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บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 62,545,165        48,635,122        55,968,427        44,413,134        
เงินลงทนุชัว่คราว 8 402,645,626      463,346,053      402,645,626      463,346,053      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 13,724,709        11,100,917        18,075,957        15,166,154        
สินคา้คงเหลือ 10 33,721,795        24,486,225        34,367,398        25,066,049        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 9,575,060          5,164,638          9,554,408          5,162,916          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 522,212,355      552,732,955      520,611,816      553,154,306      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 3,480,620          400,000            3,480,620          400,000            
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                        -                        1,999,433          999,700            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 504,903,540      436,796,921      504,822,604      436,761,649      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 17,675,478        12,555,752        17,675,478        12,555,752        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ 12,565,508        -                        12,565,508        -                        
เงินประกนัการเช่า 32,290,427        28,379,649        32,290,427        28,379,649        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 4,293,107          2,947,198          4,293,107          2,947,198          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 575,208,680      481,079,520      577,127,177      482,043,948      

รวมสินทรัพย์ 1,097,421,035   1,033,812,475   1,097,738,993   1,035,198,254   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 16 82,480,608        59,381,285        83,607,667        61,807,965        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 154,977            232,704            154,977            232,704            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,436,076        15,143,298        18,984,431        14,696,772        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18 14,342,365        8,613,119          14,188,865        8,491,342          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 116,414,026      83,370,406        116,935,940      85,228,783        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 -                        154,968            -                        154,968            
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 19 10,595,612        9,119,457          10,595,612        9,119,457          
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 9,309,457          6,346,910          9,309,457          6,346,910          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,001,778          2,522,737          4,001,178          2,522,437          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 23,906,847        18,144,072        23,906,247        18,143,772        

รวมหนีสิ้น 140,320,873      101,514,478      140,842,187      103,372,555      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 21
   ทนุจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 81,562,500        81,562,500        81,562,500        81,562,500        
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 815,623,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 81,562,356        81,562,356        81,562,356        81,562,356        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 709,575,820      709,575,820      709,575,820      709,575,820      
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 8,156,250          8,156,250          8,156,250          8,156,250          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 157,805,736      133,003,571      157,602,380      132,531,273      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 957,100,162      932,297,997      956,896,806      931,825,699      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,097,421,035   1,033,812,475   1,097,738,993   1,035,198,254   
-                        -                        -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 871,088,755      723,963,348      871,088,755      723,963,348      
เงินปันผลรับ -                        -                        3,798,860          3,998,800          
รายไดอ่ื้น 9,641,194          11,417,049        9,677,246          11,495,801        
รวมรายได้ 880,729,949      735,380,397      884,564,861      739,457,949      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 288,971,535      244,334,351      293,965,477      249,294,491      
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 271,023,275      227,519,463      271,023,275      227,519,463      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 140,410,216      106,091,531      139,943,230      105,879,341      
รวมค่าใช้จ่าย 700,405,026      577,945,345      704,931,982      582,693,295      
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 180,324,923      157,435,052      179,632,879      156,764,654      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (230,787)           (635,986)           (230,787)           (635,986)           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 180,094,136      156,799,066      179,402,092      156,128,668      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (32,668,320)      (27,896,004)      (31,708,474)      (26,949,477)      
ก าไรส าหรับปี 147,425,816      128,903,062      147,693,618      129,179,191      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุภายหลัง
   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -
      สุทธิจากภาษีเงินได้ (279,808)           -                        (279,808)           -                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 147,146,008      128,903,062      147,413,810      129,179,191      

ก าไรต่อหุ้น 25
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.18                  0.16                  0.18                  0.16                  

(หน่วย: หุ้น)
   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 815,623,561      815,623,561      815,623,561      815,623,561      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนภาษี 180,094,136      156,799,066      179,402,092      156,128,668      
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 56,527,511        38,583,156        56,513,976        38,572,778        
   ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (282,115)           579,973            (282,115)           579,973            
   ตดัจ  าหน่ายสินคา้เส่ือมสภาพ 416,840            213,501            416,840            213,501            
   ก  าไรจากการต่อรองราคาซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (84,771)             -                        -                        -                        
   ขาดทนุ (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ
      ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 1,381,745          (2,062,483)        1,381,745          (2,062,483)        
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (4,876,940)        (1,268,570)        (4,876,940)        (1,268,570)        
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,092,596          91,678              1,092,596          91,678              
   ตดัจ  าหน่ายอุปกรณ์ 4,451,152          701,842            4,451,152          701,842            
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (โอนกลบั) (780,391)           780,391            (780,391)           780,391            
   ตดัจ  าหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 777,554            -                        777,554            -                        
   ตดัจ  าหน่ายเงินประกนัการเช่า -                        252,000            -                        252,000            
   ขาดทนุจากการร้ือถอนสาขา 209,129            -                        209,129            -                        
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,758,596          2,200,600          3,758,596          2,200,600          
   รายไดเ้งินปันผลรับ -                        -                        (3,798,860)        (3,998,800)        
   รายไดด้อกเบ้ีย (2,249,515)        (3,841,398)        (2,231,337)        (3,826,651)        
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 230,787            241,396            230,787            241,396            
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 240,666,314      193,271,152      236,264,824      188,606,323      
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,927,297)        (3,282,235)        (3,413,248)        (3,324,488)        
   สินคา้คงเหลือ (9,370,295)        (3,704,015)        (9,436,074)        (3,675,154)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,363,054)        2,453,506          (4,344,410)        2,453,506          
   เงินประกนัการเช่า (3,910,778)        (6,566,626)        (3,910,778)        (6,566,626)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                        699,412            -                        699,412            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,876,842        (4,112,579)        9,577,771          (5,455,317)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,729,246          (7,974,889)        5,697,523          (8,024,953)        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,478,741          (1,395,764)        1,478,741          (1,395,764)        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 238,179,719      169,387,962      231,914,349      163,316,939      
   ดอกเบ้ียรับ 2,553,020          3,291,043          2,534,842          3,276,297          
   จ่ายดอกเบ้ีย -                        (253,044)           -                        (253,044)           
   จ่ายค่าร้ือถอนสินทรัพย์ (410,500)           (52,051)             (410,500)           (52,051)             
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,145,809)        (515,821)           (1,145,809)        (515,821)           
   จ่ายภาษีเงินได้ (29,698,867)      (23,833,902)      (28,743,854)      (22,594,868)      
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 209,477,563      148,024,187      204,149,028      143,177,452      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และท่ีจะถือจนครบก าหนด (656,204,378)    (670,015,000)    (656,204,378)    (670,015,000)    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้
   และท่ีจะถือจนครบก าหนด 720,400,000      210,000,000      720,400,000      210,000,000      
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (3,080,620)        (200,000)           (3,080,620)        (200,000)           
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 85,681              -                        (999,733)           -                        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (106,237,261)    (151,759,629)    (106,178,062)    (151,759,629)    
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (7,600,976)        (4,437,180)        (7,600,976)        (4,437,180)        
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ (20,431,617)      (39,336,684)      (20,431,617)      (39,336,684)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 55,426              134,327            55,426              134,327            
เงินปันผลรับ -                        -                        3,998,800          4,000,000          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (73,013,745)      (655,614,166)    (70,041,160)      (651,614,166)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (246,956)           (425,821)           (246,956)           (425,821)           
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร -                        (66,312,098)      -                        (66,312,098)      
จ่ายเงินปันผล (122,306,819)    (5,435,153)        (122,305,619)    (5,435,153)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (122,553,775)    (72,173,072)      (122,552,575)    (72,173,072)      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 13,910,043        (579,763,051)    11,555,293        (580,609,786)    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 48,635,122        628,398,173      44,413,134        625,022,920      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 62,545,165        48,635,122        55,968,427        44,413,134        

-                        -                        -                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนไปบญัชีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ -                        (152,500)           -                        (152,500)           
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอาคารและอุปกรณ์ 7,866,109          38,205,934        7,866,109          38,205,934        
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ -                        6,797,250          -                        6,797,250          
   เจา้หน้ีค่างานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 12,184,847        (108,122)           12,184,847        (108,122)           
   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 349,760            -                        349,760            -                        
   ลูกหน้ีเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                        -                        3,798,860          3,998,800          
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 37,024              3,637                37,084              2,437                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 72,500,000          709,575,820        7,250,000            19,507,905          808,833,725        
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           128,903,062        128,903,062        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           128,903,062        128,903,062        
หุ้นปันผลจ่าย 21, 28 9,062,356            -                           -                           -                           9,062,356            
เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           (14,501,146)         (14,501,146)         
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรไปส ารองตามกฎหมาย 22 -                           -                           906,250               (906,250)              -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 81,562,356          709,575,820        8,156,250            133,003,571        932,297,997        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 81,562,356          709,575,820        8,156,250            133,003,571        932,297,997        
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           147,425,816        147,425,816        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           (279,808)              (279,808)              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           147,146,008        147,146,008        
เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           (122,343,843)       (122,343,843)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 81,562,356          709,575,820        8,156,250            157,805,736        957,100,162        

-                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ก าไรสะสม
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บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - 
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 72,500,000          709,575,820        7,250,000            18,758,278          808,084,098        
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           129,179,191        129,179,191        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           129,179,191        129,179,191        
หุ้นปันผลจ่าย 21, 28 9,062,356            -                           -                           -                           9,062,356            
เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           (14,499,946)         (14,499,946)         
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรไปส ารองตามกฎหมาย 22 -                           -                           906,250               (906,250)              -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 81,562,356          709,575,820        8,156,250            132,531,273        931,825,699        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 81,562,356          709,575,820        8,156,250            132,531,273        931,825,699        
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           147,693,618        147,693,618        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           (279,808)              (279,808)              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           147,413,810        147,413,810        
เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           (122,342,703)       (122,342,703)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 81,562,356          709,575,820        8,156,250            157,602,380        956,896,806        

-                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย บริษทัฯประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึง
เป็นส านักงานใหญ่อยู่ท่ี 1319/9 ซอยพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
และมีโรงงานอยูท่ี่ 30/106 หมู่ท่ี 1 ต  าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

 ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2561 บ ริษัทฯมีสาขาเปิดให้บ ริการจ านวน  32 สาขา (2560: 27 สาขา)                                                      
ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ อุดรธานี และชลบุรี 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                        
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากดั จ าหน่ายสินคา้และอุปกรณ์เบเกอร่ี ไทย 100 100 
บริษทั เอม็แอนดเ์อม็ 2007 จ ากดั ยงัไม่เร่ิมด าเนินงาน ไทย 100 - 
After You Hong Kong Limited ยงัไม่เร่ิมด าเนินงาน เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

100 - 

 

14/45



ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการ                
สัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                    
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ                
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน                         
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงาน                                   
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                    
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมี                                             
ผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน                         
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน                            
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ 5 
ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความ
เส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี 
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมในร้านอาหาร ซ่ึงรับรู้เม่ือได ้                    
ส่งมอบสินคา้แลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดและสินคา้รับคืนแลว้ 
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 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยจะให้คะแนนสะสมแก่
ลูกคา้ท่ีซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมครบตามจ านวนเงินท่ีก าหนดเพื่อน าไปแลกเป็นของรางวลัตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯระบุไว ้ 

 มูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมค านวณจากตน้ทุนในการแลกของรางวลัท่ีก าหนดให้แลกได ้และ
บริษทัฯจะบนัทึกบญัชีมูลค่าของคะแนนสะสมดงักล่าวตามประมาณการในการใชสิ้ทธิของสมาชิก 
โดยน าไปลดรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมคู่กบัรายไดร้อการรับรู้ และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือ
ลูกคา้มาใชสิ้ทธิแลกของรางวลั 

 มูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมท่ีสมาชิกยงัไม่น ามาใชสิ้ทธิจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือส้ินสุดระยะเวลา
การน าคะแนนสะสมมาแลกของรางวลั 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี        
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่           
ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง 

 สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมี                  
การเบิกใช ้
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯ
บนัทึกส่วนเกิน/ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีเป็นดอกเบ้ียรับ 

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน          
หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายติุธรรมของ      
ตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสถาบนัการเงินท่ีออกหลกัทรัพย ์

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน    
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของก าไร         
หรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมี
การโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยราคาทุนรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหสิ้นทรัพย์
อยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และประมาณการตน้ทุนร้ือถอนซ่ึงเป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้นทรัพยน์ั้น 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ        
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 10 และ 30 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค  5 และ 10 ปี 
เคร่ืองครัวและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  5 และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5 และ 10 ปี 
ยานพาหนะ  5 และ 8 ปี 
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 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอาย ุ           
การใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ี
วา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

 ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั   
กลุ่มบริษทั  

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหาร
ส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว  

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ
ต ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  
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 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.10 เงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผล                   
การด าเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจาก          
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี                                                                     
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก               
การดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้ น  กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบัติงานครบก าหนด
ระยะเวลา 

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการ
หรือลดขนาดโครงการหรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้ น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้ นได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  
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4.14 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ         
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                         
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ                        
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ประมาณการหนีสิ้นในการร้ือถอน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการร้ือถอนส่ิงตกแต่งและติดตั้ง และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าคืนแก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือ
ส้ินสุดอายสุัญญาเช่า โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอนเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ในการประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน ฝ่ายบริหารใช้
ดุลยพินิจในการคาดการณ์เก่ียวกบัตน้ทุนร้ือถอนในอนาคต อตัราคิดลด และอายกุารใหป้ระโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย ์
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ                
ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา                                               
การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 43,055 41,079 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าบริการ - - 139 94 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 3,799 3,999 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั      
ซ้ือวตัถุดิบ 1,254 1,590 1,254 1,590 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดอ่ื้น 12 30 12 30 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกจิกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าเช่าจ่าย 1,635 1,695 1,310 1,575 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560                            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 9)     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 451 66 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 3,900 3,999 
รวม - - 4,351 4,065 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 16) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   

บริษทัยอ่ย - - 5,868 5,951 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 27 - 27 
รวม - 27 5,868 5,978 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,094 13,504 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 370 341 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 34 53 
รวม 15,498 13,898 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 4,321 3,971 4,321 3,971 
เงินฝากธนาคาร 58,224 44,664 51,647 40,442 
รวม 62,545 48,635 55,968 44,413 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึงร้อย
ละ 0.40 ต่อปี 
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 301,760 261,284 
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 681 2,062 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 302,441 263,346 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
  เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 6 เดือน 204 - 
  เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 12 เดือน 100,000 - 
หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น - 200,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 100,204 200,000 
รวม 402,645 463,346 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  12,482 9,417 12,482 9,417 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,482 9,417 12,482 9,417 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 451 66 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 3,900 3,999 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,243 1,684 1,243 1,684 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,243 1,684 5,594 5,749 
รวม  13,725 11,101 18,076 15,166 
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10. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้ส าเร็จรูป 8,790 5,997 - - 8,790 5,997 
สินคา้ระหวา่งผลิต 498 314 - - 498 314 
วตัถุดิบ 17,140 14,011 (138) (33) 17,002 13,978 

วสัดุส้ินเปลือง 7,711 4,863 (279) (666) 7,432 4,197 

รวม 34,139 25,185 (417) (699) 33,722 24,486 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้ส าเร็จรูป 8,790 5,997 - - 8,790 5,997 
สินคา้ระหวา่งผลิต 498 314 - - 498 314 
วตัถุดิบ 17,785 14,591 (138) (33) 17,647 14,558 
วสัดุส้ินเปลือง 7,711 4,863 (279) (666) 7,432 4,197 

รวม 34,784 25,765 (417) (699) 34,367 25,066 

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บเป็นจ านวนเงิน 0.4 ลา้นบาท (2560: 1.0 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.4 ลา้นบาท และ 2560:                
1.0 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้
คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 0.7 ลา้นบาท (2560: 0.4 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.7 ลา้นบาท และ 2560: 
0.4 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,548 3,769 3,544 3,769 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 3,401 805 3,385 804 
อ่ืน ๆ  2,626 591 2,625 590 
รวม 9,575 5,165 9,554 5,163 
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12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คือ เงินฝากธนาคารซ่ึงบริษัทฯได้น าไปเป็นหลกัประกัน                        
การเช่าพื้นท่ีสาขา (2560: หลกัประกนัการช าระหน้ีตามวงเงินสินเช่ือ) 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 3,799 3,999 
บริษทั เอม็แอนดเ์อม็ 2007 จ  ากดั 1,000 - 100 - 1,000 - - - 
After You Hong Kong Limited 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
- 100 - 32.50 บาท - - - 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั เอม็แอนดเ์อม็ 2007 จ  ากดั จาก      
ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 พนับาท และบริษทัฯถือหุน้บริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 100 

งบการเงินของบริษทั เอม็แอนดเ์อม็ 2007 จ ากดัไดถู้กรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี
บริษทัฯมีอ านาจควบคุมเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 (“วนัท่ีซ้ือ”) โดยมีตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุน 1,000                            
พนับาท บริษทัฯไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ณ วนัท่ีซ้ือ โดยการวดัมูลค่าดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์แลว้ในระหว่างปีปัจจุบนั มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์                             
ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,085 พนับาท และมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บจ านวน 1,085 บาท บริษทัฯรับรู้ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่า
ยุติธรรมของบริษทั เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จ ากดั จ านวน 85 พนับาท ในส่วนของก าไรขาดทุนรวมในปี
ปัจจุบนั 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัให้จดัตั้ง After You 
Hong Kong Limited บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้ งท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ทุนช าระแลว้ 
1 เหรียญสหรัฐอเมริกา และบริษทัฯถือหุน้บริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 100 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
     เคร่ืองตกแต่ง    
  อาคารและ ระบบ เคร่ืองครัวและ และเคร่ืองใช ้  สินทรัพยร์ะหวา่ง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 
ราคาทุน         
1 มกราคม 2560 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 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (29) (1,087) (2,967) - - (4,083) 
โอนเขา้ (ออก) - 83,880 22,046 13,820 29,914 - (149,660) - 
31 ธนัวาคม 2560 102,743 180,012 50,236 62,149 131,369 13,924 2,586 543,019 
ซ้ือเพ่ิม - 704 1,501 16,095 12,338 2,405 93,245 126,288 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 1,461 - - 1,461 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (1,028) (2,118) (13,810) - - (16,956) 
โอนเขา้ (ออก) 1,000 7,281 8,066 2,085 24,379 - (42,811) - 
31 ธนัวาคม 2561 103,743 187,997 58,775 78,211 155,737 16,329 53,020 653,812 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2560 - 3,815 10,129 15,865 39,133 3,056 - 71,998 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 5,678 5,152 7,555 17,486 1,508 - 37,379 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (6) (951) (2,198) - - (3,155) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (3) 3 - - - 
31 ธนัวาคม 2560 - 9,493 15,275 22,466 54,424 4,564 - 106,222 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 8,163 7,561 10,434 26,004 1,881 - 54,043 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (130) (1,721) (9,506) - - (11,357) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (862) 862 - - - 
31 ธนัวาคม 2561 - 17,656 22,706 30,317 71,784 6,445 - 148,908 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2560 102,743 170,519 34,961 39,683 76,945 9,360 2,586 436,797 
31 ธนัวาคม 2561 103,743 170,341 36,069 47,894 83,953 9,884 53,020 504,904 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2560 (จ านวน 11.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    37,379 
2561 (จ านวน 16.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    54,043 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     เคร่ืองตกแต่ง    
  อาคารและ ระบบ เคร่ืองครัวและ และเคร่ืองใช ้  สินทรัพยร์ะหวา่ง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 
ราคาทุน         
1 มกราคม 2560 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 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (29) (1,087) (2,967) - - (4,083) 
โอนเขา้ (ออก) - 83,880 22,046 13,820 29,914 - (149,660) - 
31 ธนัวาคม 2560 102,743 180,012 50,236 62,097 131,369 13,924 2,586 542,967 
ซ้ือเพ่ิม - 704 1,501 16,036 12,338 2,405 93,245 126,229 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 1,461 - - 1,461 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (1,028) (2,118) (13,810) - - (16,956) 
โอนเขา้ (ออก) 1,000 7,281 8,066 2,085 24,379 - (42,811) - 
31 ธนัวาคม 2561 103,743 187,997 58,775 78,100 155,737 16,329 53,020 653,701 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2560 - 3,815 10,129 15,859 39,133 3,056 - 71,992 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 5,678 5,152 7,544 17,486 1,508 - 37,368 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (6) (951) (2,198) - - (3,155) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (3) 3 - - - 
31 ธนัวาคม 2560 - 9,493 15,275 22,449 54,424 4,564 - 106,205 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 8,163 7,561 10,421 26,004 1,881 - 54,030 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (130) (1,721) (9,506) - - (11,357) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (862) 862 - - - 
31 ธนัวาคม 2561 - 17,656 22,706 30,287 71,784 6,445 - 148,878 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2560 102,743 170,519 34,961 39,648 76,945 9,360 2,586 436,762 
31 ธนัวาคม 2561 103,743 170,341 36,069 47,813 83,953 9,884 53,020 504,823 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2560 (จ านวน 11.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    37,368 
2561 (จ านวน 16.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    54,030 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 0.5 ลา้นบาท (2560: 1.0 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีอุปกรณ์ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตาม
บญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน 33.6 ลา้นบาท (2560: 34.7 ลา้น
บาท)  

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์                      

ระหวา่งติดตั้ง 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    
ราคาทุน 21,504 - 21,504 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,829) - (3,829) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 17,675 - 17,675 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    

ราคาทุน 9,083 6,797 15,880 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,544) - (2,544) 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (780) - (780) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 5,759 6,797 12,556 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 12,556 3,306 
ซ้ือเพิ่ม 7,601 11,234 
ค่าตดัจ าหน่าย (2,484) (1,204) 
ตดัจ าหน่าย (778) - 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (เพิ่มข้ึน) ลดลง 780 (780) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 17,675 12,556 
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16.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 27 5,868 5,978 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,610 23,566 29,150 20,201 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,000 11,959 10,987 11,959 
เจา้หน้ีค่างานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์ 19,389 7,205 19,389 7,205 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,482 16,624 18,214 16,465 
รวม 82,481 59,381 83,608 61,808 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 158 406 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (3) (18) 
รวม 155 388 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (155) (233) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี - 155 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะซ่ึงใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ
โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 3 ปี และ 4 ปี  

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 158 - 158 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (3) - (3) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน    
 ตามสญัญาเช่า 155 - 155 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 247 159 406 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (14) (4) (18) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน    
 ตามสญัญาเช่า 233 155 388 

18.  หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกคา้ 5,000 3,000 5,000 3,000 

รายไดร้อการรับรู้ - บตัรก านลัเงินสด 1,910 1,082 1,910 1,082 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,058 1,021 1,055 1,009 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอน าส่ง 2,668 2,142 2,526 2,033 
เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมรอน าส่ง 1,148 1,056 1,142 1,055 
อ่ืน ๆ 2,558 312 2,556 312 
รวม 14,342 8,613 14,189 8,491 

19. ประมาณการหนีสิ้นในการร้ือถอน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือตน้ปี 9,119 6,771 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 1,461 2,252 
ตน้ทุนทางการเงิน 217 148 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (201) (52) 
ยอดคงเหลือปลายปี 10,596 9,119 
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20.  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส ารอง
ผลประโยชน ์

หลงัออกจากงาน
ของพนกังาน 

ส ารอง
ผลประโยชน ์
ระยะยาวอ่ืน 
ของพนกังาน รวม 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 533 4,129 4,662 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  332 1,771 2,103 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 16 82 98 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี - (516) (516) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 881 5,466 6,347 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  430 2,099 2,529 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 26 110 136 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน 
 จากการจ่ายช าระผลประโยชน ์ - (2,232) (2,232) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (316) (316) 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นทางการเงิน - (508) (508) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 4,149 4,149 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (54) - (54) 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 392 - 392 
 ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 12 - 12 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี - (1,146) (1,146) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 1,687 7,622 9,309 

 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวน
ประมาณ 2.2 ลา้นบาท  (2560: 0.9 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 13 ปี (2560: 10 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

อตัราคิดลด 1.76 - 4.38 3.01 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  6.00 - 9.00 4.00 - 10.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 0.00 - 50.00 0.00 - 50.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด (461) (295) 536 342 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  308 181 (259) (149) 
 เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (1,791) (1,647) 2,639 2,614 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึง
ท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั                 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 0.4                                
ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 0.4 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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21. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวนเงิน 9,062,500.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 72,500,000.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 81,562,500.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่
เกิน 90,625,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลประจ าปี 2559 ของ
บริษทัฯ 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2560 

 ต่อมา บริษทัฯไดจ่้ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวน 90,623,561 หุน้ ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 ท าให้บริษัทฯมีทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 
81,562,356.10 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย ์                       
เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

22. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯได้
จดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ านวนเงิน 0.91 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 244,420 203,821 243,820 203,596 
ค่าเส่ือมราคา 54,043 37,379 54,030 37,368 
ค่าตดัจ าหน่าย 2,484 1,204 2,484 1,204 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 80,797 68,480 80,472 68,360 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 229,965 206,237 236,005 211,030 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (2,977) (886) (2,977) (886) 
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24. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 33,936 28,673 32,984 27,726 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 8 - - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,276) (777) (1,276) (777) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 32,668 27,896 31,708 26,949 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจาก                   

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (69,952) - (69,952) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 180,094 156,799 179,402 156,129 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 36,019 31,360 35,880 31,226 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 8 - - - 
ขาดทุนทางภาษีส าหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 1 - - - 

กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเคย
บนัทึกไว ้ 103 - 103 - 

ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั 792 794 - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
   ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 494 625 474 606 
   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (3,989) (4,083) (3,989) (4,083) 
   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (760) (800) (760) (800) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 32,668 27,896 31,708 26,949 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 1,315 986 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,862 1,269 
รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษ 1,000 600 
ปรับปรุงค่าเช่าคา้งจ่ายตามวธีิเส้นตรง 169 105 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 83 140 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ - 156 
อ่ืน ๆ - 103 
รวม 4,429 3,359 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (136) (412) 
รวม (136) (412) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 4,293 2,947 

25. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี และได้
ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญท่ีใช้ค  านวณก าไรต่อหุ้นส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2560                                
ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการออกหุ้นปันผลเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2560 จ านวน 90,623,561 หุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวด
แรกท่ีเสนอรายงาน 

26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้าน
จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน
งานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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ในปี 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกิจการ 

27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพทิสโกม้าสเตอร์
ร่วมทุน และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 
ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท (2560: 1.3 
ลา้นบาท) 

28. เงินปันผลจ่าย  

เม่ือวันท่ี  27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                       
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 92.9 ลา้นบาท โดยเม่ือหักจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงจ่ายไปเม่ือวนัท่ี                 
27 ธันวาคม 2559 จ านวนเงิน 78.4 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
14.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท ซ่ึงมีการจ่ายปันผลแลว้ในเดือน
พฤษภาคม 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินปันผล ดงัน้ี 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวน 90,623,561 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
ให้ แ ก่ผู ้ถือ หุ้ นของบ ริษัทฯ  ในอัตรา  8 หุ้ น เดิม  ต่อ  1 หุ้ น ปันผล รวม เป็น มูล ค่าทั้ ง ส้ิน
9,062,356.10 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ทั้งน้ี ส าหรับส่วนท่ีเป็น
เศษของหุ้นจากการค านวณตามอตัราการจ่ายหุ้นปันผล ไดจ่้ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.0125 บาทแทน 

- จ่ าย เงิน ปั นผล เป็ น เงินสดในอัตราหุ้ น ละ  0.0075 บาท  ห รือ คิ ด เป็ น เงิน จ าน วนทั้ ง ส้ิ น 
5,437,479.75 บาท 

เม่ือวันท่ี  26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                              
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                
ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 122.3 ล้านบาท ซ่ึงมีการจ่ายเงินปันผลแล้วใน                                    
เดือนพฤษภาคม 2561 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน  85.5 ล้านบาท                                       
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการก่อสร้างโรงงานใหม่  การก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมโรงงาน การซ้ืออุปกรณ์ และ
ปรับปรุงพื้นท่ีเช่าส าหรับสาขาใหม่ (2560: 9.0 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ การซ้ืออุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าส าหรับสาขาใหม่) 

29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร อายุของ
สญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 2561 2560 2561 2560 
       ภายใน 1 ปี 75.3 62.7 74.8 62.7 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 65.5 60.6 65.5 60.6 

29.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 

 บริษทัฯไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคา 
และเง่ือนไขการซ้ือขายต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา
ดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

29.4 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือ
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีจ านวนเงิน 1.6 ลา้นบาท (2560: 0.2 ลา้นบาท) 
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30. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 (การวดัมูลค่า
หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล
ทางตรงหรือทางออ้ม) ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 302,441 263,346 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด   
 หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น - 200,742 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107         
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                         
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในระดับต ่า
เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายส่วนใหญ่เป็นการขายเงินสด ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะ
ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนใน         
ตราสารหน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบก าหนด หรือ วันท่ีมี                                     
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 57.8 4.8 62.6 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 100.2 - - 302.4 402.6 1.05 - 1.70 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 13.7 13.7 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 3.5 - 3.5 0.37 
 100.2 - 61.3 320.9 482.4  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 82.5 82.5 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.2 - - - 0.2 5.30 - 5.70 
 0.2 - - 82.5 82.7  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
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 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 0.4 - 0.4 1.05 
 200.4 - 44.8 278.2 523.4  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 59.4 59.4 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.2 0.2 - - 0.4 5.30 - 5.70 
 0.2 0.2 - 59.4 59.8  
 

 

 

 

 

 

43/45



 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 51.3 4.7 56.0 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 100.2 - - 302.4 402.6 1.05 - 1.70 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 18.1 18.1 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 3.5 - 3.5 0.37 
 100.2 - 54.8 325.2 480.2  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 83.6 83.6 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.2 - - - 0.2 5.30 - 5.70 

 0.2 - - 83.6 83.8  

       
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
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 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 0.4 - 0.4 1.05 
 200.4 - 40.6 282.3 523.3  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 61.8 61.8 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.2 0.2 - - 0.4 5.30 - 5.70 

 0.2 0.2 - 61.8 62.2  

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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32. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษัท คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.1:1 (2560: 0.1:1) และ
เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.1:1 (2560: 0.1:1) 

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบอนุมติัให้เสนอต่อ                 
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2562 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่          
ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงิน 155 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่าย
และบนัทึกบญัชีหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
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