:     
   คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้ม 495 489 547 485 
   คา่ใชจ้่ายทีม่ีสทิธิหกัไดเ้พิม่ขึน้ (2,531) (3,906) (2,420) (3,841) 
   รายไดท้ี่ไดร้บัยกเวน้ - (47) - - 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้ี่แสดงอยูใ่นก าไรขาดทนุ (682) 9,021 (2,327) 8,208 

 ส่วนประกอบของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย
รายการดงัตอ่ไปนี ้
  (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน 2,748 2,779 2,697 2,727 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,210 2,815 3,210 2,815 

รายไดร้อการรบัรู ้- โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูคา้ 169 404 169 404 

สญัญาเชา่ 2,498 1,712 2,490 1,733 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 445 150 445 - 

คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 134 163 130 163 

ขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ 221 - 221 - 

อื่น ๆ 1,069 191 1,069 191 

รวม 10,494 8,214 10,431 8,083 

หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่
ยตุิธรรมของเงินลงทนุ (73) (28) (73) (28) 

รวม (73) (28) (73) (28) 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 10,421 8,186 10,358 8,005 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยของบริษัทฯมีผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใชจ้ านวนเงิน 2.4 ลา้นบาท ซึ่งไม่ได้
บนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยสิน้สดุระยะเวลาการให้
ประโยชนภ์ายในปี 2568 

26. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีที่เป็นของผูถื้ อหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัที่ออกอยู่ในระหวา่งปี 

27. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น  าเสนอนีส้อดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมินผล
การด าเนินงานของสว่นงาน 

 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในสว่นงานด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรา้นจ าหน่ายขนมหวานและ
เครือ่งดื่ม และด าเนินธุรกิจสว่นใหญ่ในเขตภมูิศาสตรเ์ดียว คือ ประเทศไทย กลุม่บรษัิทประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่น
งานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกับที่ใชใ้นการวดัก าไรหรือ
ขาดทนุจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันัน้ รายได ้ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน และสินทรพัยท์ี่แสดงอยูใ่นงบ
การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามสว่นงานด าเนินงานและเขตภมูิศาสตรแ์ลว้  

 ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดข้อง
กิจการ 

28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯและพนกังานบริษัทฯไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบรษัิทฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงินเดือน กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพนีบ้ริหารโดยกองทุนส ารองเลีย้งชีพทิสโกม้าสเตอรร์่วมทนุ และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงาน
ตามระเบียบว่าดว้ยกองทนุของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯรบัรูเ้งินสมทบดงักลา่วเป็นค่าใชจ้่ายจ านวนเงิน 1.2 
ลา้นบาท (2563: 1.7 ลา้นบาท) 

29. เงนิปันผลจ่าย  

เงินปันผล อนมุตัิโดย เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ เงินปันผลจ่าย 

  (บาท) (พนับาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ประจ าปี 2562 

ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                 
เมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 0.29 236,528 

เงินปันผลประจ าปี 2563 ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                   
เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 0.06 48,936 
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30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวนเงิน 4.4 ลา้นบาท (2563: 3.8 ลา้นบาท) ที่
เก่ียวขอ้งกบัการซือ้อปุกรณแ์ละปรบัปรุงพืน้ท่ีเช่าส าหรบัสาขาใหม ่(เฉพาะบรษัิทฯ: 3.7 ลา้นบาท (2563: 3.5 ลา้นบาท)) 

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ 

กลุม่บริษัทไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานและบริการที่เก่ียวขอ้งกบัการเช่าพืน้ที่ในอาคาร อายขุองสญัญามีระยะเวลา
ตัง้แต ่1 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาขา้งตน้ 
ดงันี ้

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 2564 2563 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 0.8 2.3 0.1 1.2 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี - 0.1 - 0.1 

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซือ้วัตถุดิบ 

 บริษัทฯไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงและสญัญาซือ้วตัถดุิบกบับริษัทที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคาและเง่ือนไขการซือ้
ขายตา่ง ๆ ตามที่ระบไุวใ้นบนัทกึขอ้ตกลงและสญัญา บนัทกึขอ้ตกลงและสญัญาดงักลา่วมีระยะเวลาตัง้แต ่1 ถึง 3 ปี 

30.4 การค า้ประกัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนงัสือค า้ประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทซึ่งเก่ียวเนื่องกบัภาระ
ผูกพนัทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบดว้ยหนงัสือค า้ประกนัเพื่อค า้ประกนัการจ่าย
ช าระเงินใหแ้ก่เจา้หนีจ้  านวนเงิน 7.9 ลา้นบาท (2563: 7.6 ลา้นบาท) 

31. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยท์ี่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมหรอืเปิดเผยมลูคา่ยตุิธรรมโดย
แยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ      
หนว่ยลงทนุ - กองทนุเปิดตราสารหนี ้ - 105,587 - 105,587 
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(หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ      
หนว่ยลงทนุ - กองทนุเปิดตราสารหนี ้ - 120,142 - 120,142 
     

(หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ      
หนว่ยลงทนุ - กองทนุเปิดตราสารหนี ้ - 105,587 - 105,587 
     

สินทรัพยท์ี่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - 58,792 - 58,792 

 
(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ      
หนว่ยลงทนุ - กองทนุเปิดตราสารหนี ้ - 120,142 - 120,142 

 ในระหวา่งปีปัจจบุนั ไมม่ีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม 

32. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

32.1 วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ 

 เครื่องมือทางการเงินที่ส  าคญัของกลุม่บริษัทประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
อื่น สินทรพัยท์างการเงินอื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั เงินประกนัการเช่า เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น และ
หนีส้นิตามสญัญาเช่า กลุม่บรษัิทมีความเสีย่งทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือ่งมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการ
บรหิารความเสีย่ง ดงันี ้
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 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

 ลูกหนีก้ารคา้ 

 กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหส้ินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะ
เกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระส าคัญ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนีก้ารคา้อย่าง
สม ่าเสมอ 

 กลุม่บรษัิทพิจารณาการดอ้ยคา่ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การค านวณผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึน้ค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มลูที่มีความสมเหตุสมผลและ
สามารถสนบัสนุนไดท้ี่มีอยู่ ณ วนัที่รายงานเก่ียวกับเหตกุารณใ์นอดีต สภาพการณปั์จจุบนัและการคาดการณส์ภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุม่บรษัิทจะพิจารณาตดัจ าหนา่ยลกูหนีก้ารคา้ออกจากบญัชีหากลกูหนีน้ัน้คา้งช าระเกิน
กวา่หนึง่ปีและไมไ่ดม้ีการด าเนินการตามกฎหมายกบัลกูหนีร้ายดงักลา่ว 

 เครือ่งมือทางการเงนิและเงนิฝากธนาคาร  

 กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตที่เก่ียวขอ้งกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับ
คู่สญัญาที่ไดร้บัการอนมุตัิแลว้เท่านัน้และอยู่ในวงเงินสินเช่ือที่ก าหนดใหก้บัคูส่ญัญาแตล่ะราย โดยวงเงินสินเช่ือจะถกู
สอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปีและอาจมีการปรบัปรุงในระหว่างปี ขึน้อยู่กับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารของกลุม่บรษัิทการก าหนดวงเงินดงักลา่วเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจกุตวัและบรรเทา
ผลขาดทนุทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้จากการผิดนดัช าระของคูส่ญัญา 

 กลุม่บริษัทมีความเสี่ยงดา้นเครดิตของตราสารหนีไ้มส่งูมากนกัเนื่องจากคูส่ญัญาเป็นธนาคารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ดา้นเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูซึง่ประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้  

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ที่ส  าคญัอันเก่ียวเนื่องกับหนีส้ินตามสญัญาเช่า ซึ่งมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่ง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

 สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินที่ส  าคญัสามารถจัดตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส าหรบัสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินทางการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบก าหนด หรือวนัที่มีการก าหนดอตัราดอก เบีย้ใหม่ 
(หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่ึงก่อน) ไดด้งันี ้
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 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  อตัราดอกเบีย้    
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ ปรบัขึน้ลง   อตัรา 

 ภายใน เกินกวา่  ตามราคา ไมม่ี  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 147.1 14.4 161.5 0.05 - 0.125 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - - 16.7 16.7 - 
สนิทรพัยท์างการเงินอื่น 0.2 - - 105.6 105.8 0.38 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั - - 0.2 - 0.2 0.25 
เงินประกนัการเช่า - - - 28.0 28.0 - 

 0.2 - 147.3 164.7 312.2  
หนี้สนิทางการเงนิ       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - - - 63.4 63.4 - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 83.4 116.4 - - 199.8 4.50 

 83.4 116.4 - 63.4 263.2  
 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราดอกเบีย้    
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ ปรบัขึน้ลง   อตัรา 

 ภายใน เกินกวา่  ตามราคา ไมม่ี  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 132.4 12.7 145.1 0.05 - 0.55 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - - 14.6 14.6 - 
สนิทรพัยท์างการเงินอื่น 0.2 - - 120.2 120.4 0.38 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั - - 0.2 - 0.2 0.25 
เงินประกนัการเช่า - - - 29.4 29.4 - 

 0.2 - 132.6 176.9 309.7  
หนี้สนิทางการเงนิ       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - - - 72.9 72.9 - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 86.4 223.1 - - 309.5 4.50 

 86.4 223.1 - 72.9 382.4  
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 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  อตัราดอกเบีย้    
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ ปรบัขึน้ลง   อตัรา 

 ภายใน เกินกวา่  ตามราคา ไมม่ี  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 132.8 3.5 136.3 0.05 - 0.125 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - - 16.6 16.6 - 
สนิทรพัยท์างการเงินอื่น 0.2 - - 105.6 105.8 0.38 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั - - 0.2 - 0.2 0.25 
เงินประกนัการเช่า - - - 27.6 27.6 - 

 0.2 - 133.0 153.3 286.5  
หนี้สนิทางการเงนิ       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - - - 60.4 60.4 - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 82.9 114.5 - - 197.4 4.50 

 82.9 114.5 - 60.4 257.8  
 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราดอกเบีย้    
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ ปรบัขึน้ลง   อตัรา 

 ภายใน เกินกวา่  ตามราคา ไมม่ี  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 129.0 3.3 132.3 0.05 - 0.55 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - - 15.8 15.8 - 
สนิทรพัยท์างการเงินอื่น 0.2 - - 120.2 120.4 0.38 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั - - 0.2 - 0.2 0.25 
เงินประกนัการเช่า - - - 29.0 29.0 - 

 0.2 - 129.2 168.3 297.7  
หนี้สนิทางการเงนิ       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - - - 73.4 73.4 - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 85.9 220.8 - - 306.7 4.50 

 85.9 220.8 - 73.4 380.1  
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

กลุม่บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งเพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัทางการคา้ โดยรกัษาระดบั
ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพื่อใหเ้พียงพอตอ่สภาพคลอ่งที่ตอ้งการ 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีส้ินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่ง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาที่ยงัไมค่ิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี  ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมื่อทวงถาม 

ไมเ่กิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 1,109 62,315 - - 63,424 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - 90,669 121,947 - 212,616 

รวม 1,109 152,984 121,947 - 276,040 

  
 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
เมื่อทวงถาม 

ไมเ่กิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 1,126 71,800 - - 72,926 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - 98,549 235,959 1,569 336,077 

รวม 1,126 170,349 235,959 1,569 409,003 

  
 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
รวม 

ไมเ่กิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 2,507 57,919 - - 60,426 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - 90,069 119,947 - 210,016 

รวม 2,507 147,988 119,947 - 270,442 
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 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
รวม 

ไมเ่กิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 2,511 70,904 - - 73,415 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - 97,949 233,559 1,369 332,877 

รวม 2,511 168,853 233,559 1,369 406,292 

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เนื่องจากเครือ่งมือทางการเงินสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาด กลุม่บริษัทจึงประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูคา่ตามบญัชีที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

33. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุท่ีส  าคญัของกลุม่บรษัิท คือการจดัใหม้ีซึง่โครงสรา้งทนุท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนนุการ
ด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทและเสริมสรา้งมลูค่าการถือหุน้ใหก้ับผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2564 กลุม่บริษัทมี
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเทา่กบั 0.40:1 (2563: 0.53:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเทา่กบั 0.38:1 (2563: 
0.52:1) 

34. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบรษัิทฯ เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2565 
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เอกสารแนบ  
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เอกสารแนบ 1 : 

1.1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุน้ใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. นายปรยีม์น ป่ินสกลุ 
 

    ประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ /  กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน   

     
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ลา่สดุ :  29 เมษายน 2562 

     
 

66 - ปรญิญาโท ศิลปศาสตร ์สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัดีทรอยซ ์ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท  บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัดี

ทรอยซ ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program (DAP) 

 Audit Committee Program (ACP) 

 Monitoring Fraud Management (MFM) 

 Monitoring of the Quality of Financial 

Reporting (MFR) 

 Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA) 

 Monitoring the System of Internal 

Control & Risk Management (MIR) 

562,500 หุน้ 
หรอื 0.07% 

 

-ไมมี่- 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู 
 
บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กิจการอ่ืน   
2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท  
(ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย)์ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุน้ใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2. นายวิวฒัน ์กนกวฒันาวรรณ/2 
  

รองประธานกรรมการ / 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน   

     
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ลา่สดุ :  19 มิถนุายน 2563 
 

67 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั

เคนตั๊กกี ้ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

1,875,000 
หุน้ หรอื 
0.23% 

 

- บิดาของนางสาวกลุ

พชัร ์กนกวฒันา

วรรณ และนายมิลล ์

กนกวฒันาวรรณ 

- นา้ของนายแมท่พั ต.

สวุรรณ 

2558 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ  
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กิจการอ่ืน   
2522 – 2561 กรรมการ และประธานบรหิาร บมจ. แพ็คฟูด้ (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
 

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

     
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ลา่สดุ :  27 เมษายน 2564 

 

63 - ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูรDirector 

Accreditation Program (DAP) 

562,500 หุน้ 
หรอื 0.07% 

-ไมมี่- 2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
 
บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
 

กิจการอ่ืน  
 

 

2557 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บมจ. แพ็คฟูด้ (ธุรกิจอาหารทะเล
และอาหารแชแ่ข็ง) 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุน้ใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

4. ดร. ชชัชยั ฉันทจินดา 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ  

     
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ลา่สดุ :  22 ธันวาคม 2563 

 

65 - ปรญิญาเอก ปรชัญา (การเมือง) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาโท นิติศาสตร ์(กฎหมายการเงินและ

ภาษีอากร) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (การเงิน) 

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ (การบญัชี) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program (DAP) 

 Audit Committee Program (ACP) 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กิจการอ่ืน   
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์ธนาคาร

อิสลามแหง่ประเทศไทย จ ากดั 
(ธุรกิจการเงิน) 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2561 – ปัจจบุนั 
 
2557 – 2560 
2556 – 2559 
 
 

ที่ปรกึษาการเงินอิสระ ผูท้  าแผน
ฟ้ืนฟกิูจการ และผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟู
กิจการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
 
 

บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์ธนาคาร
อิสลามแหง่ประเทศไทย จ ากดั 
(ธุรกิจการเงิน) 
บจ. ที.เอส.แกรนิต (ธุรกิจเหมือง
หิน) 
บจ. อโกรเทคไทย (ธุรกิจผลิต) 
บรษัิท ฟีนิกซ ์ประกนัภยั (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจ
ประกนัภยั) 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุน้ใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

5. นายแมท่พั ต.สวุรรณ/2 
 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  
     
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ลา่สดุ :  19 มิถนุายน 2563 

 
 

48 - ปรญิญาโท ออกแบบผลิตภณัฑ ์Pratt 

Institute ประเทศสหรฐัอมเรกิา 

- ปรญิญาตร ีออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

School of Visual Arts ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ วิทยาลยัเซนตโ์ทมสั 

อควินาส ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program (DAP) 

206,793,750 
หุน้ หรอื 
25.35% 

 

- หลานของนายววิฒัน ์

กนกวฒันาวรรณ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
2558 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2564 – ปัจจบุนั 

กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม 
After You Hong Kong Limited 
บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 
บจ. เอย ูคิทเชน่ 
บจ. ทารท์ แอนด ์แทน 

กิจการอ่ืน   
2553 – 2562 กรรมการ บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 
2547 – 2562 กรรมการ 

 
บจ. พรมีา พบัลิชช่ิง  
(ธุรกิจสิ่งพิมพ)์ 

6. นางสาวกลุพชัร ์ 
กนกวฒันาวรรณ/2 
 

กรรมการ / รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ  

     
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ลา่สดุ :  27 เมษายน 2564 

 

40 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจหลกัสตูรนานาชาติ 

เอกการตลาดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program (DAP) 

226,669,759 
หุน้ หรอื 
27.79% 

 

- บตุรของนายวิวฒัน ์

กนกวฒันาวรรณ 

- พี่สาวนายมิลล ์

กนกวฒันาวรรณ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2558 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2564 – ปัจจบุนั 

กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม 
After You Hong Kong Limited 
บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 
บจ. เอย ูคิทเชน่ 
บจ. ทารท์ แอนด ์แทน 

กิจการอ่ืน   

2553 – 2562 กรรมการ บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุน้ใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

7. นายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ/2 
 

    กรรมการ / ผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจ้ดัการ / เลขานกุารบรษัิท/3 

     
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ลา่สดุ :  27 เมษายน 2564 
 
 

35 
 

- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรห์ลกัสตูรนานาชาติ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

6,982,187 
หุน้ หรอื 
0.86% 

 

- บตุรของนายวิวฒัน ์

กนกวฒันาวรรณ 

- นอ้งชายนางสาวกลุ

พชัร ์กนกวฒันา

วรรณ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
2559 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2564 – ปัจจบุนั 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
After You Hong Kong Limited 
บจ. เอย ูคิทเชน่ 
บจ. ทารท์ แอนด ์แทน 

กิจการอ่ืน   
2555 – 2559 ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์ 

(ธุรกิจการเงิน) 

8. นายทรงพล ทศันาเสถียรกิจ 
  

ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 
 

46 - ปรญิญาตร ีบญัชี มหาวิทยาลยัหอการคา้

ไทย 

320,087 หุน้ 
หรอื 0.04% 

 

-ไมมี่- 2553 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏบิตัิการ บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
   
   

9. นางสาวอไุรวรรณ สมานวงศ ์
  

ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต 
 

43 - ปรญิญาตร ีคหกรรมศาสตร ์อาหารและ

โภชนาการ-พฒันาผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

250,087 หุน้ 
หรอื 0.03% 

 

-ไมมี่- 2550 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

10. นางสาวชไมพร  
ตัง้กิตติสวุรรณ ์/4 

 

  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน 

43 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ California State 

Polytechnic University Pomona ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบญัชี (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 

320,187 หุน้ 
หรอื 0.04% 

 

-ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กิจการอ่ืน   
2550 – 2556 Chief  Accountant บจ. บ ารุงราษฎร ์อินเตอร ์เนชั่น

แนล (ธุรกิจโรงพยาบาล) 

        



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

หนา้ 166 

 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุน้ใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

11. นางสาวรุง่อรุณ เลิศศกัดิน์ภา
กลุ/5 

 

  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

34 - ปรญิญาตร ีบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2563 – 2564 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กิจการอ่ืน   
2561 – 2562 
 
2560 – 2561 
 
2558 – 2560 
 
 

Statutory Reporting Division 
Manager 
ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี
 
Senior Accountant 

บจ. เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น 
(ธุรกิจคา้ปลีก) 
บจ. เนเจอรลั ดิสทรบิิวชั่น 
(ธุรกิจคา้ปลีกเครือ่งส  าอาง) 
Mondelez International 
(Thailand) Co., Ltd. (ธุรกิจคา้
ปลีกอาหาร) 

 
หมายเหต:ุ  /1 ขอ้มลูการถือหุน้ ณ วนัที่ 5 มกราคม 2565 

/2 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ 
/3 นายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเลขานกุารบรษัิทตัง้แตว่นัที่ 21 สิงหาคม 2560 
/4 นางสาวชไมพร ตัง้กิตติสวุรรณ ์ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 
/5 นางสาวรุง่อรุณ เลิศศกัดิน์ภากลุ เป็นผูท้  าบญัชีที่มีคณุสมบตัแิละเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการ
ท าบญัชีตัง้แตว่นัที่ 21 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 23 ธันวาคม 2564 (ลาออกจากบรษัิทฯ ตัง้แตว่นัที่ 24 ธันวาคม 2564) 
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1.2  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษัิท มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รายงานประจ าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบรษัิท 

(2) เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ในนามของบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท 

(3) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นไดเ้สียตามมาตรา 
89/14 ซึ่งจดัท าโดยกรรมการและผูบ้ริหารใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบั
แตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัรายงานนัน้ ในนามของบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท 

(4) ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้เก่ียวกับขอ้กฎหมาย และระเบียบขอ้บังคบัต่าง ๆ ของบริษัท ท่ีคณะกรรมการบริษัทตอ้งทราบและ
ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูตอ้งสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด และ/หรอืกฎหมายที่มีนยัส  าคญั
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

(5) จัดการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท และขอ้พึงปฏิบตัิที่
เก่ียวขอ้ง 

(6) บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผู้
ถือหุน้ และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 

(7) ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตามระเบียบและขอ้ก าหนด
ของหนว่ยงานดงักลา่ว 

(8) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษัิท และการด าเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุประกาศก าหนด และ/หรอืตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
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2.  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

บรษัิท 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

นายปรยีม์น  
ป่ินสกลุ 

นายวิวฒัน ์
กนกวฒันาวรรณ 

นายพิเชษฐ  
ภีมะโยธิน 

ดร. ชชัชยั  
ฉันทจินดา 

นายแมท่พั  
ต.สวุรรณ 

นางสาวกลุพชัร ์ 
กนกวฒันาวรรณ 

นายมิลล ์ 
กนกวฒันาวรรณ 

นายทรงพล 
ทศันาเสถียรกิจ 

นางสาวอไุรวรรณ 
สมานวงศ ์

นางสาวชไมพร  
ตัง้กิตติสวุรรณ ์

บรษัิทฯ 
1. บมจ. อาฟเตอร ์ย ู C,ID,AC,CNC VC,D,NC ID,CAC,NC ID,AC D,MD D,M D,M M M M 
บรษัิทยอ่ย           
2. บจ. ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม     D D D    
3. บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007     D D     
4. After You Hong Kong 

Limited 
    D D D    

5. บจ. เอย ูคิทเชน่     D D D    
6. บจ. ทารท์ แอนด ์แทน     D D D    
บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง           
7. บจ. เจเอเอส แอสเซ็ท ID,CAC          
8. บจ. บรหิารสินทรพัย ์ธนาคาร

อิสลามแหง่ประเทศไทย  
   D       

9. บจ. ที.เอส.แกรนิต    MD       

หมายเหต:ุ C - ประธานกรรมการ, VC - รองประธานกรรมการ, D - กรรมการ,  ID - กรรมการอิสระ, CAC - ประธานกรรมการตรวจสอบ,  AC - กรรมการตรวจสอบ, CNC – ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
NC - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน MD - กรรมการผูจ้ดัการ, M-ผูบ้รหิาร  
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย  

บริษัทยอ่ย 

รายชื่อกรรมการ 

นายแมท่พั  
ต.สวุรรณ 

นางสาวกลุพชัร ์ 
กนกวฒันาวรรณ 

นายมิลล ์ 
กนกวฒันาวรรณ 

 บจ. ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม / / / 
 บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 / /  

 After You Hong Kong Limited / / / 
 บจ. เอย ูคิทเชน่ / / / 
 บจ. ทารท์ แอนด ์แทน / / / 

หมายเหต:ุ     / = กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ไดแ้ก่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบ
ภายใน โดยรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน มีดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ นายจมุพฏ  ไพรรตันากร 
อาย ุ 42 ปี 
คณุวฒุิทางการศกึษา ปรญิญาโท บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ผลงานทางวิชาการ ร่วมปรับป รุง  หนังสือ  การสอบบัญชี  และการตรวจสอบภายในขั้นสูง  (32444)  ของ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ประสบการณท์ างาน • 2554 – ปัจจบุนั  หุน้สว่น ฝ่ายสอบบญัชี บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

• 2558 – ปัจจุบนั  คณะท างานจดัท ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลาง
และขนาดยอ่มมาถือปฏิบตัิ สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

• 2554 – 2558  อนกุรรมการดา้นเทคนิคมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
• 2548 – 2553  ผูจ้ดัการดา้นสอบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
• 2544 – 2548  ผูช้่วยผูส้อบบญัชีอาวโุส บรษัิท ส านกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จ ากดั 
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เอกสารแนบ 4 : ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1) สนิทรพัยถ์าวรหลกั  

รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ              

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1.   ที่ดิน    
1.1 ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 27475, 27664 และ 

28375 ซึง่เป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ ที่
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

เจา้ของ 68.79 ไมม่ี 

1.2 ที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดินตามโฉนดเลขที่ 
110487 และ 111358  ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
โรงงาน ที่อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

เจา้ของ 34.41 ไมม่ี 

1.3 ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 517, 518 และ 1197 
ซึง่เป็นท่ีตัง้ของบรษัิทยอ่ย 

เจา้ของ 12.96 ไมม่ี 

2.   อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร เจา้ของ 258.36 ไมม่ี 
3.   ระบบสาธารณปูโภค เจา้ของ 74.14 ไมม่ี 
4.   เครือ่งครวัและเครือ่งมือเครือ่งใช ้ เจา้ของ 52.35 ไมม่ี 
5.   เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน เจา้ของ 50.75 ไมม่ี 
6.   ยานพาหนะ เจา้ของ 6.75 ไมม่ี 
7.   สนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งและติดตัง้ เจา้ของ 2.06 ไมม่ี 

รวม 560.57  
 

2) สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน คือ คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ซึง่กลุม่บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ
สนิทรพัยด์งักลา่ว โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีตามงบการเงินรวมของบรษัิทฯ เทา่กบั 11.22 ลา้นบาท  

3) สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มลูค่าสทุธิตามบญัชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้เทา่กบั 
189.54 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสิทธิการเช่าพืน้ที่สาขารา้น เพื่อใช้ด  าเนินงานรา้นอาหารและ
เครือ่งดื่ม 

4) เครือ่งหมายการคา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษัิทฯ เป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ในการด าเนินงานธุรกิจรา้นจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่
ทัง้สิน้ 12 รายการ ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ในประเทศไทยและตา่งประเทศไดด้งันี  ้
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ประเทศไทย 

เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียน ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

บ69458 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69459 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69460 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69461 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 
บ69462 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69463 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69464 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ67003 11 มี.ค. 2557 – 10 มี.ค. 2567 

 

 

171129339 

 

6 ม.ค. 2559 – 5 ม.ค. 2569 

 

 

201125071 

 

31 ต.ค. 2562 – 30 ต.ค. 2572 

 
201128013 15 ส.ค. 2562 – 14 ส.ค. 2572 

 
201125072 8 พ.ย. 2562 – 7 พ.ย. 2572 

ตา่งประเทศ 

บริษัทฯ ไดม้ีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชใ้นการบริการจดัจ าหนา่ย
อาหารและเครือ่งดื่ม มีระยะเวลาความคุม้ครอง 10 ปีนบัจากวนัท่ีไดร้บัการจดทะเบียน  
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5) นโยบายการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

บรษัิทฯ มีนโยบายการลงทนุและบรหิารงานในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม โดยจะลงทนุในธุรกิจทีม่คีวามเก่ียวเนื่อง ใกลเ้คยีง หรอื

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคง และผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

รายละเอียดการประเมินราคาทรพัยส์นิ 

ไมม่ี 
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เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม 

บรษัิทฯ ไดม้ีการเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการที่ดีฉบบัเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัเต็ม และกฎบตัร
คณะกรรมการบรษัิทฉบบัเต็ม บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

au-cg-report-th.pdf (afteryoudessertcafe.com) 

au-cg-coc-th.pdf (afteryoudessertcafe.com) 

20191004-au-cg-charters-bod-th.pdf (afteryoudessertcafe.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://investor.afteryoudessertcafe.com/storage/download/cg/au-cg-report-th.pdf
https://investor.afteryoudessertcafe.com/storage/download/cg/au-cg-coc-th.pdf
https://investor.afteryoudessertcafe.com/storage/download/cg/20191004-au-cg-charters-bod-th.pdf
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เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม
ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบรษัิท จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

1) นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายปรยีม์น ป่ินสกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

3) ดร. ชชัชยั ฉนัทจินดา  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ ท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทกุท่านไดเ้ขา้รว่มประชมุครบทกุครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน  และเป็นอิสระตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีวาระการประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมดว้ย 1 ครัง้ ส  าหรบัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้อื่นๆ เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ 
ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม 

 ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัท
ฯ รว่มกบัผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชี รวมถึงสอบทานประเด็นเก่ียวกบันโยบายการบญัชีที่ส  าคญั การเปลีย่นแปลงในรอบ
ปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึน้ และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนยัส าคญั รวมถึงขอ้สงัเกตของ
ผูส้อบบญัชี และมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงินดงักลา่วมีความถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป 

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อ
ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการ
ประเมินระบบการควบคมุภายในรว่มกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน และไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคญัอนั
อาจจะกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

3. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฏิบตัิหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และความ
เป็นอิสระ ของบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
แผนงานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจ าปี 2564 

4. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนั หรอื
รายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัทฯ เพื่อพิจารณาวา่การท ารายการมีความสมเหตสุมผล รวมถึง
สอบทานว่าบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักลา่วตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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5. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผูส้อบบัญชีโดย
พิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบ
บญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาและขออนมุตัิตอ่ที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ดงันี ้ใหท้  าหนา้ที่ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 

   (1) นางสาวมณี รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ / หรอื 

   (2) นางพนูนารถ เผา่เจรญิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ / หรอื 

   (3) นางสาววิสสตุา จรยิธนากร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853   

6. การสอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและก ากบัดแูลใหบ้รษัิทด าเนินกิจการตา่งๆ 
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
และกฏหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายดงักลา่วโดยไมพ่บขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั 

7. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหม้ีความ
เช่ือมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจดัการความเสี่ยงทั่วทัง้บริษัทฯ โดยไดพ้ิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจัย
ความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหนา้ของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลการสอบทานพบว่า 
การด าเนินการบรหิารความเสีย่งเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายและแผนกลยทุธข์องบรษัิทฯ 

8. การรายงานเก่ียวกบัประเด็นที่เป็นขอ้สงสยั คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบรษัิท โดยในรอบปีที่ผา่นมาไมม่ีเหตกุารณห์รอืสถานการณใ์ดที่เป็นขอ้บง่ชีว้า่มีเหตกุารณด์งักลา่ว 

โดยสรุปในภาพรวมปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้
ความรูค้วามสามารถติดตามการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทในเครอื โดยมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ และมีความเห็นวา่
บรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื ไดร้ายงานทางการเงินในสาระส าคญัอยา่งถกูตอ้ง เช่ือถือได ้และจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่
รบัรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ และในการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งครบถว้น มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิ
เหมาะสม ที่ช่วยใหก้ารสอบบญัชีและระบบการควบคมุภายในมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 

 

                                                                                                  

                                                                                                                       นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 

                                                                                                                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 



HEADOFFICE
1319/9  Pattanakarn  Suanluang, Bkk 10250 Thailand

Tel. +66 (0) 2318 4488 | Fax: +66 (0) 2318 1022


	annualreports
	One report 2021 (Thai)
	annualreports

