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

รวมทั้งสิน้ 712.1 712.1 
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