แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)

1.

โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายอาหารและเครือ่ งดื่ม รวมถึงธุรกิจการขายสินค้าและ
วัตถุดิบ การรับจ้างผลิต การขายและการบริการจัดงานนอกสถานที่ นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อประกอบ
ธุรกิจด้านอาหารและเครือ่ งดื่ม รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรา้ นจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เปิ ดให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “อาฟเตอร์ ยู”
จานวน 40 สาขา ซึ่งดาเนินการโดยบริษัทฯ เอง และมีรา้ นกาแฟภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิกก้า” จานวน 78 สาขา แบ่งเป็ น
สาขาที่ดาเนินการโดยกลุม่ บริษัทฯ จานวน 9 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ จานวน 69 สาขา
1.1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

กลุม่ บริษัทฯ มุง่ มั่นที่จะเป็ นผูน้ าในการดาเนินธุรกิจร้านขนมหวานและเครือ่ งดื่มที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน และรักษาความนิยมของ
ผูบ้ ริโภคในสินค้าของกลุม่ บริษัทฯ ด้วยความใส่ใจในรายละเอียด รวมถึงการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความ
แปลกใหม่ หลากหลาย และรองรับความต้องการของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพื่อขยาย
ธุรกิจไปยังต่างประเทศ รวมถึงขยายช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าและขยายสายผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

1.1.2
ปี

พัฒนาการที่สาคัญ

2548

- บริษัทฯ ก่อตัง้ ในนาม บริษัท ซีมนั ช์ จากัด โดยครอบครัว กนกวัฒนาวรรณ ครอบครัว ต. สุวรรณ และ
เครือญาติ เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 2 ล้านบาท

2550

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็ น 5 ล้านบาทในเดือนมีนาคม
- เปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจเป็ นร้านของหวาน เริ่มดาเนินกิจการร้านของหวานภายใต้แบรนด์ อาฟ
เตอร์ ยู โดยเปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาแรก ที่เจ อเวนิว ซอยทองหล่อ 13

2551

- เปลีย่ นชื่อบริษัทฯ เป็ น บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด เพื่อให้สอดคล้องกับตราสินค้าของบริษัทฯ

2552

- เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาที่ 2 คือ สาขาลา วิลล่า พหลโยธิน

2553

- บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท ฯ โดยได้จัดตัง้ บริษัท อาฟเตอร์ ยู 2007 จากัด(“อาฟเตอร์ ยู
2007”) ขึน้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 และได้โอนซือ้ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของอาฟเตอร์ ยู สาขาทองหล่อเข้า
มาในอาฟเตอร์ ยู 2007
- เปิ ด อาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่จ านวน 1 สาขา คื อ สาขาเซ็ น ทรัลเวิ ลด์ ภายใต้บ ริษั ท ฯ แต่เ นื่ อ งจาก
เหตุการณ์ไฟไหม้ศนู ย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทาให้ตอ้ งปิ ดสาขาไป

2554

- เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่จานวน 2 สาขา คือ สาขาสยามพารากอน และคริสตัลพาร์ค ภายใต้บริษัทฯ
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ปี

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)

พัฒนาการที่สาคัญ
- เพิ่มสายผลิตภัณฑ์เพื่อวางจาหน่ายสินค้าซือ้ กลับบ้านหรือเป็ นของฝาก เช่น คุกกี ้ และขนมบรรจุห่อ
พลาสติก

2555

- บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท ฯ โดยได้โอนซือ้ ทรัพย์สินทัง้ หมดของอาฟเตอร์ ยู สาขาทอง
หล่อจากอาฟเตอร์ ยู 2007 เข้ามาในบริษัทฯ
- ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในศูนย์การค้าและคอมมูนิตีม้ อลล์ เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่จานวน 3
สาขา คือ เซ็นทรัลลาดพร้าว ภายใต้บริษัท ฯ และอินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3 และสีลมคอมเพล็กซ์
ภายใต้ อาฟเตอร์ ยู 2007
- ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย เช่น การบริการจัดงานเลีย้ งนอกสถานที่ และขายส่งสินค้า

2556

- เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัลเวิลด์อีกครัง้ ภายหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้
- บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างกลุม่ โดยโอนซือ้ สินทรัพย์ในการดาเนินงานทัง้ หมดของอาฟเตอร์ ยู 2007
จานวน 2 สาขาได้แก่ สาขาอินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3 และสาขาสีลมคอมเพล็กซ์ เข้ามาในบริษัทฯ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556

2557

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็ น 25 ล้านบาท ในเดือนกรกฏาคม และ 50 ล้านบาท ในเดือน
ธันวาคม เพื่อรองรับการขยายการดาเนินงานและสาขาของบริษัทฯ
- ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิ ดสาขาใหม่ 2 สาขา คือ เดอะมอลล์บางกะปิ และสยามสแควร์วนั
- ขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเปิ ดร้านไอศกรีมโฮมเมดเครื่องหมายการค้า ครัม (Crumb) สาขาแรกที่
เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ในเดือนมิถนุ ายน
- เริม่ จาหน่ายของที่ระลึกภายใต้เครือ่ งหมายการค้า อาฟเตอร์ ยู

2558

- เพิ่ ม ทุน จดทะเบีย นจาก 50 ล้า นบาท เป็ น 54 ล้า นบาท ในเดื อ นเมษายนเพื่ อ รองรับ การขยายการ
ดาเนินงานและสาขาของบริษัทฯ
- ขยายสาขาครอบคลุมการขยายตัวของเขตเมือง โดยเปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่จานวน 5 สาขา คือ
สาขาคริสตัลราชพฤกษ์ ท่ามหาราช เมกาบางนา เดอะมอลล์บางแค และฟิ วเจอร์พาร์ครังสิต
- ก่อสร้างโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตอบสนองการขยายตัวของ
ธุรกิจและรองรับการเติบโตในอนาคต
- บริษั ท ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม จ ากัด ซึ่ง เป็ น บริษั ท ย่อ ยของบริษั ท ฯ ได้จ ดทะเบี ย นและจัด ตั้ง ขึ น้ เพื่ อ
ดาเนินการจัดซือ้ วัตถุดิบในการผลิตให้แก่บริษัทฯ
- ปิ ดร้านไอศกรีมโฮมเมด Crumb ที่สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ในเดือนกันยายน เนื่องจากผลการดาเนินงาน
ไม่เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้

2559

- เริ่ม ด าเนิ น การผลิต สาหรับ โรงงานใหม่ในนิ คมอุต สาหกรรมสิน สาคร จัง หวัด สมุท รสาคร ในเดือน
มกราคม
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ปี

2560

2561

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)

พัฒนาการที่สาคัญ
- ขยายสาขาอาฟเตอร์ ยู อย่างต่อเนื่อง โดยเปิ ดสาขาใหม่ 3 สาขา คือ เทอร์มินอล 21 ซีคอนสแควร์ และ
เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
- ขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเปิ ดร้านนา้ แข็งไสเครือ่ งหมายการค้า เมโกริ สาขาแรกที่เดอะคอมมอนส์
ซอยทองหล่อ 17 ในเดือนกุมภาพันธ์ และสาขาที่ 2 ที่สยามสแควร์วนั ในเดือนมิถนุ ายน
- จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)
ในเดือนมีนาคม
- เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10
บาทและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 54 ล้านบาท เป็ น 56 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2559
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 56 ล้านบาท เป็ น 72.50 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ
จานวน 1.50 ล้านหุน้ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทจานวน 1.91 ล้านหุน้ และประชาชนจานวน
161.59 ล้านหุน้
- บริษั ท ฯ ได้เ สนอขายหุ้น สามัญเพิ่ มทุนจานวน 165 ล้า นหุ้น มูลค่า ที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่
ประชาชน (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในวันที่
14 -16 ธันวาคม 2559
- บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
- ก่อสร้างสานักงานแห่งใหม่ เพื่อใช้เป็ นอาคารสานักงาน สถานที่ฝึกอบรมพนักงาน และศูนย์กระจาย
สินค้า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล รวม 7 สาขา ได้แก่ สาขาเมืองทองธานี
โรงพยาบาลกรุ ง เทพ เอสพลานาดรัช ดา มาบุญ ครอง เดอะพรอมานาด เซ็ น ทรัล บางนา และ
เซ็นทรัลเวสเกต
- เปิ ดสาขาแรกของอาฟเตอร์ ยู ในต่างจังหวัดที่เดอะมอลล์ โคราช
- ขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเปิ ดร้านอาฟเตอร์ ยู ทุเรียน ที่สยามพารากอนในเดือนพฤษภาคม
- โรงงานผลิตได้ผา่ น Certificate of Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and
Critical Control Points (HACCP) for Food Safety Management System ในเดือนมิถนุ ายน
- เริม่ ให้บริการจัดงานเลีย้ งนอกสถานที่ (Catering) ในต่างประเทศเป็ นครัง้ แรกทีป่ ระเทศสิงคโปร์ในเดือน
กันยายน และประเทศมาเลเซียในเดือนธันวาคม
- เพิ่มการขายผลิตภัณฑ์ในลักษณะ Co-Branding กับบริษัทต่างๆ
- บริษัทฯ ได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เป็ นโรงงานดีเด่นตามโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการกากับโรงงาน ประจาปี 2560
- เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 2 สาขา ได้แก่ ออฟฟิ ศ เซ็นทรัลเวิลด์ และ เซ็นทรัลพระราม 2
- เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาต่างจังหวัด 3 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี
และเทอร์มินอล 21 พัทยา
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ปี

2562

2563

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)

พัฒนาการที่สาคัญ
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็ นพิเศษสาหรับสินค้าในร้าน เพื่อเพิ่มจานวนสินค้าที่สามารถขายผ่านช่องทาง
Food Delivery โดยสินค้าจะถูกจัดเตรียมจากสาขาที่ใกล้จุดหมายของลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายต่อ
สาขาให้สงู ขึน้ โดยที่ไม่ตอ้ งเพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และพนักงาน
- เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับสินค้าซือ้ กลับบ้านในกลุม่ ขนมปั ง คือ ขนมปั งเนยโสด และขนมปั งนมโสด
- โรงงานผลิตได้รบั มาตรฐานฮาลาล ในสินค้าของหวาน และเครื่องดื่ม เลขทะเบียนที่ I 420 / 2018 ใน
เดือนตุลาคม
- บริษัท อาฟเตอร์ ยู ฮ่องกง จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนและจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ
ฮ่องกง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
- ขยายสาขาโดยเปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่ในกรุ งเทพฯ 4 สาขา ได้แก่ สาขาไอคอนสยาม วัน -โอ-วัน
เดอะเทิรด์ เพลส เดอะมาร์เก็ตแบงคอก อีเลฟเว่นแบงคอก
- เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาต่างจังหวัด 2 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลป่ าตอง และเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
- ลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรเพื่อให้โรงงานสามารถรองรับกาลังการผลิตที่เพิ่มขึน้ สาหรับการผลิตสินค้ากลุม่
ซือ้ กลับบ้าน โดยเฉพาะขนมปั งซึ่งมีการออกรสชาติใหม่ๆ เพิ่มเติม รวมถึงรับจ้างผลิตเพื่อขายให้กับ
บริษัทต่างๆ ในลักษณะของงาน OEM
- ขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้า โดยเน้นการขายผ่านทาง Pop-up Store เพิ่มมากขึน้ โดยการจัดตัง้
Pop-up Store มีดว้ ยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบแรกจะเป็ นร้านค้าที่มีโต๊ะและพืน้ ที่ให้น่งั รวมทัง้ มีเมนูสนิ ค้า
คล้ายกับเมนูในร้านสาขาอาฟเตอร์ ยู และแบบที่สองจะเป็ น บูธขนาดเล็ก ที่เน้นตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ มี ค น
หนาแน่น และเมนูสนิ ค้าที่ขายจะเป็ นเมนูที่เป็ นหมวดซือ้ กลับบ้านเป็ นหลัก
- เริ่มการก่อสร้างอาคารโรงงานหลังใหม่เพิ่ม เพื่อรองรับ การเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะการส่งออกและ
งานต่างประเทศ
- เปิ ดร้านกาแฟเครือ่ งหมายการค้า มิกก้า (Mikka) สาขาแรกที่ซอยพัฒนาการ 25 และสาขาที่สองที่สยาม
นารามาร์เก็ตในปลายเดือนธันวาคม โดยดาเนินการภายใต้บริษัทเอ็ม แอนด์ เอ็ม 2007 จากัด (ชื่อเดิม
คือ บริษัท อาฟเตอร์ ยู 2007 จากัด) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- ขยายสาขาโดยเปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่ในกรุ งเทพฯ 4 สาขา ได้แก่ สาขา MRT จตุจักร เซน แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ สามย่านมิตรทาวน์ และแพลตติน่มั
- ขยายสาขาร้านกาแฟมิกก้า โดยเปิ ดสาขาเพิ่มรวม 44 สาขา แบ่งเป็ นสาขาที่ดาเนินการโดยกลุม่ บริษัทฯ
เอง จานวน 12 สาขา และสาขาแฟรนไชส์จานวน 32 สาขา
- ปิ ดร้านอาฟเตอร์ ยู ทุเรียน ที่สยามพารากอน เนื่องจากหมดสัญญาเช่าพืน้ ที่ และทางผูใ้ ห้เช่ามีการ
ปรับปรุงพืน้ ที่ใหม่
- เพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่ โดยแบ่งพืน้ ที่ภายในร้านเป็ นมุมสาหรับจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อซือ้ กลับ
บ้าน โดยมีทงั้ สินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ เอง และสินค้าฝากขาย ในชื่อ อาฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลส
- บริษัท เอยู คิทเช่น จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนและจัดตัง้ ขึน้ เพื่อดาเนินการผลิต
สินค้าให้แก่บริษัทฯ และรองรับการส่งออก
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

พัฒนาการที่สาคัญ

ปี

2564

1.1.3

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)

- บริษัทฯ ได้รบั รางวัล Best Company Performance Award และ Best CEO Award สาหรับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในการประกาศรางวัล SET Award 2020 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- ปิ ดสาขาร้านกาแฟมิกก้าจานวน 6 สาขา แบ่งเป็ นสาขาที่ดาเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ เอง จานวน 4
สาขา และสาขาแฟรนไชส์จานวน 2 สาขา
- เปิ ดสาขาแฟรนไชส์รา้ นกาแฟมิกก้าเพิ่มจานวน 38 สาขา
- ปิ ดร้านอาฟเตอร์ ยู และร้านเมโกริ สาขาสยามสแควร์วนั เนื่องจากหมดสัญญาเช่าพืน้ ที่ และอัตราค่า
เช่าที่ผใู้ ห้เช่าปรับขึน้ ไม่คมุ้ กับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- บริษัท ทาร์ท แอนด์ แทน จากัด ได้จดทะเบียนและจัดตัง้ ขึน้ เพื่อ ดาเนินกิจกรรมด้านความบันเทิง โดย
บริษัทฯ ถือหุน้ ในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 60
- เริ่มใช้แอปพลิเคชันที่ทางบริษัทฯ ได้พฒ
ั นาขึน้ เองในเดือนมีนาคม โดยแอปพลิเคชันนีส้ ามารถใช้ในการ
เก็บสะสมแต้ม รับข่าวสารและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ และแลกรับของรางวัล นอกจากนี ้ ยังสามารถช่วย
เพิ่มความรวดเร็วของการบริการในสาขา โดยลูกค้าสามารถสั่งขนมผ่านแอปพลิเคชัน ไว้ลว่ งหน้า ทาให้
สามารถลดเวลาในการรอคิวและชาระเงินลง

ข้อมูลการใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการใช้เงินระดมทุนที่ยงั ไม่สนิ ้ สุด
ไม่มี
ข้อมูลการใช้เงินระดมทุนที่สนิ ้ สุดแล้ว
บริษัทฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) เมื่อวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 จานวนรวม 165 ล้านหุน้
โดยได้รบั เงินจากการเพิ่มทุนทัง้ สิน้ 712.1 ล้านบาท (ภายหลังหักค่าใช้จา่ ยการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว) บริษัทฯ ได้ใช้เงินระดม
ทุนสิน้ สุดตามแผน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ดังนี ้
จานวนเงินตามแผน
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน
1. ขยายธุรกิจของบริษัทฯ
- ขยายสาขาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
- ขยายกาลังการผลิต
- ติดตัง้ และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบจัดการ
บัญชีแบบครบวงจร
- สร้างสานักงานแห่งใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า
2. ชาระคืนเงินกูย้ ืม
3. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิน้
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จานวนเงินใช้ไป
(ล้านบาท)
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