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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)              

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง           

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ      

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ                        

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั อาฟเตอร์ ย ู

จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                        

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก                                                             

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เก่ียวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในขอ้กาํหนดนั้น

ดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดรั้บเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัสาํคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้    

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

 



ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบที่ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                      

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบที่เก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจเป็นร้านขายขนมหวานและเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีสาขาอยูห่ลายแห่ง โดยรายไดห้ลกัมาจากการขาย

อาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นเงินสด (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของรายไดจ้ากการขายรวม)  ดงันั้น รายไดจ้ากการขายจึง

ถือเป็นบญัชีที่สาํคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดัโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ที่ลงทะเบียนเป็น

สมาชิกโดยจะใหค้ะแนนสะสมแก่ลูกคา้ที่ซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมครบตามจาํนวนเงินที่กาํหนดเพือ่นาํไปแลกเป็น

ของรางวลัตามเง่ือนไขที่บริษทัฯระบุไว ้มูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมที่ประมาณการขึ้นจากการใชสิ้ทธิของ

สมาชิกจะนาํไปลดรายไดจ้ากการขาย และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิแลกของรางวลั การประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของคะแนนสะสมดงักล่าวตอ้งอาศยัดุลยพนิิจในการวดัมูลค่า ดงันั้น บริษทัฯจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่า

และระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดแ้ละการรับเงิน โดยการ

สอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯ

ออกแบบไว ้

- สุ่มสงัเกตการณ์การปฏิบติัตามการควบคุมภายในของบางสาขา 

- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและรับเงินที่เกิดขึ้นในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

- วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกยอ่ยเพือ่ตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของ

รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 

- ประเมินมูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมที่ประมาณการขึ้นจากการใชสิ้ทธิของสมาชิกและทดสอบการคาํนวณ 

 

 2  



ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลที่รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง                                                        

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี                                                           

ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้                                                                          

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพจิารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน                                                                                                           

มีความขดัแยง้ที่มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไ่ดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ                   

วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที่กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที่                                                                                

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที่ในการกาํกบัดูแลทราบเพือ่ใหมี้                                                               

การดาํเนินการแกไ้ขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐาน                                                                                    

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพจิารณาวา่จาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํ                                          

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ                                                                     

ที่ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที่ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินโดยรวมปราศจาก                                                                          

การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมัน่ใน

ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยั                                                                                                      

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

- ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่

ความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซง                                                                                  

การควบคุมภายใน 

- ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิการตรวจสอบ                                                                          

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                  

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้ริหารจดัทาํ 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที่ดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร                                                               

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีมี่สาระสาํคญัที่เก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมี่สาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐาน                                                                  

การสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 48,635,122        628,398,173      44,413,134        625,022,920      

เงินลงทุนชั�วคราว 8 463,346,053      -                        463,346,053      -                        

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 6, 9 11,100,917        7,268,327          15,166,154        11,292,512        

สินค้าคงเหลือ 10 24,486,225        21,575,684        25,066,049        22,184,369        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 11 5,164,638          7,742,044          5,162,916          7,740,368          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 552,732,955      664,984,228      553,154,306      666,240,169      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน 12 400,000             200,000             400,000             200,000             

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -                        -                        999,700             999,700             

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 436,796,921      282,993,912      436,761,649      282,948,262      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 12,555,752        3,306,128          12,555,752        3,306,128          

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อสินทรัพย์ -                        5,514,000          -                        5,514,000          

เงินประกันการเช่า 28,379,649        22,065,023        28,379,649        22,065,023        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25 2,947,198          2,170,319          2,947,198          2,170,319          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น -                        699,412             -                        699,412             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 481,079,520      316,948,794      482,043,948      317,902,844      

รวมสินทรัพย์ 1,033,812,475   981,933,022      1,035,198,254   984,143,013      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 6, 16 59,381,285        63,789,842        61,807,965        67,560,460        

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 17 232,704             394,418             232,704             394,418             

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

   ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 18 -                        12,506,038        -                        12,506,038        

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 15,143,298        10,275,717        14,696,772        9,536,730          

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 19 8,613,119          16,588,008        8,491,342          16,516,295        

รวมหนี�สินหมุนเวียน 83,370,406        103,554,023      85,228,783        106,513,941      

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17 154,968             387,652             154,968             387,652             

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 18 -                        53,806,060        -                        53,806,060        

ประมาณการหนี�สินในการรื�อถอน 20 9,119,457          6,770,930          9,119,457          6,770,930          

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 6,346,910          4,662,131          6,346,910          4,662,131          

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 2,522,737          3,918,501          2,522,437          3,918,201          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 18,144,072        69,545,274        18,143,772        69,544,974        

รวมหนี�สิน 101,514,478      173,099,297      103,372,555      176,058,915      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามัญ 815,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

         (2559: หุ้นสามัญ 725,000,000 หุ้น 

            มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 81,562,500        72,500,000        81,562,500        72,500,000        

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว

      หุ้นสามัญ 815,623,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

         (2559: หุ้นสามัญ 725,000,000 หุ้น 

            มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 81,562,356        72,500,000        81,562,356        72,500,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 22 709,575,820      709,575,820      709,575,820      709,575,820      

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว 

      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 23 8,156,250          7,250,000          8,156,250          7,250,000          

      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย 23 100,000             100,000             -                        -                        

   ยังไม่ได้จัดสรร 132,903,571      19,407,905        132,531,273      18,758,278        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 932,297,997      808,833,725      931,825,699      808,084,098      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,033,812,475   981,933,022      1,035,198,254   984,143,013      

-                        -                        -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 723,963,348     606,377,892     723,963,348     606,377,892     

เงินปันผลรับ -                        -                        3,998,800         4,000,000         

รายได้อื�น 11,417,049       2,009,658         11,495,801       2,087,094         

รวมรายได้ 735,380,397     608,387,550     739,457,949     612,464,986     

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 244,334,351     217,781,441     249,294,491     222,644,856     

ค่าใช้จ่ายในการขาย 227,519,463     178,530,426     227,519,463     178,530,426     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 106,091,531     84,169,991       105,879,341     83,984,668       

รวมค่าใช้จ่าย 577,945,345     480,481,858     582,693,295     485,159,950     

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 157,435,052     127,905,692     156,764,654     127,305,036     

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (635,986)           (6,798,117)        (635,986)           (6,797,087)        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 156,799,066     121,107,575     156,128,668     120,507,949     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 (27,896,004)      (22,338,410)      (26,949,477)      (21,413,210)      

กําไรสําหรับปี 128,903,062     98,769,165       129,179,191     99,094,739       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนภายหลัง

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -

      สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (147,500)           -                        (147,500)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 128,903,062     98,621,665       129,179,191     98,947,239       

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กําไรต่อหุ้น 26

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.16                  0.16                  0.16                  0.16                  

(หน่วย: หุ้น)

   จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 815,623,561     629,523,566     815,623,561     629,523,566     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 156,799,066     121,107,575     156,128,668     120,507,949     

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 38,583,156       27,875,955       38,572,778       27,869,710       

   ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 579,973            119,554            579,973            119,554            

   ตัดจําหน่ายสินค้าเสื�อมสภาพ 213,501            -                        213,501            -                        

   กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า (2,062,483)        -                        (2,062,483)        -                        

   กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า (1,268,570)        -                        (1,268,570)        -                        

   ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 91,678              302,074            91,678              302,074            

   ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 701,842            -                        701,842            -                        

   ค่าเผื�อการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 780,391            -                        780,391            -                        

   ตัดจําหน่ายเงินประกันการเช่า 252,000            -                        252,000            -                        

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,200,600         2,456,146         2,200,600         2,456,146         

   ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -                        7,681,188         -                        7,681,188         

   รายได้เงินปันผลรับ -                        -                        (3,998,800)        (4,000,000)        

   รายได้ดอกเบี�ย (3,841,398)        (358,761)           (3,826,651)        (348,696)           

   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 241,396            7,457,563         241,396            7,456,533         

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 193,271,152     166,641,294     188,606,323     162,044,458     

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (3,282,235)        (5,673,835)        (3,324,488)        (5,643,927)        

   สินค้าคงเหลือ (3,704,015)        (6,955,557)        (3,675,154)        (7,222,675)        

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 2,453,506         (3,665,179)        2,453,506         (3,664,129)        

   เงินประกันการเช่า (6,566,626)        (2,836,053)        (6,566,626)        (2,836,053)        

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 699,412            2,372,361         699,412            2,372,361         

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (4,112,579)        5,450,374         (5,455,317)        6,993,961         

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น (7,974,889)        10,278,668       (8,024,953)        10,270,600       

   หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (1,395,764)        794,476            (1,395,764)        794,476            

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 169,387,962     166,406,549     163,316,939     163,109,072     

   ดอกเบี�ยรับ 3,291,043         358,761            3,276,297         348,696            

   จ่ายดอกเบี�ย (253,044)           (8,866,525)        (253,044)           (8,865,495)        

   จ่ายค่ารื�อถอนสินทรัพย์ (52,051)             -                        (52,051)             -                        

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (515,821)           -                        (515,821)           -                        

   จ่ายภาษีเงินได้ (23,833,902)      (21,430,722)      (22,594,868)      (21,042,860)      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 148,024,187     136,468,063     143,177,452     133,549,413     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้าและที�จะถือจนครบกําหนด (670,015,000)    -                        (670,015,000)    -                        

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า 210,000,000     -                        210,000,000     -                        

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกันเพิ�มขึ�น (200,000)           (200,000)           (200,000)           (200,000)           

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (151,759,629)    (77,050,807)      (151,759,629)    (76,998,913)      

ซื�อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (4,437,180)        (2,436,620)        (4,437,180)        (2,436,620)        

จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื�อสินทรัพย์ (39,336,684)      (5,514,000)        (39,336,684)      (5,514,000)        

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 134,327            55,210              134,327            55,210              

เงินปันผลรับ -                        -                        4,000,000         -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (655,614,166)    (85,146,217)      (651,614,166)    (85,094,323)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (425,821)           (690,965)           (425,821)           (690,965)           

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร -                        33,000,000       -                        33,000,000       

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทั�วไป -                        (100,000,000)    -                        (100,000,000)    

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (66,312,098)      (12,213,158)      (66,312,098)      (12,213,158)      

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน -                        736,818,813     -                        736,818,813     

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น -                        (1,900,000)        -                        (1,900,000)        

จ่ายเงินปันผล (5,435,153)        (160,210,000)    (5,435,153)        (160,210,000)    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (72,173,072)      494,804,690     (72,173,072)      494,804,690     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (579,763,051)    546,126,536     (580,609,786)    543,259,780     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 628,398,173     82,271,637       625,022,920     81,763,140       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 48,635,122       628,398,173     44,413,134       625,022,920     

-                        -                        -                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มิใช่เงินสด

   โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื�นไปบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อสินทรัพย์ (152,500)           -                        (152,500)           -                        

   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์ 38,205,934       -                        38,205,934       -                        

   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อสินทรัพย์ไปบัญชีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 6,797,250         -                        6,797,250         -                        

   เจ้าหนี�ค่างานก่อสร้างและซื�ออุปกรณ์ลดลง (108,122)           (3,727,265)        (108,122)           (3,727,265)        

   เจ้าหนี�ค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้นเพิ�มขึ�น -                        14,524,181       -                        14,524,181       

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                        (184,375)           -                        (184,375)           

   ลูกหนี�เงินปันผลจากบริษัทย่อย -                        -                        3,998,800         4,000,000         

   เงินปันผลค้างจ่าย 3,637                -                        2,437                -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ บริษัทฯ บริษัทย่อย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 54,000,000          -                          5,400,000            -                          57,566,240          116,966,240         

กําไรสําหรับปี -                          -                          -                          -                          98,769,165          98,769,165          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                          -                          -                          -                          (147,500)              (147,500)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                          -                          -                          -                          98,621,665          98,621,665          

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 22 18,500,000          709,575,820         -                          -                          -                          728,075,820         

เงินปันผลจ่าย 29 -                          -                          -                          -                          (134,830,000)       (134,830,000)       

โอนกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรไปสํารองตามกฎหมาย 23 -                          -                          1,850,000            100,000               (1,950,000)           -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 72,500,000          709,575,820         7,250,000            100,000               19,407,905          808,833,725         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 72,500,000          709,575,820         7,250,000            100,000               19,407,905          808,833,725         

กําไรสําหรับปี -                          -                          -                          -                          128,903,062         128,903,062         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                          -                          -                          -                          128,903,062         128,903,062         

หุ้นปันผลจ่าย 22, 29 9,062,356            -                          -                          -                          -                          9,062,356            

เงินปันผลจ่าย 29 -                          -                          -                          -                          (14,501,146)         (14,501,146)         

โอนกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรไปสํารองตามกฎหมาย 23 -                          -                          906,250               -                          (906,250)              -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 81,562,356          709,575,820         8,156,250            100,000               132,903,571         932,297,997         

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - 

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 54,000,000               -                                5,400,000                 56,491,039               115,891,039             

กําไรสําหรับปี -                                -                                -                                99,094,739               99,094,739               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                                -                                -                                (147,500)                   (147,500)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                -                                -                                98,947,239               98,947,239               

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 22 18,500,000               709,575,820             -                                -                                728,075,820             

เงินปันผลจ่าย 29 -                                -                                -                                (134,830,000)           (134,830,000)           

โอนกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรไปสํารองตามกฎหมาย 23 -                                -                                1,850,000                 (1,850,000)               -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 72,500,000               709,575,820             7,250,000                 18,758,278               808,084,098             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 72,500,000               709,575,820             7,250,000                 18,758,278               808,084,098             

กําไรสําหรับปี -                                -                                -                                129,179,191             129,179,191             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                -                                -                                129,179,191             129,179,191             

หุ้นปันผลจ่าย 22, 29 9,062,356                 -                                -                                -                                9,062,356                 

เงินปันผลจ่าย 29 -                                -                                -                                (14,499,946)             (14,499,946)             

โอนกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรไปสํารองตามกฎหมาย 23 -                                -                                906,250                    (906,250)                   -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 81,562,356               709,575,820             8,156,250                 132,531,273             931,825,699             

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ

ไทย บริษทัฯประกอบธุรกิจร้านจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึง

เป็นสํานักงานใหญ่อยูท่ี่ 1319/9 ซอยพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

และมีโรงงานอยูท่ี่ 30/106 หมู่ที่ 1 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสาขาเปิดให้บริการจาํนวน  27 สาขา  (2559: 20 สาขา)  ใน

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี และนครราชสีมา 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที่ 

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                        

การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ย ู จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2560 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จาํกดั จาํหน่ายสินคา้และอุปกรณ์เบเกอร่ี ไทย 100 100 

 

1 
 



ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที่เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการ                

สัง่การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัที่บริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที่บริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีที่สําคญัเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัที่มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                   

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล

บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2560 มาถือ

ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ

และคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน                            

การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏบิติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ                                 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมี

ผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้

ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏบิติั 
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมในร้านอาหาร ซ่ึงรับรู้เม่ือไดส่้ง

มอบสินคา้แลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สาํหรับสินคา้ที่ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดและสินคา้รับคืนแลว้ 

 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยจะให้คะแนนสะสมแก่

ลูกค้าที่ ซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมครบตามจาํนวนเงินที่กาํหนดเพื่อนําไปแลกเป็นของรางวลัตาม

เง่ือนไขที่บริษทัฯระบุไว ้ 

 มูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมคาํนวณจากตน้ทุนในการแลกของรางวลัที่กาํหนดให้แลกได ้และ

บริษทัฯจะบนัทึกบญัชีมูลค่าของคะแนนสะสมดงักล่าวตามประมาณการในการใชสิ้ทธิของสมาชิก 

โดยนาํไปลดรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมคู่กบัรายไดร้อการรับรู้ และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือ

ลูกคา้มาใชสิ้ทธิแลกของรางวลั 

 มูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมที่สมาชิกยงัไม่นาํมาใชสิ้ทธิจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือส้ินสุดระยะเวลา

การนาํคะแนนสะสมมาแลกของรางวลั 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี        

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัที่ได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี้การค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 
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4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่           

ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวธีิตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง 

 สินคา้ซ้ือมาเพือ่ขาย วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทนุ (วธีิเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรือ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมี                  

การเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ

บนัทึกส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีเป็นดอกเบ้ียรับ 

ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน          

หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายติุธรรมของ      

ตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสถาบนัการเงินที่ออกหลกัทรัพย ์

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีที่มีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะ

ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที่โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน    

ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของกําไร         

หรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที่มี

การโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทนุ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยราคาทุนรวมถึงรายจ่ายที่เก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์

อยูใ่นสถานที่และสภาพที่พร้อมใชง้าน และประมาณการตน้ทุนร้ือถอนซ่ึงเป็นภาระผูกพนัที่เกิดจาก

การใชสิ้นทรัพยน์ั้น 
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 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ        

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 10 และ 30 ปี 

ระบบสาธารณูปโภค  5 และ 10 ปี 

เคร่ืองครัวและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  5 และ 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 
 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับที่ดินและ

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ

ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ

สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท้ี่ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท์ี่ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมที่จะใชไ้ดต้ามที่มุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที่

เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี้ยและตน้ทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายกุารให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอาย ุ           

การใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ี

วา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่าย

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย 

 คอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน ์5 ปี 

 ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 
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4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั   

กลุ่มบริษทั  

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหาร

สาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที่มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษทั 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว  

 สญัญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยท์ี่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ

ตํ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย

จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท์ี่ไดม้าตามสัญญาเช่า

การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สญัญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้น

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผล                   

การดาํเนินงาน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจาก          

การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าที่คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ทั้งน้ี มูลค่าที่คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่า

จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีที่แสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท์ี่รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยน์ั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี                                                                     

การเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์ี่เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุน

จากการด้อยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก               

การดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้ น  กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบัติงานครบกําหนด

ระยะเวลา 

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั  
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 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที่มีการแกไ้ขโครงการ

หรือลดขนาดโครงการหรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที่เก่ียวขอ้ง 

4.14 ประมาณการหนี้สิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดขึ้นแลว้และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้ นได้อย่าง

น่าเช่ือถือ  

4.15  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน  

          บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์ม่ือไดรั้บบริการจากพนักงานตามมูลค่ายติุธรรมของ

สิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัให้สิทธิ ผลต่างของมูลค่ายติุธรรมที่สูงกว่าราคาใช้สิทธิของตราสารทุน ณ วนัใช้

สิทธิจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ         

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั

ไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพยีงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้ น

เก่ียวขอ้งกบัรายการที่ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพื่อ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                 

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดั

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้ง

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินที่

มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะ

ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม

ใชข้อ้มูลที่สามารถสงัเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินที่จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากที่สุด  

ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที่นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ

ขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                         

งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้ นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ                        

การประมาณการที่สาํคญัมีดงัน้ี 
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 สัญญาเช่า 

 ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร

ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อน

หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ประมาณการหนี้สินในการร้ือถอน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการร้ือถอนส่ิงตกแต่งและติดตั้ง และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าคืนแก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือ

ส้ินสุดอายสุญัญาเช่า โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอนเม่ือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ที่จะเกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการ

จาํนวนเงินที่ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ในการประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน ฝ่ายบริหารใช้

ดุลยพนิิจในการคาดการณ์เก่ียวกบัตน้ทุนร้ือถอนในอนาคต อตัราคิดลด และอายกุารให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพย ์

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อ่ืนของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ                

ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา                                               

การเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที่สาํคญักับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซ้ือวตัถุดิบ - - 41,079 40,929 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าบริการ - - 94 88 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 3,999 4,000 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

ซ้ือวตัถุดิบ 1,590 363 1,590 363 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ค่าบริการจ่าย - 120 - 120 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น 30 40 30 40 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกจิกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั      

ค่าเช่าจ่าย 1,695 1,695 1,575 1,575 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 9)     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 66 24 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 3,999 4,000 

รวม - - 4,065 4,024 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (หมายเหตุ 16) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   

บริษทัยอ่ย - - 5,951 6,040 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 43 27 43 

รวม 27 43 5,978 6,083 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานที่

ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,504 13,453 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 341 257 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 53 165 

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 22) - 6,056 

รวม 13,898 19,931 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินสด 3,971 3,470 3,971 3,470 

เงินฝากธนาคาร 44,644 624,928 40,442 621,553 

รวม 48,635 628,398 44,413 625,023 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.40 ต่อปี 

(2559: ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.87 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้   

  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 261,284 - 

  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 2,062 - 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 263,346 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนด   

  หุน้กูอ้นุพนัธร์ะยะสั้น 200,000 - 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนด 200,000 - 

รวม 463,346 - 
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  9,417 4,014 9,417 4,014 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,417 4,014 9,417 4,014 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 66 24 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 3,999 4,000 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,684 3,254 1,684 3,254 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,684 3,254 5,749 7,278 

รวม  11,101 7,268 15,166 11,292 

10. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 5,997 5,139 - - 5,997 5,139 

สินคา้ระหว่างผลิต 314 286 - - 314 286 

วตัถุดิบ 14,011 11,778 (33) - 13,978 11,778 

วสัดุส้ินเปลือง 4,863 4,493 (666) (120) 4,197 4,373 

รวม 25,185 21,696 (699) (120) 24,486 21,576 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 5,997 5,139 - - 5,997 5,139 

สินคา้ระหว่างผลิต 314 286 - - 314 286 

วตัถุดิบ 14,591 12,386 (33) - 14,558 12,386 

วสัดุส้ินเปลือง 4,863 4,493 (666) (120) 4,197 4,373 

รวม 25,765 22,304 (699) (120) 25,066 22,184 

ในระหวา่งปี 2560 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ

ไดรั้บเป็นจาํนวนเงิน 1.0 ลา้นบาท (2559: 0.1 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 1.0 ลา้นบาท และ 2559: 0.1 

ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

เป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นบาท (2559: ไม่มี) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.4 ลา้นบาท และ 2559: ไม่มี) โดยนาํไป

หกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,769 4,467 3,769 4,467 

อ่ืน ๆ  1,396 3,275 1,394 3,273 

รวม 5,165 7,742 5,163 7,740 

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีตามวงเงินสินเช่ือ 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ 

สัดส่วนเงินลงทุน  

(ร้อยละ) ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จาํกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 3,999 4,000 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

     เคร่ืองตกแต่ง    

  อาคารและ ระบบ เคร่ืองครัวและ และเคร่ืองใช ้  สินทรัพยร์ะหว่าง  

 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ กอ่สร้างและติดตั้ง รวม 

ราคาทนุ         

1 มกราคม 2559 72,949  89,388 19,363 26,032 64,272 6,726 2,549 281,279 

ซ้ือเพ่ิม 2,650 426 911 7,305 7,709 3,299 51,023 73,323 

ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 1,216 - - 1,216 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 264 264 

จาํหน่าย  - - - (568) (522) - - (1,090) 

โอนเขา้ (ออก) - 2,318 6,698 1,303 11,120 - (21,439) - 

31 ธันวาคม 2559 75,599 92,132 26,972 34,072 83,795 10,025 32,397 354,992 

ซ้ือเพ่ิม 27,144 4,000 1,247 15,344 18,375 3,899 119,849 189,858 

ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 2,252 - - 2,252 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (29) (1,087) (2,967) - - (4,083) 

โอนเขา้ (ออก) - 83,880 22,046 13,820 29,914 - (149,660) - 

31 ธันวาคม 2560 102,743 180,012 50,236 62,149 131,369 13,924 2,586 543,019 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2559  - 206 6,528 10,595 26,162 1,949 - 45,440 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 3,609 3,601 5,676 13,298 1,107 - 27,291 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (406) (327) - - (733) 

31 ธันวาคม 2559 - 3,815 10,129 15,865 39,133 3,056 - 71,998 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 5,678 5,152 7,555 17,486 1,508 - 37,379 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (6) (951) (2,198) - - (3,155) 

โอนเขา้ (ออก) - - - (3) 3 - - - 

31 ธันวาคม 2560 - 9,493 15,275 22,466 54,424 4,564 - 106,222 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

31 ธันวาคม 2559 75,599 88,317 16,843 18,207 44,662 6,969 32,397 282,994 

31 ธันวาคม 2560 102,743 170,519 34,961 39,683 76,945 9,360 2,586 436,797 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี         

2559 (จาํนวน 8.7 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)    27,291 

2560 (จาํนวน 11.0 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)    37,379 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     เคร่ืองตกแต่ง    

  อาคารและ ระบบ เคร่ืองครัวและ และเคร่ืองใช ้  สินทรัพยร์ะหว่าง  

 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ กอ่สร้างและติดตั้ง รวม 

ราคาทนุ         

1 มกราคม 2559 72,949  89,388 19,363 26,032 64,272 6,726 2,549 281,279 

ซ้ือเพ่ิม 2,650 426 911 7,253 7,709 3,299 51,023 73,271 

ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 1,216 - - 1,216 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 264 264 

จาํหน่าย - - - (568) (522) - - (1,090) 

โอนเขา้ (ออก) - 2,318 6,698 1,303 11,120 - (21,439) - 

31 ธันวาคม 2559 75,599 92,132 26,972 34,020 83,795 10,025 32,397 354,940 

ซ้ือเพ่ิม 27,144 4,000 1,247 15,344 18,375 3,899 119,849 189,858 

ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 2,252 - - 2,252 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (29) (1,087) (2,967) - - (4,083) 

โอนเขา้ (ออก) - 83,880 22,046 13,820 29,914 - (149,660) - 

31 ธันวาคม 2560 102,743 180,012 50,236 62,097 131,369 13,924 2,586 542,967 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2559  - 206 6,528 10,595 26,162 1,949 - 45,440 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 3,609 3,601 5,670 13,298 1,107 - 27,285 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (406) (327) - - (733) 

31 ธันวาคม 2559 - 3,815 10,129 15,859 39,133 3,056 - 71,992 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 5,678 5,152 7,544 17,486 1,508 - 37,368 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (6) (951) (2,198) - - (3,155) 

โอนเขา้ (ออก) - - - (3) 3 - - - 

31 ธันวาคม 2560 - 9,493 15,275 22,449 54,424 4,564 - 106,205 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

31 ธันวาคม 2559 75,599 88,317 16,843 18,161 44,662 6,969 32,397 282,948 

31 ธันวาคม 2560 102,743 170,519 34,961 39,648 76,945 9,360 2,586 436,762 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2559 (จาํนวน 8.7 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)    27,285 

2560 (จาํนวน 11.0 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)    37,368 
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ในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงและจากบุคคลทัว่ไปสองรายเพื่อใชใ้น

การก่อสร้างอาคารสาํนกังานและศูนยก์ระจายสินคา้ โดยไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของ

สินทรัพยจ์าํนวนเงิน 0.3 ลา้นบาท โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนในอตัราร้อยละ 4.45 (2560: 

ไม่มี) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.0 ลา้นบาท (2559: 1.5 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีอุปกรณ์ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตาม

บญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงิน 34.7 ล้านบาท (2559: 16.9 ลา้น

บาท)  

 บริษทัฯไดน้าํที่ดินบางส่วนและอาคารโรงงานซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน

เงิน 122.0 ล้านบาท ไปจดจาํนองเพื่อค ํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ทั้งน้ี ในระหว่างปี

ปัจจุบนั บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวก่อนวนัครบกาํหนดชาํระและไดไ้ถ่ถอนสินทรัพยท์ี่ใช ้          

ค ํ้าประกนัเงินกูย้มืแลว้ทั้งจาํนวน 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพวิเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

คอมพวิเตอร์

ซอฟตแ์วร์                      

ระหวา่งติดตั้ง 

 

 

รวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560    

ราคาทุน 9,083 6,797 15,880 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,544) - (2,544) 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (780) - (780) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 5,759 6,797 12,556 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559    

ราคาทุน 4,646 - 4,646 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,340) - (1,340) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 3,306 - 3,306 

 

17 
 



 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 3,306 1,454 

ซ้ือเพิม่ 11,234 2,437 

ตดัจาํหน่าย (1,204) (585) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (780) - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 12,556 3,306 

16.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 27 43 5,978 6,083 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 23,566 19,433 20,201 17,366 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,959 21,497 11,959 21,497 

เจา้หน้ีค่างานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์ 7,205 7,313 7,205 7,313 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,624 15,504 16,465 15,301 

รวม 59,381 63,790 61,808 67,560 

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 406 831 

หกั : ดอกเบี้ยรอการตดัจาํหน่าย (18) (49) 

รวม 388 782 

หกั: ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (233) (394) 

ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 155 388 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพือ่เช่ายานพาหนะซ่ึงใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ

โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 3 ปี และ 4 ปี  
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 บริษทัฯมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 247 159 406 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (14) (4) (18) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน    

 ตามสญัญาเช่า 233 155 388 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 426 405 831 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (32) (17) (49) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน    

 ตามสญัญาเช่า 394 388 782 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

   (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ร้อยละ) การชาํระคืน 2560 2559 

1 MLR และ  

MLR-1 

ชาํระคืนเป็นรายเดือนจาํนวน  

84 งวด ส้ินสุดเดือนตุลาคม 2563 - 11,047 

2 MLR-1 ชาํระคืนเป็นรายเดือนจาํนวน  

90 งวด ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2565 - 47,178 

3 MLR-1 ชาํระคืนเป็นรายเดือนจาํนวน  

84 งวด ส้ินสุดเดือนกรกฎาคม 2565 - 8,087 

รวม - 66,312 

หัก: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  - (12,506) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี - 53,806 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เงินกูย้มืระยะยาวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองที่ดินและอาคารโรงงานของ

บริษทัฯ (2560: ไม่มี) 

ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัฯจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวพร้อมดอกเบี้ยทั้งจาํนวนแก่ธนาคาร

ก่อนกาํหนดทั้งสามวงเงิน และบนัทึกค่าปรับจากการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนของปี 2560 
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19.  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพเิศษ

แก่ลูกคา้ 3,000 

 

1,800 3,000 

 

1,800 

รายไดร้อการรับรู้ - บตัรกาํนลัเงินสด 1,082 926 1,082 926 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,021 11,182 1,009 11,182 

ภาษีมูลค่าเพิม่รอนาํส่ง 2,142 1,781 2,033 1,711 

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมรอนาํส่ง 1,056 840 1,055 838 

อ่ืน ๆ 312 59 312 59 

รวม 8,613 16,588 8,491 16,516 

20. ประมาณการหนี้สินในการร้ือถอน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 6,771 5,434 

เพิม่ขึ้นในระหวา่งปี 2,252 1,216 

ตน้ทุนทางการเงิน 148 121 

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (52) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 9,119 6,771 
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21.  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สํารอง

ผลประโยชน์ 

หลงัออกจากงาน

ของพนกังาน 

สํารอง

ผลประโยชน์ 

ระยะยาวอ่ืน 

ของพนกังาน รวม 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 233 1,789 2,022 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  109 870 979 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7 49 56 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ - 154 154 

   ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - (46) (46) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์ - 1,313 1,313 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    

   ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (28) - (28) 

  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์ 212 - 212 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 533 4,129 4,662 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  332 1,771 2,103 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 16 82 98 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหว่างปี - (516) (516) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 881 5,466 6,347 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ตน้ทุนขาย 419 370 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,782 2,086 

รวมค่าใชจ่้ายที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,201 2,456 
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 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวน

ประมาณ 0.9 ลา้นบาท  (2559: 1.4 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของบริษทัฯประมาณ 10 ปี (2559: 10 ปี) 

 สมมติฐานที่สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

อตัราคิดลด 3.01 3.01 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  4.00 - 10.00 4.00 - 10.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.00 - 50.00 0.00 - 50.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิม่ขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (295) 342 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  181 (149) 

 เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1,647) 2,614 

   

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิม่ขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (205) 239 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  115 (95) 

 เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1,094) 1,665 
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22. ทุนเรือนหุ้น 

รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญัจดทะเบียนและจาํนวนหุ้นสามญัที่ออกและชาํระแลว้สาํหรับปี 

2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: หุน้) 

 

หุน้สามญั 

จดทะเบียน 

หุน้สามญัที่ออก

และชาํระแลว้ 

หุน้สามญั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 540,000 540,000 

เพิม่ขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว ้ 539,460,000 539,460,000 

เพิม่ทุนหุน้สามญั 260,000,000 260,000,000 

ลดทุนหุน้สามญั (240,000,000) (240,000,000) 

ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนตามโครงการเสนอขายหุน้สามญั       

   ของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร/พนกังาน (ESOP) 2,000,000 2,000,000 

ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่กรรมการของ

บริษทัฯ 1,500,000 1,500,000 

ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 

 เป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (IPO) 161,500,000 161,500,000 

หุน้สามญั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 725,000,000 725,000,000 

เพิม่ทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล (หมายเหตุ 29) 90,625,000 90,623,561 

หุน้สามญั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 815,625,000 815,623,561 

ก) เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัฯ การเปล่ียนแปลงมูลค่าที่

ตราไวข้องหุ้นสามัญและการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยต์ามมติอนุมัติของที่

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  การแปรสภาพบริษทัฯเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัและอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั 

อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน)” 

2) การนาํหุน้ของบริษทัฯเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

3) การเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามัญของบริษทัฯจากมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท 

(หุ้นสามญั 0.54 ล้านหุ้น จาํนวนเงิน 54.00 ล้านบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (หุ้น

สามญั 540.0 ลา้นหุน้ จาํนวนเงิน 54.00 ลา้นบาท) 

4) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 54.00 ล้านบาทเป็น 80.00 ล้านบาท โดยการ

ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 260.0 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท โดยจะมีการ

จดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัน้ี 
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 - จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 20.0 ลา้นหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม

สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.10 บาท 

 -  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 236.5 ลา้นหุน้ เพือ่เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็น

การทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) 

 -  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 1.5 ลา้นหุน้ ให้แก่กรรมการของบริษทั โดยราคา

เสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาท่ีจะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการ

ทัว่ไปคร้ังแรก 

 -  จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 2.0 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและ/

หรือพนกังานของบริษทัตามโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัให้แก่

ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั (ESOP) ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท และ

ราคาเท่ากบัร้อยละ 50 ของราคา IPO 

ข) ในเดือนเมษายน 2559 บริษทัฯไดรั้บเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯเป็น

จาํนวนเงินรวม 2.00 ล้านบาท และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแล้วดังกล่าวกับ

กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2559 

ค)  เม่ือวนัที่ 6 ตุลาคม 2559 และ 7 ตุลาคม 2559 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและ

เพิม่ทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยต์ามลาํดบั ตามมติอนุมติัของที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

เม่ือวนัที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 80.00 ลา้นบาท เป็น 56.00 ลา้นบาท โดยการ

ตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 240.0 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวนเงิน 56.00 ล้านบาท เป็น 72.50 ล้านบาท 

โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 165.0 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท โดยจะมีการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงัน้ี 

 - จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 1.5 ลา้นหุน้ ให้แก่กรรมการของบริษทั โดยราคา

เสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาท่ีจะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการ

ทัว่ไปคร้ังแรก (ราคา IPO) 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 2.0 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและ/

หรือพนกังานของบริษทัตามโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัให้แก่

ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั (ESOP) ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท และ

ราคาเท่ากบัร้อยละ 50 ของราคา IPO 
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 -  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 161.5 ลา้นหุน้ เพือ่เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็น

การทัว่ไปคร้ังแรก ทั้งน้ี หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวรวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะ

ถูกจดัสรรใหแ้ก่บุคคทัว่ไปสองราย 

ง) ในระหวา่งวนัที่ 14 - 16 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 165.0 ลา้น

หุน้ ในราคาหุน้ละ 4.50 บาท แก่ประชาชนทัว่ไปและกรรมการของบริษทัฯ และในราคาหุ้นละ 

0.10 บาท และ 2.25 บาท แก่ผูบ้ริหารและ/หรือพนักงานของบริษทัฯ บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินค่า

หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจาํนวนเม่ือวนัที่ 19 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯบนัทึกผลต่างระหว่าง

ราคาขาย (หุน้ละ 0.10 บาท และ 2.25 บาท) กบัมูลค่ายติุธรรม (หุ้นละ 4.50 บาท) ของหุ้นสามญั

เพิม่ทุนที่ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัฯใชสิ้ทธ์ิจาํนวน 1,911,250 หุ้น จาํนวนเงิน 7.68 

ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญในงบแสดงฐานะ

การเงิน นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุ้น - สุทธิจากภาษีเงินได้

จาํนวนเงิน 16.42 ลา้นบาทไดแ้สดงโดยหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 20 ธนัวาคม

2559 

 ตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสามัญของบริษทัฯเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอและเร่ิมซ้ือขายในวนัที่ 23 ธนัวาคม 2559 

จ)  เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติั                     

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวนเงิน 9,062,500.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

72,500,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 81,562,500.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

บริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น

ปันผลประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ 

 บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เ ม่ือวันที ่                        

11 พฤษภาคม 2560 

 ต่อมา บริษทัฯได้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯจาํนวน 90,623,561 หุ้น ตามที่

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 ทาํให้บริษทัฯมีทุนที่ออกและชาํระแล้วเป็น

จาํนวนเงิน 81,562,356.10 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแล้วดังกล่าวกับ

กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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23. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก

ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯได้

จดัสรรสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจาํนวนเงิน 0.91 ล้านบาท (2559: 1.85 ล้านบาท) ณ วนัที่                           

31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทย บริษทั

ยอ่ยตอ้งจดัสรรทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษทัยอ่ยทาํมาหาไดทุ้กคราว

ที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ                     

บริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล ในระหวา่งปี 2559 บริษทัยอ่ย

ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จาํนวนเงิน 0.10 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2560 บริษทัยอ่ยไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 203,821 169,772 203,596 169,522 

ค่าเส่ือมราคา 37,379 27,291 37,368 27,285 

ค่าตดัจาํหน่าย 1,204 585 1,204 585 

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 68,480 54,141 68,360 54,021 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 206,237 189,199 211,030 195,403 

25. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 28,673 22,952 27,726 22,027 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (777) (614) (777) (614) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 27,896 22,338 26,949 21,413 
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จาํนวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจาก                   

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (37) - (37) 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 156,799 121,108 156,129 120,508 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 31,360 24,221 31,226 24,101 

ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหว่างกนั 794 786 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

   ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 625 240 606 221 

   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหักไดเ้พ่ิมข้ึน (4,083) (2,109) (4,083) (2,109) 

   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (800) (800) (800) (800) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 27,896 22,338 26,949 21,413 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 

2559 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี   

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 986 722 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,269 932 

รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษ 600 360 

ปรับปรุงค่าเช่าคา้งจ่ายตามวิธีเส้นตรง 105 132 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 140 24 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 156 - 

อ่ืน ๆ 103 - 

รวม 3,359 2,170 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี   

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (412) - 

รวม (412) - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 2,947 2,170 

26. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยูใ่นระหว่างปี และได้

ปรับปรุงจาํนวนหุน้สามญัที่ใชค้าํนวณกาํไรต่อหุ้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

ตามสดัส่วนที่เปล่ียนแปลงของจาํนวนหุ้นสามญัที่เกิดจากการออกหุ้นปันผลเม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 

2560 จาํนวน 90,623,561 หุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวด

แรกที่เสนอรายงาน 

27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที่นําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที่ผูมี้อ ํานาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้าน

จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั

มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที่ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 

รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ี่แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน

งานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

ในปี 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที่มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 

ของรายไดข้องกิจการ 

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา

ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพทิสโกม้าสเตอร์

ร่วมทุน และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวนเงิน 1.3 ลา้นบาท (2559: 0.8 

ลา้นบาท) 
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29. เงินปันผลจ่าย  

เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                        

การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 

104.50 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 56.4 ลา้นบาท 

เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมัติ                       

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 92.9 ลา้นบาท โดยเม่ือหักจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงจ่ายไปเม่ือวนัที่                 

27 ธนัวาคม 2559 จาํนวนเงิน 78.4 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

14.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท ซ่ึงมีการจ่ายปันผลแลว้ในเดือน

พฤษภาคม 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินปันผล ดงัน้ี 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจาํนวน 90,623,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

ให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ้น ขอ ง บ ริ ษัท ฯ  ใน อัต ร า  8 หุ้น เ ดิ ม  ต่ อ  1 หุ้น ปั น ผ ล ร ว ม เป็ น มู ล ค่ า ทั้ ง ส้ิ น

9,062,356.10 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท ทั้งน้ี สาํหรับส่วนที่เป็น

เศษของหุ้นจากการคาํนวณตามอัตราการจ่ายหุ้นปันผล ไดจ่้ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 

0.0125 บาทแทน 

- จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล เ ป็ น เ งิ น ส ด ใน อัต ร า หุ้น ล ะ  0.0075 บ า ท  ห รื อ คิ ด เ ป็ น เ งิ น จํา น ว น ทั้ ง ส้ิ น 

5,437,479.75 บาท  

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 9.0 ล้านบาท ที่

เก่ียวขอ้งกบัการวางระบบคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ การซ้ืออุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นที่เช่าสาํหรับสาขา

ใหม่ (2559: 46.7 ลา้นบาท ที่เก่ียวขอ้งกับการก่อสร้างอาคารสาํนักงานและศูนยก์ระจายสินคา้แห่ง

ใหม่   การซ้ืออุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นที่เช่าสาํหรับสาขาใหม่) 

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการที่เก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร อายขุอง

สญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้

สญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 2560 2559 2560 2559 

       ภายใน 1 ปี 62.7 38.4 62.7 38.2 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 60.6 29.1 60.6 29.1 
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30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

 บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและสญัญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคา 

และเง่ือนไขการซ้ือขายต่าง ๆ ตามที่ระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา

ดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

31. ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     

 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี - 263,346 - 263,346 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด     

 หุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น - 200,742 - 200,742 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107         

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะยาว 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง

ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในระดับตํ่า

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายส่วนใหญ่เป็นการขายเงินสด ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ

กาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะ

ไดรั้บความเสียหายที่เป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ 
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ ยที่สําคญัอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนใน         

ตราสารหน้ี และเงินกู้ยมืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา

ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และสาํหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบกาํหนด หรือ วนัที่มีการ

กาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนัที่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 44.4 4.2 48.6 0.10 - 0.40 

เงินลงทุนชัว่คราว 200.0 - - 263.3 463.3 1.40 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.4 - - 10.7 11.1 0.50 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - 0.4 - 0.4 1.05 

 200.4 - 44.8 278.2 523.4  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 59.4 59.4 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.2 0.2 - - 0.4 5.30 - 5.70 

 0.2 0.2 - 59.4 59.8  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 624.7 3.7 628.4 0.10 - 0.87 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1.2 - - 6.1 7.3 0.50 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - 0.2 - 0.2 1.15 

 1.2 - 624.9 9.8 635.9  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 63.8 63.8 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.4 0.4 - - 0.8 5.30 - 5.70 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 

 

- 

 

66.3 

 

- 

 

66.3 

 
MLR และ 

MLR-1.00 

 0.4 0.4 66.3 63.8 130.9  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 40.2 4.2 44.4 0.10 - 0.40 

เงินลงทุนชัว่คราว 200.0 - - 263.3 463.3 1.40 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.4 - - 14.8 15.2 0.50 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - 0.4 - 0.4 1.05 

 200.4 - 40.6 282.3 523.3  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 61.8 61.8 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.2 0.2 - - 0.4 5.30 - 5.70 

 0.2 0.2 - 61.8 62.2  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 621.3 3.7 625.0 0.10 - 0.87 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1.2 - - 10.1 11.3 0.50 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - 0.2 - 0.2 1.15 

 1.2 - 621.5 13.8 636.5  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 67.6 67.6 - 

หน้ีสินตามสํญญาเช่าการเงิน 0.4 0.4 - - 0.8 5.30 - 5.70 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 

 

- 

 

66.3 

 

- 

 

66.3 

 
MLR และ 

MLR-1.00 

 0.4 0.4 66.3 67.6 134.7  

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้มืมีอตัรา

ดอกเบี้ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

33. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที่สําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนที่

เหมาะสมเพือ่สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น 

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.1:1 (2559: 0.2:1) และ

เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.1:1 (2559: 0.2:1) 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบอนุมติัให้เสนอต่อ                 

ที่ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัขึ้นในเดือนเมษายน 2561 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่          

ผูถื้อหุน้จากกาํไรของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 122.3 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่าย

และบนัทึกบญัชีหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากที่ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2561 
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