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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

นายปรีย์มน ปิ่นสกุล
ประธานกรรมการ
ปี 2559 ผ่านไปด้วยความท้าทายและตื่นเต้นส�ำหรับ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)  ตามที่ทุกคนทราบดีใน
เรื่องที่บริษัทฯ ได้เข้าท�ำการจ�ำหน่ายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายเดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้รับผลตอบรับที่ดีเกินความ
คาดหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีความภูมิใจและขอขอบพระคุณลูกค้า นักลงทุน และผู้สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายอย่างสูง ที่มีส่วน
ผลักดันทั้งด้านก�ำลังใจและแรงสนับสนุนในด้านของธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในส่วนของผลประกอบการในปี 2559
นั้น  บริษัทฯ ได้เปิดสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 5 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาฟเตอร์ ยู 3 สาขา ได้แก่ เทอร์มินอล 21
ซีคอนสแควร์ และเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า  และร้านเมโกริ (น�้ำแข็งไสสไตล์ญี่ปุ่น) 2 สาขา ได้แก่ เดอะคอมมอนส์ ทองหล่อ
และ สยามสแควร์วัน  
บริษัทฯ ปิดยอดขายปี 2559 ที่ 606 ล้านบาท มากกว่าประมาณการที่ 600 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว 46% และ
มีก�ำไรสุทธิที่ 99 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว 72% ทั้งนี้ถึงบริษัทฯ จะท�ำยอดขายได้ตามเป้าหมาย แต่สภาวะเศรษฐกิจที่
ผันผวนก็ยังสร้างความท้าทายให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 เห็นได้ชัดว่ามีการหดตัวของการ
ขายเมื่อเทียบสถิติจากปีก่อน ๆ  ซึ่งตลาดมีความซบเซามากกว่าฤดูฝนปกติที่ไม่สามารถท�ำยอดขายได้มากอยู่แล้ว  ในส่วน
ของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปีท่ีผ่านมาก็ขาดความคึกคักจากทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างเห็น
ได้ชัด
อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้พยายามปรับตัวและใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้การขายด�ำเนินต่อไปอย่างคึกคักและสร้างผลก�ำไร
ให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้หนึ่งในวิธีที่บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดคือการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ที่มีความพิเศษ
ในเรื่องของรสชาติและหน้าตา  โดยการออกสินค้าใหม่ เช่น น�้ำแข็งไสรสข้าวเหนียวมะม่วงนั้น สามารถกระตุ้นยอดขายและ
สร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  และถือว่าเป็นสินค้าพิเศษของบริษัทที่ประสบความส�ำเร็จเป็น
อย่างดีเช่นเดียวกับเมนูอื่นๆ ก่อนหน้า เช่น น�้ำมะยงชิดปั่น ซึ่งได้ถูกบรรจุให้เป็นสินค้าตามฤดูกาลประจ�ำปีมาเป็นเวลานาน
อีกส่วนของงานที่ส�ำคัญของ อาฟเตอร์ ยู คือการขยายสาขาซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้คัดเลือกท�ำเลต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
การด�ำเนินธุรกิจของ อาฟเตอร์ ยู เป็นอย่างดี โดยต้องตรงตามข้อก�ำหนดของบริษัทฯ ในทุกๆ ด้านตั้งแต่ท�ำเลที่มีศักยภาพ
สูงหรือมีเสียงเรียกร้องอย่างหนาแน่นไปจนถึงอัตราค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนในการ
ด�ำเนินงาน  และอีกปัจจัยที่บริษัทฯ รักษาและปฏิบัติเป็นอย่างดีคือการคัดสรร ตกแต่งสาขาทุกสาขาให้อบอุ่นและเข้าถึง
ได้ง่ายตามคอนเซ็ปต์ของ อาฟเตอร์ ยู   แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นงานบางส่วนที่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นเพื่อการรักษามาตรฐาน  
การให้บริการที่ประทับใจร่วมไปกับการขยายพื้นที่การให้บริการให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
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นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ
กรรมการผู้จัดการ
ในปี 2560 บริษัทฯ ยังมองเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวและส่งผลถึงความคล่องตัวในการจับจ่ายค่อนข้าง
ชัดเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ เองได้มีการวางแผนและปรับตัวเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปได้ตามแผนที่
ก�ำหนด  ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาอีก 7 สาขาโดยประมาณ  ซึ่งได้สรรหาท�ำเลที่ดีและเหมาะสม บริษัทฯ ยัง
มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มบริษัทเจ้าของพื้นที่และสัญญาระยะยาวที่ชัดเจนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ยุติธรรมและ
เหมาะสม  ซึ่งขณะนี้สาขาแรกของปีได้เปิดท�ำการแล้วที่เดอะ พอร์ทอล อิมแพคอารีน่า และสาขาที่ 2, 3 และ 4 ก�ำลังอยู่ใน
ช่วงด�ำเนินงาน  งานส�ำคัญของการขยายสาขาของบริษทั ฯ ในปีนยี้ งั อยูท่ กี่ ารขยายสาขาต่างจังหวัดสาขาแรกซึง่ จะเกิดขึน้ ใน
ปลายไตรมาส 2 และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายสาขาไปยังจังหวัดและภาคต่างๆ ของบริษัทฯ
เพื่อรองรับการขยายตัวของสาขาดังกล่าว  ปัจจุบันบริษัทฯ ก�ำลังด�ำเนินการขยายพื้นที่ท�ำงานที่โรงงานผลิตของ
อาฟเตอร์ ยู เพิม่ ขึน้ อีก 40% และจะมีการน�ำเครือ่ งจักรทีจ่ ะช่วยเพิม่ มาตรฐานการผลิตสินค้าและก�ำลังการผลิต  อีกส่วนส�ำคัญ
ทีข่ าดไม่ได้ คือ ระบบการอบรมพนักงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญของงานในส่วนนีม้ าโดยตลอด  และ
ในโอกาสที่อาคารส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ จะเปิดใช้ในอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้า ทีมอบรมและพนักงานใหม่ทุกคนจะได้ใช้
ศูนย์อบรมที่มีขนาดใหญ่และทันสมัย  เพื่อรับการอบรมตามหลักสูตรการท�ำงานและให้บริการของ อาฟเตอร์ ยู
บริษัทฯ และทีมบริหารมองงานในปี 2560 เป็นการเริ่มต้นงานชิ้นใหญ่ที่ต้องถูกวางรากฐานให้สมบูรณ์และเข็งแรง
ของการก้าวไปข้างหน้า เริ่มต้นจากการขยายพื้นที่บริการในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศในอนาคต โดยมีนโยบาย
หลักที่จะดูแลลูกค้าผู้มีอุปการคุณและนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในบริษัทฯ ทุกท่าน ด้วยการสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ
ด้วยบริการที่ประทับใจ โดยหวังที่จะครองความเป็นสุดยอดของร้านขนมหวานตามที่ อาฟเตอร์ ยู ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้สนับสนุนทุกฝ่ายมาโดยตลอด
บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุน อาฟเตอร์ ยู อีกครั้ง ตั้งแต่ลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทุกท่าน คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงทีมงานและพนักงานของ อาฟเตอร์ ยู ทุกคน บริษัทฯ มีความยินดีและภูมิใจที่มีส่วน
ได้ดูแลและร่วมงานกับทุกฝ่าย และพร้อมที่จะทุ่มเทและร่วมแรงร่วมใจที่จะพัฒนางานของ อาฟเตอร์ ยู ให้สมบูรณ์และเป็น
ที่รักของทุกๆ คนตลอดไป
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ
ป
ผลการดําเนินงาน

2559

2558

2557

สินทรัพย์รวม

บาท

981,933,022

363,793,202

201,179,977

หนี ้สินรวม

บาท

173,099,297

246,826,962

94,962,888

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

808,833,725

116,966,240

106,217,089

รายได้ จากการขาย

บาท

606,377,892

414,273,599

311,144,800

รวมรายได้

บาท

608,387,550

414,856,463

311,603,461

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

บาท

98,621,665

57,509,151

45,755,006

กําไรต่อหุ้น

บาท

0.18

0.11

0.31

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากําไรขันต้
้ น

%

64.08

62.30

63.46

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

%

20.76

18. 74

19.54

อัตรากําไรสุทธิ

%

16.23

13.86

14.68

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

21.34

51.54

75.21

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

14.68

20.36

22.67

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

53.70

41.05

50.79

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.21

2.11

0.89

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย

เท่า

18.81

34.81

16.73

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

%

93.75

99.99

110.74

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

6.42

1.01

1.22

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่

วัน

1.37

1.54

1.70

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่

วัน

7.29

6.35

5.39

ระยะเวลาชําระหนี ้

วัน

29.16

29.63

24.84
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นนายทรงพล ทัศนาเสถี
น ยรกิจ
ผู อ้ ํานวยการฝ่ ายยปฏิ บตั ิ การ
ผู อ้ ํานวยการฝ่ ายยปฏิ บตั ิ การ

นางสาวออุไรวรรณ สมานวงศ์
นางสาวออุไรวรรณ สมานวงศ์
ผูอ้ ํานนวยการฝ่ ายผลิ ต
ผูอ้ ํานนวยการฝ่ ายผลิ ต

นางงพรสิรินทร์ ทองงตัน
นางงพรสิรินทร์ ทองงตัน
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายย
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายย
ทรั
ท พยากรมนุษย์
ทรั
ท พยากรมนุษย์

นางสสาวชไมพร ตังกิ
้ ตติสวุ รรณ์
นางสสาวชไมพร ตังกิ
้ ตติสวุ รรณ์
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายยบัญชี
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายยบัญชี
และการเงิน
และการเงิน

นนางสาวจันทนี ตันั ตสุรฤกษ์
นนางสาวจันทนี ตันั ตสุรฤกษ์
เลขานุการบบริ ษัท
เลขานุการบบริ ษัท

วันที่ได้ รับแต่งตัง้ :
5 พฤศจิกายน 2558
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
8 เมษายน 2559
ประธานกรรมการ

1. นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับตําแหน่ ง

คุณวุฒทิ างการศึกษา

60 ‐ ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดีทรอยซ์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
‐ ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยดี
ทรอยซ์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
‐ ปริ ญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
‐ ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร
 Directors Certification Program
(DCP)
 Audit Committee Program (ACP)
 Monitoring Fraud Management
(MFM)
 Monitoring of the Quality of
Financial Reporting (MFR)
 Monitoring the Internal Audit
Function (MIA)
 Monitoring the System of
Internal Control & Risk
Management (MIR)

อายุ
(ปี )

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้นใน
ครอบครั
วระหว่ างผู้บริหาร
บริษัทฯ/1 (%)
-ไม่มี0.07

กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2559 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

2554 - 2558
2558
2558

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ ทาํ งาน

กิจการอื่น
2559 - ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม
(ธุรกิจพลังงาน)
บจ. อิมแพค โซล่าร์
(ธุรกิจพลังงานทดแทน)
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
(ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์)
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีดีซี (ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอช้ อปปิ ง้
(ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีเอ็มเอ็มทีวี (ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีเอ็มเอ็มบี (ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี(ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีเอ็มเอ็มเอชดีดิจิทลั ทีวีเทรดดิ ้ง
(ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีเอ็มเอ็มเอสดี ดิจิทลั ทีวี
เทรดดิ ้ง (ธุรกิจสื่อ)

บมจ. อาฟเตอร์ ยู

บริษัท

6

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้นใน
ครอบครั
วระหว่ างผู้บริหาร
บริษัทฯ/1 (%)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

2558
2547 - 2554

ตําแหน่ ง

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งาน

บจ. จีเอส-วัน (ธุรกิจสื่อ)
บจ. แซท เทรดดิ ้ง (ธุรกิจสื่อ)
บจ. ดิจิตอลเจน (ธุรกิจสื่อ)
บจ. ดิจิสตรี ม (ธุรกิจสื่อ)
บจ. เดอะนิวส์ทีวี (ธุรกิจสื่อ)
บจ. ทรี -อาร์ ดี(ธุรกิจสื่อ)
บจ. ทีนทอล์ก (ธุรกิจสื่อ)
บจ. เรดิโอ คอนเซ็ป (ธุรกิจสื่อ)
บจ. อิมเมจ พับลิชชิ่ง (ธุรกิจสื่อ)
บจ. เอเจนอีเว้ นท์เอเจนซี่ (ธุรกิจสื่อ)
บจ. เอ-ไทม์มีเดีย (ธุรกิจสื่อ)
บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนล (ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิ ้ง
(ธุรกิจสื่อ)
บจ. จีเอ็มเอ็มวันทีวีเทรดดิ ้ง
(ธุรกิจสื่อ)
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
(ธุรกิจโทรคมนาคม)

บริษัท

รายงานประจ�ำปี 2559
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อายุ
(ปี )

วันที่ได้ รับแต่งตัง้ :
5 พฤศจิกายน 2558
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
12 พฤษภาคม 2559
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับตําแหน่ ง

วันที่ได้ รับแต่งตัง้ :
5 พฤศจิกายน 2558
กรรมการบริ ษัท
12 พฤษภาคม 2559
รองประธานกรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

‐ ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคนตัก๊ กี ้ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

คุณวุฒทิ างการศึกษา

57 ‐ ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
‐ ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP)

อายุ
(ปี )

2..นายวิวฒ
ั น์ กนกวัฒนาวรรณ/2 62

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับตําแหน่ ง

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้นใน
ครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
บริษัทฯ/1 (%)
0.07
-ไม่มี-

บมจ. อาฟเตอร์ ยู

บริษัท

ที่ปรึกษา
ผู้จดั การโรงงาน

2536 – 2557

บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเล
และอาหารแช่แข็ง)
บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเล
และอาหารแช่แข็ง)

บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเล
และอาหารแช่แข็ง)
กรรมการ
บจ. โอคินอส (ธุรกิจอาหารทะเล
และอาหารแช่แข็ง)
กรรมการ
บจ. เจ้ าพระยาห้ องเย็น (ธุรกิจให้
เช่าที่ดิน)
กรรมการ
บจ. ทั ก ษิ ณ สมุ ท ร (ธุ ร กิ จ ให้ เช่ า
ที่ดิน)
กรรมการ ประสบการณ์ ทาํ งาน บจ. ลูกหลานเจริ ญ (ธุรกิจอาหาร)
กรรมการ
บจ. อุตสาหกรรมอาหารกนกธร
ตําแหน่ ง
บริษัท
(ธุรกิจอาหาร)
กรรมการอิสระ และประธาน
บมจ. อาฟเตอร์ ยู
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และประธานบริ หาร

รองประธานกรรมการ

ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ ทาํ งาน

กิจการอื่น
2557 - ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ช่ วงเวลา

ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้นใน
ครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ช่ วงเวลา
บริษัทฯ/1 (%)
0.41
2558 - ปั จจุบนั
‐ บิดาของนางสาวกุลพัชร์
กนกวัฒนาวรรณ และนาย กิจการอื่น
มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
2522 - ปั จจุบนั
‐ น้ าของนายแม่ทพั ต.สุวรรณ
ปั จจุบนั

8

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

59

4. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้ รับแต่งตัง้ :
5 พฤศจิกายน 2558
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับตําแหน่ ง

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถื
อหุ้นใน
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
บริษัทฯ/1 (%)
-ไม่มี0.07
‐ ปริ ญญาเอก การจัดการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยวอลเดน ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
‐ ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ซาราโซต้ า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
‐ ปริ ญญาตรี บัญชีและการจัดการ
วิทยาลัยแอคเคิร์ด – เซนต์ปีเตอร์ เบิร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
‐ ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร
 Directors Certification Program
(DCP)
 Director Accreditation Program
(DAP)
 Audit Committee Program (ACP)
 The Role of Chairman Program
(RCP)
 Understanding the Fundamental
of Financial Statement (UFS)
กรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร

2557 - ปั จจุบนั
2550 -ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

2548 - 2558

2552 - 2558

2540 - ปั จจุบนั

2544 - 2558

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการบริ หารและ
คณะอนุกรรมการสํานักงานหัก
บัญชี
กรรมการบริ หารในคณะกรรมการ
สายงานเศรษฐกิจ
กรรมการตรวจสอบ

2547 - ปั จจุบนั

2547 - ปั จจุบนั

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ ง

กิจการอื่น
2557 - ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งาน

บมจ. พร็ อพเพอร์ ตี ้ เพอร์ เฟค
(ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตลาดสินค้ าเกษตร
ล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย

บจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์
ชัน่ พาร์ ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)
บจ. เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์
(ธุรกิจการเงิน)
บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น
(ธุรกิจบริ การ)
บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล
(ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน)
บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ท
เนอร์ (ธุรกิจการเงิน)
บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป (ธุรกิจ
อาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)

บมจ. อาฟเตอร์ ยู

บริษัท

รายงานประจ�ำปี 2559
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7. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ/2
กรรมการและผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้จดั การ
วันที่ได้ รับแต่งตั ้ง :
5 พฤศจิกายน 2558
กรรมการบริษัท

6. นางสาวกุลพัชร์
กนกวัฒนาวรรณ/2
กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จดั การ

5. นายแม่ทพั ต.สุวรรณ/2
กรรมการและกรรมการ
ผู้จดั การ

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับตําแหน่ ง

29

- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.75

- บุตรของนายวิวฒ
ั น์
กนกวัฒนาวรรณ
- น้ องชายนางสาวกุลพัชร์
กนกวัฒนาวรรณ

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้นใน
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครอบครั วระหว่ างผู้บริ หาร
บริษัทฯ/1 (%)
42 - ปริ ญญาโท ออกแบบผลิตภัณฑ์ Pratt
29.40
- หลานของนายวิวฒ
ั น์
Institute ประเทศสหรัฐอมเริ กา
กนกวัฒนาวรรณ
- ปริ ญญาตรี ออกแบบสถาปั ตยกรรม
ภายใน School of Visual Arts ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ วิทยาลัยเซนต์
โทมัส อควินาส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP)
34 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจหลักสูตร
35.00
- บุตรของนายวิวฒ
ั น์
นานาชาติ เอกการตลาด
กนกวัฒนาวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พี่สาวนายมิลล์
กนกวัฒนาวรรณ
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP)

อายุ
(ปี )

2558 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
กิจการอื่น
2555 - 2559

บมจ. อาฟเตอร์ ยู
บมจ. อาฟเตอร์ ยู
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
(ธุรกิจการเงิน)

ผู้จดั การธุรกิจสัมพันธ์

บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007
บจ. ลูกหลานเจริ ญ
(ธุรกิจอาหาร)

บจ. ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม

กรรมการ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

กรรมการ
กรรมการ

2553 - ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั
กิจการอื่น

บมจ. อาฟเตอร์ ยู

บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007
บจ. พรี มา พับบลิชชิง
(ธุรกิจสิ่งพิมพ์)

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ และรองกรรมการ
ผู้จดั การ
กรรมการ

บมจ. อาฟเตอร์ ยู
บจ. ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม

บริ ษัท

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

ตําแหน่ ง

2553 - ปั จจุบนั

2553 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
กิจการอื่น
2553 - ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งาน

10 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ California
State Polytechnic University Pomona
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. นางสาวชไมพร
ตังกิ
้ ตติสวุ รรณ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

10. นางพรสิรินทร์ ทองตัน
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์

- ปริ ญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อาหารและ
โภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
41 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาธุรกิจ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

37

37

9. นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายผลิต

คุณวุฒิทางการศึกษา

40 - ปริ ญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย

อายุ
(ปี )

8. นายทรงพล ทัศนาเสถียรกิจ
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับตําแหน่ ง

0.06

0.02

0.06

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้นใน
ครอบครั วระหว่ างผู้บริ หาร
บริษัทฯ/1 (%)
0.06
-ไม่มี-

2556 - ปั จจุบนั
กิจการอื่น
2550 - 2556

2558 - 2559
กิจการอื่น
2548 - 2558

2550 - ปั จจุบนั

2553 - ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

บจ. เป๊ ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย)
(ธุรกิจเครื่ องดื่ม)

Talent Acquisition

Chief Accountant

บจ. บํารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล (ธุรกิจโรงพยาบาล)

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บมจ. อาฟเตอร์ ยู

บมจ. อาฟเตอร์ ยู

บมจ. อาฟเตอร์ ยู

บมจ. อาฟเตอร์ ยู

บริ ษัท

ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อํานวยการฝ่ ายผลิต

ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ ทาํ งาน
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อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

12. นางสาวจันทนี ตันตสุรฤกษ์
เลขานุการบริษัท

40

- ปริ ญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ
University of Wollongong ประเทศ
ออสเตรเลีย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Mini Master of Management
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรวิเคราะห์ธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร
 Company Reporting Program
(CRP)
 Company Secretary Program
(CSP)
/1
หมายเหตุ: ข้ อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2560
/2
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับตําแหน่ ง

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้นใน
ครอบครั วระหว่ างผู้บริ หาร
บริ ษัทฯ/1 (%)
-ไม่มี-ไม่มี2559 – ปั จจุบนั
กิจการอื่น
2554 – 2559

ช่ วงเวลา
บมจ. อาฟเตอร์ ยู
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ (ธุรกิจโทรคมนาคม)

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกลยุทธ์

บริ ษัท

เลขานุการบริษัท

ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ ทาํ งาน

12 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์/โฮมเพจบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

: บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน)
: ร้ านขนมหวาน
: 324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
: 0107559000109
: 0 2318 4488
: 0 2318 1022
: http://www.afteryoudessertcafe.com
: 72.50 ล้ านบาท

ทุนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

: 72.50 ล้ านบาท

ชนิดและจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว

: หุ้นสามัญจํานวน 725,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0 2009 9000
0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
: เลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
: 0 2264 0777
: 0 2264 0789-90
: บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด
: 958 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250
: 0 2332 9806
: 0 2311 5567

14 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ

บริ ษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจร้ านของหวานที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
และรักษาความนิยมของผู้บริ โภคในสินค้ าของ “อาฟเตอร์ ยู” ให้ มีความต่อเนื่อง ด้ วยความใส่ใจในรายละเอียดรวมถึงการ
สร้ างสรรค์เมนูใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ หลากหลาย และรองรับความต้ องการของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพื่อ เพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN
Economic Community: AEC) ต่อไป โดยบริ ษัทฯ ได้ วางแผนการเพิ่มสาขาร้ านขนมอย่างต่อเนื่องทังให้
้ ครอบคลุมพื ้นที่
ให้ บริ การทั่วกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และมีแผนที่จะขยายไปตามหัวเมืองใหญ่ ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและมีกําลังซื อ้ สูง
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน รวมถึงขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ า
และขยายสายผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าอีกด้ วย

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ปี

พัฒนาการที่สาํ คัญ

2548

‐ บริษัทฯ ก่อตังในนาม
้
บริ ษัท ซีมนั ช์ จํากัด โดยครอบครัวกนกวัฒนาวรรณ ต. สุวรรณและเครื อญาติ เพื่อ
ประกอบธุรกิจร้ านอาหาร ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้ น 2 ล้ านบาท

2550

‐ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล้ านบาท เป็ น 5 ล้ านบาทในเดือนมีนาคม
‐ เปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจเป็ นร้ านของหวาน เริ่ มดําเนินกิจการร้ านของหวานภายใต้ แบรนด์ อาฟเตอร์
ยู โดยเปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาแรก ที่เจ อเวนิว ซอยทองหล่อ 13

2551

‐ เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็ น บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด เพื่อให้ สอดคล้ องกับตราสินค้ าของบริษัทฯ

2552

‐ เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาที่ 2 คือ สาขาลา วิลล่า พหลโยธิน

2553

‐ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทฯ โดยได้ จัดตัง้ บริ ษัท อาฟเตอร์ ยู 2007 จํากัด(“อาฟเตอร์ ยู
2007”) ขึ ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2553 และได้ โอนซื ้อทรัพย์สินทังหมดของอาฟเตอร์
้
ยู สาขาทองหล่อเข้ า
มาในอาฟเตอร์ ยู 2007
‐ เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่จํานวน 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้ บริษัทฯ
‐ จากเหตุการณ์ไฟไหม้ ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ ทําให้ ร้านอาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ต้องปิ ดไป

2554

‐ เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่จํานวน 2 สาขา คือ สาขาสยามพารากอน และคริสตัลพาร์ ค ภายใต้ บริษัทฯ
‐ เพิ่มสายผลิตภัณฑ์เพื่อวางจําหน่ายสําหรับการซื ้อกลับบ้ านหรื อเป็ นของฝาก เช่น คุกกี ้ และขนมบรรจุห่อ
พลาสติก

2555

‐ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทฯ โดยได้ โอนซื ้อทรัพย์สินทัง้ หมดของอาฟเตอร์ ยู สาขาทอง
หล่อจากอาฟเตอร์ ยู 2007 เข้ ามาในบริษัทฯ
‐ ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทังในศู
้ นย์การค้ าและคอมมูนิตี ้มอลล์ เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่จํานวน 3
สาขา คือ เซ็นทรัลลาดพร้ าว ภายใต้ บริ ษัทฯ และอินท์-อินเตอร์ เซค พระราม 3 และสีลมคอมเพล็กซ์
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ปี

พัฒนาการที่สาํ คัญ
ภายใต้ อาฟเตอร์ ยู 2007
- ขยายช่องทางการจัดจําหน่าย เช่น การบริ การจัดงานเลี ้ยงนอกสถานที่ และขายส่งสินค้ า

2556

- เปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัลเวิลด์อีกครัง้ ภายหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้
- บริ ษัทฯ มีการปรับโครงสร้ างกลุม่ โดยโอนซื ้อสินทรัพย์ในการดําเนินงานทังหมดของอาฟเตอร์
้
ยู 2007
จํานวน 2 สาขาได้ แก่ สาขาอินท์-อินเตอร์ เซค พระราม 3 และสาขาสีลมคอมเพล็กซ์ เข้ ามาในบริ ษัทฯ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556

2557

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้ านบาท เป็ น 25 ล้ านบาท ในเดือนกรกฏาคม และ 50 ล้ านบาท ในเดือน
ธันวาคม เพื่อรองรับการขยายการดําเนินงานและสาขาของบริ ษัทฯ
- ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิ ดสาขาใหม่ 2 สาขา คือ เดอะมอลล์บางกะปิ และสยามสแควร์ วนั
- ขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเปิ ดร้ านไอศกรี มโฮมเมดเครื่ องหมายการค้ า ครัม (Crumb) สาขาแรกที่
สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ในเดือนมิถนุ ายน
- เริ่ มจําหน่ายของที่ระลึกภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า อาฟเตอร์ ยู

2558

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้ านบาท เป็ น 54 ล้ านบาท ในเดือนเมษายนเพื่อรองรับการขยายการ
ดําเนินงานและสาขาของบริ ษัทฯ
- ขยายสาขาครอบคลุมการขยายตัวของเขตเมือง โดยเปิ ดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่จํานวน 5 สาขา คือ
สาขาคริ สตัลราชพฤกษ์ ท่ามหาราช เมกาบางนา เดอะมอลล์บางแค และฟิ วเจอร์ พาร์ ครังสิต
- ก่อสร้ างโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตอบสนองการขยายตัวของ
ธุรกิจและรองรับการเติบโตในอนาคต
- บริ ษั ท ออรั่ ม แอนด์ ออรั่ ม จํ า กัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นและจัด ตัง้ ขึ น้ เพื่ อ
ดําเนินการจัดซื ้อวัตถุดิบในการผลิตให้ แก่บริ ษัทฯ
- ปิ ดร้ านไอศกรี มโฮมเมด Crumb ที่สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ในเดือนกันยายน เนื่องจากผลการดําเนินงาน
ไม่เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้

2559

- เริ่ ม ดํ าเนิ น การผลิตสํา หรั บโรงงานใหม่ใ นนิ คมอุต สาหกรรมสิน สาคร จัง หวัด สมุท รสาคร ในเดื อ น
มกราคม
- ขยายสาขาอาฟเตอร์ ยู อย่างต่อเนื่อง โดยเปิ ดสาขาใหม่ 3 สาขา คือ เทอร์ มินอล 21 ซีคอนสแควร์ และ
เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า
- ขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเปิ ดร้ านนํ ้าแข็งไสเครื่ องหมายการค้ า เมโกริ สาขาแรกทีเ่ ดอะคอมมอนส์
ซอยทองหล่อ 17 ในเดือนกุมภาพันธ์ และสาขาที่ 2 ที่สยามสแควร์ วนั ในเดือนมิถนุ ายน
- จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน)
ในเดือนมีนาคม
- เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10
บาทและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 54 ล้ านบาท เป็ น 56 ล้ านบาท ในเดือนเมษายน 2559
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 56 ล้ านบาท เป็ น 72.50 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายให้ แก่กรรมการของบริ ษัทฯ
จํานวน 1.50 ล้ านหุ้น ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทจํานวน 1.91 ล้ านหุ้น และประชาชนจํานวน

16 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

ปี

พัฒนาการที่สาํ คัญ
161.59 ล้ านหุ้น
‐ บริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 165 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ให้ แก่
ประชาชน (IPO) ซึง่ รวมถึงการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ในวันที่ 14
-16 ธันวาคม 2559
‐ บริษัทฯ เข้ าจดทะเบียนซื ้อขายหลักทรัพย์วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
‐ ก่อสร้ างสํานักงานแห่งใหม่ เพื่อใช้ เป็ นอาคารสํานักงาน สถานที่ฝึกอบรมพนักงาน และศูนย์กระจาย
สินค้ า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยจํานวน 1 บริ ษัท ภายใต้ นโยบายการดําเนินงานตามประเภทธุรกิจ โดยมี
โครงสร้ างธุรกิจ ดังนี ้
บมจ. อาฟเตอร์ ยู
จําหน่ายขนมหวาน
100%
บจ. ออรั่ม แอนด์ ออรั่ ม
จําหน่ายสินค้ าและอุปกรณ์เบเกอรี่
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ลักษณะการประกอบธุรลักิกจษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามประเภทการดําเนินธุรกิจ ดังนี ้
สายผลิตภัณฑ์ / กลุม่ ธุรกิจ
รายได้ จากการขาย
1. รายได้ จากร้ านขนมหวาน
2. รายได้ จากการจัดงาน
นอกสถานที่และการ
รับจ้ างผลิต
รายได้ จากการขายรวม
รายได้ อื่น
รวม

ดําเนินการ
โดย
บริษัทฯ
บริษัทฯ

2559
ล้ านบาท ร้ อยละ

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

597.83
8.55

98.26
1.41

406.53
7.74

97.99
1.87

305.42
5.72

98.02
1.83

606.38
2.01
608.39

99.67
0.33
100.00

414.27
0.58
414.86

99.86
0.14
100.00

311.14
0.46
311.60

99.85
0.15
100.00

หมายเหตุ : รายได้ อื่น ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ รายได้ จากการขายเศษวัสดุ รายได้ คา่ ฝากขายหนังสือ รายได้ จากบัตรของขวัญที่
หมดอายุและลูกค้ าไม่ได้ นํามาใช้ และเงินชดเชยค่าความเสียหายจากการก่อสร้ างล่าช้ า

18 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1)

ธุรกิจร้ านขนมหวาน

1.1)

ร้ านอาฟเตอร์ ยู

บริ ษัทฯ เป็ นผู้ประกอบการร้ านขนมหวาน ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า อาฟเตอร์ ยู ซึ่งมีแนวการตกแต่งร้ านที่ให้ บรรยากาศ
อบอุ่นเหมือนอยู่กับครอบครัว และด้ วยแนวคิดของร้ านที่ดูสบายเป็ นกันเอง และสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ ง่าย ทําให้ กลุ่ม
ผู้บริ โภค มีหลากหลายครอบคลุมทุกเพศ วัยและอายุตงแต่
ั ้ เด็กนักเรี ยนไปจนถึงผู้สงู อายุ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
ของหวานและเครื่ องดื่มรวมกว่า 100 รายการ แบ่งเป็ นประเภทหลักๆ ดังนี ้
– ของหวาน ประกอบด้ วย ของหวานปรุงสดเสิร์ฟร้ อนคูก่ บั ไอศกรี ม โดยมีเมนูหลักที่ได้ รับความนิยมอย่างสูงจากลูกค้ า
เช่ น สินค้ า กลุ่ม ฮัน นี่ โ ทส ช็ อ คโกแลตลาวา นํ า้ แข็ง ไสคากิ โ กริ เมนูอ าหารเช้ า ที่ ทํ า จากแพนเค้ ก เค้ ก ไอศกรี ม
นอกจากนี ้ยังมีคกุ กี ้และขนมบรรจุหอ่ พลาสติกเพื่อวางจําหน่ายสําหรับการซื ้อกลับบ้ านหรื อเป็ นของฝาก
– เครื่ องดื่ม เช่น ชา กาแฟ ช็อคโกแลต นํ ้าผลไม้ ป่ั น
– ของที่ระลึก เช่น เสื ้อ สมุด และอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการทําขนม แก้ วนํ ้า

ชิ บูย่า ฮันนีโ่ ทส

สตรอว์เบอร์ รี ชีสเค้ก คากิ โกริ

ลาเต้ร้อน

บานาน่ามัฟฟิ น

ช็อคโกแลตลาวา

แพนเค้กไส้กรอกไข่ดาว

สตรอว์เบอร์ รีปั่น

ของทีร่ ะลึก
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ร้ านขนมหวานอาฟเตอร์ ยู มีจํานวนทังสิ
้ ้น 18 สาขา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลําดับ
สาขา
1 เจ อเวนิว ซอยทองหล่อ 13
2 ลา วิลล่า พหลโยธิน

จังหวัด
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ลักษณะที่ตงั ้ ของสาขา
คอมมูนิตี ้มอลล์
คอมมูนิตี ้มอลล์

3 สยามพารากอน
4 คริ สตัลพาร์ ค

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ศูนย์การค้ า
คอมมูนิตี ้มอลล์

5
6
7
8
9

เซ็นทรัลลาดพร้ าว
อินท์-อินเตอร์ เซค พระราม 3
สีลมคอมเพล็กซ์
เซ็นทรัลเวิลด์
เดอะมอลล์บางกะปิ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ศูนย์การค้ า
คอมมูนิตี ้มอลล์
ศูนย์การค้ า
ศูนย์การค้ า
ศูนย์การค้ า

10
11
12
13
14

สยามสแควร์ วนั
คริ สตัล เอสบี ราชพฤกษ์
ท่ามหาราช
เมกาบางนา
เดอะมอลล์บางแค

กรุงเทพฯ
นนทบุรี
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ

ศูนย์การค้ า
คอมมูนิตี ้มอลล์
คอมมูนิตี ้มอลล์
ศูนย์การค้ า
ศูนย์การค้ า

15 ฟิ วเจอร์ พาร์ ครังสิต

ปทุมธานี

ศูนย์การค้ า

16 เทอร์ มินอล 21

กรุงเทพฯ

ศูนย์การค้ า

17 ซีคอนสแควร์

กรุงเทพฯ

ศูนย์การค้ า

18 เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า

กรุงเทพฯ

ศูนย์การค้ า

เวลาการให้ บริการ
11.00 – 24.00
จ-พฤ. 10.00 – 22.30
ศ-อา. 10.00 – 23.00
10.00 – 22.30
จ-พฤ. 11.00 – 22.00
ศ-อา. 10.00 – 23.00
10.00 – 22.00
11.00 – 22.00
10.30 – 22.00
10.00 – 22.00
จ-ศ. 10.30 – 21.30
ส-อา. 10.00 – 22.00
12.00 – 24.00
11.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
จ-ศ. 10.30 – 22.00
ส-อา. 10.00 – 22.00
จ-พฤ. 10.30 – 21.30
ศ. 10.30 – 22.00
ส-อา. 10.00 – 22.00
จ-ศ. 10.30 – 22.00
ส-อา. 10.00 – 22.00
จ-ศ. 10.30 – 22.00
ส-อา. 10.00 – 21.30
จ-พฤ. 10.30 – 21.30
ศ. 10.30 – 22.00
ส. 10.00 – 22.00
อา. 10.00 – 21.30

1.2) ร้ านเมโกริ
ในปี 2558 เมนูนํ ้าแข็งไส คากิโกริ ที่ให้ บริ การในร้ าน อาฟเตอร์ ยู ได้ รับความนิยมและผลตอบรับที่ดีจากผู้บริ โภคเป็ นอย่าง
มาก จนได้ รับการบรรจุเป็ นเมนูหลักของร้ าน ในปี 2559 บริ ษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการขยายฐานผู้บริ โภค บริ ษัทฯ จึง
ได้ ขยายสายผลิตภัณฑ์สรู่ ้ านนํ ้าแข็งไสภายใต้ ชื่อ ”เมโกริ “ ซึ่งร้ านนํ ้าแข็งไสนี ้มีแนวการตกแต่งร้ านที่ให้ บรรยากาศแบบสบาย
เป็ นกันเอง ทําให้ ผ้ บู ริ โภครู้สกึ ผ่อนคลายเสมือนอยู่บ้าน ด้ วยแนวคิดของร้ านนํ ้าแข็งไสที่เป็ นของหวานคู่กบั เขตเมืองร้ อนของ

20 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

ก กษา คนทํางงาน เท่านัน้ แต่ต่ครอบคลุมไปถึถึง
ประเทศศไทย กลุ่มผู้บริ โภคจึงมีความมหลากหลายไมม่ใช่เพียงแค่กลุม่ นักเรี ยน นักศึ
กลุ่มแมม่บ้าน ไปจนถึงผู้สงู อายุ ซึ่งมีผลิ
ผ ตภัณฑ์เป็ นนนํ ้าแข็งไสหลากกหลายเมนูที่ถกเลื
ู อกสรรพิเศศษ อาทิ Ichigoo and yogurt,
Mont BBlanc Chestnuut, Hojicha, Ume เป็ นต้ น

Ichhigo and Yoggurt

Mont
M Blanc Chhestnut

Hojiccha

Ume
U

สาขาร้ าานเมโกริ ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคมม 2559 มีจํานววน 2 สาขา โดยยมีรายละเอียด ดังนี ้
ลําดับ
สาขา
1 เดอะ คอมมอนนส์
2 สยามสแควร์ วัวนั

2)

จังหหวัด
กรุงเททพฯ
กรุงเททพฯ

ลักษณะที่ตงั ้ ของสาขา
คอมมูนตีิ ี ้มอลล์
ศูนย์การค้ า

เวลาการให้ บริการ
12.000 – 24.00
จ-ศ. 122.00 – 22.00
ส-อา. 11.00 – 22.00

ธุรกิจการบริรการจัดงานนอกสถานที่ และกการรับจ้ างผลิต

บริ ษัทฯ ได้ มีการขยายยช่องทางการจัจัดจําหน่ายสิน ค้ าไปสู่การบริ การจั
ก ดงานเลียงนอกสถานที
้ย
่ เช่น งานสังสรรรค์ งานแต่งงาาน
งานจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ฑหลักที่ได้ ให้ บบริิ การ ได้ แก่ ชิบูบย่า ฮันนี่โทส ช็อคโกแลตลาาวา สตรอว์เบออร์ รีครัมเบิ ้ล แลละ
า บจ้ างผลิตสิ นค้ าภายใต้ เครื
ค ่ องหมายการค้ าของบริ ษัททฯ ให้ กับลูกค้ ากลุ
า ่มต่างๆ เช่ช่น
อื่นๆ น อกจากนี ้ บริ ษัษัทฯ ยังได้ มีการรั
ผู้ประกอบการสายการรบิน และร้ านออาหาร ซึง่ มีผลิตตภัณฑ์หลักที่จําหน่าย อาทิ พาย คุกกี ้ ขนมปัปั ง

การจัดงานนอกสถาานที ่

รับจ้างผลิตสิ
ต นค้าภายใต้เคครื ่องหมายการคค้าของบริ ษัทฯ
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การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
การสร้ างความแตกต่ างในผลิตภัณฑ์ และบริการ
ปั จจัยที่ส่งผลให้ บริ ษั ทฯ เติบโตอย่างก้ า วหน้ าและมั่นคงในธุ รกิ จขนมหวานและเบเกอรี่ คือ การสร้ างความแตกต่างใน
ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทฯ จากผู้ประกอบการรายอื่น (Differentiate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) การรับรู้และเป็ นที่ร้ ูจกั ของผลิตภัณฑ์และบริ การ (Brand Awareness)
จากการเปิ ดตัวสาขาแรกของร้ านขนมหวานและเบเกอรรี่ ภายใต้ ชื่อ “อาฟเตอร์ ยู” ในปี 2550 บริ ษัทฯ ได้ รับการตอบรับเป็ น
อย่างดีจากผู้บริ โภค จากการบอกปากต่อปาก และการสื่อสารผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social Network) ถึงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของ อาฟเตอร์ ยู ส่งผลให้ ความนิยมของผู้บริ โภคที่มีตอ่ อาฟเตอร์ ยู เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องมา
จนถึงปั จจุบนั ร้ านอาฟเตอร์ ยู เริ่ มมาจากคุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ที่มีความชื่นชอบในการ
ทําขนมหวานมาตังแต่
้ เด็ก และจากการสัง่ สมประสบการณ์ในการทําขนมหวานมาเป็ นระยะเวลานาน รวมถึงการเขียนหนังสือ
สูตรขนมหวาน “May Made” ทําให้ เครื่ องหมายการค้ า อาฟเตอร์ ยู เป็ นที่ยอมรับในหมูค่ นที่รักการทําและรับประทานขนม
หวาน ประกอบกับความเป็ นตัวตนของร้ านที่เป็ นของหวานสดเสิร์ฟร้ อน ความใส่ใจในรายละเอียด และการนําเสนอและ
สร้ างสรรค์เมนูใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงแนวคิดของร้ านที่ดูสบายเป็ นกันเองและสามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ ทําให้
เครื่ องหมายการค้ าอาฟเตอร์ ยู เป็ นที่ยอมรั บในหมู่ผ้ ทู ี่ชื่นชอบการรับประทานของหวานทุกเพศ ทุกวัยตังแต่
้ เด็กนักเรี ยน
คนทํางาน ตลอดจนถึงผู้สงู อายุ
2) คุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายมุง่ เน้ นในเรื่ องการคิดค้ นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ขึ ้นมาอย่างต่อเนื่องและนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความ
แตกต่างจากคู่แข่งให้ กับผู้บริ โภค รวมถึงคุณภาพของสินค้ าความสดใหม่ของวัตถุดิบที่นํามาใช้ และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ บริ ษัทฯ เริ่ มต้ นจากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ของหวานปรุงสดที่ทําสดเสิร์ฟคูก่ บั ไอศกรี ม ซึ่งมีความแตกต่างจากร้ าน
ขนมหวานทัว่ ไปในเวลานัน้ จนได้ รับการยอมรับว่าเป็ นผู้นํารายแรกๆ สําหรับของหวานปรุงสด บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการ
ควบคุมคุณภาพโดยเริ่ มตังแต่
้ การจัดหาวัตถุดิบ โดยการคัดสรรวัตถุดิบชันดี
้ และได้ มาตรฐานทางโภชนาการ การตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดิบก่อนนําเข้ าสู่กระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ซึ่งดําเนินการโดยโรงงานครัวกลางของบริ ษัทฯ เอง รวมทัง้
บริ ษัทฯ มีระบบการขนส่งวัตถุดิบและอาหารจากโรงงานครัวกลางมายังร้ านสาขาด้ วยรถขนส่งของบริ ษัทฯ เองรวมทังการใช้
้
บริ การบริ ษัทขนส่งที่มีมาตรฐาน ทําให้ สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่สง่ ไปยังสาขาต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่
ปรุ งที่สาขาก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะเสิร์ฟให้ กบั ลูกค้ า ทําให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
เดียวกันในทุกสาขา
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการพัฒนาและคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีเมนูพิเศษเพื่อนําเสนอแก่ลกู ค้ าในช่วง
เทศกาลสําคัญต่างๆ เช่น วัน Halloween และวัน Valentine ซึ่งโดยเฉลี่ยบริ ษัทฯ จะออกเมนูอาหารแนะนําใหม่ ทุก 2 เดือน
เพื่อสร้ างความแปลกใหม่ เพิ่มทางเลือกให้ ลกู ค้ า รวมทังสร้
้ างความแตกต่างจากคู่แข่ง และยังส่งเสริ มให้ เกิดการเพิ่มความถี่
ในการรับประทานของหวานของลูกค้ าได้ อีกด้ วย ซึ่งเมนูดงั กล่าวส่วนใหญ่ได้ รับความนิยมและได้ รับการตอบรับอย่างดีจาก
ลูกค้ า สําหรับบางเมนูที่ได้ รับความนิยมมากก็จะบรรจุเป็ นเมนูประจําเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
3) การบริ การเป็ นเลิศ
บริ ษัทฯ เน้ นยํ ้าในเรื่ องคุณภาพการให้ บริ การและการสร้ างความประทับใจแก่ผ้ บู ริ โภคทุกครัง้ ที่เข้ ามารับประทานของหวาน
หรื อใช้ บริ การของ อาฟเตอร์ ยู โดยลูกค้ าจะได้ รับการต้ อนรับจากพนักงานที่มีรอยยิม้ และใบหน้ าที่แจ่มใสเป็ นกันเอง มี
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มารยาทและอัธยาศัย ได้ รับการแนะนําสินค้ า และการให้ บริ การที่สะดวก รวดเร็ ว และคํานึงถึงความสะอาดซึ่งเป็ นปั จจัย
สําคัญในธุรกิจอาหารและของหวาน ซึ่งบริ ษัทฯ มีผ้ ูจัดการเขต และผู้จัดการฝ่ ายควบคุมมาตรฐาน เข้ ามาสุ่มตรวจสอบ
คุณภาพการให้ บริ การของพนักงานทุกคนตังแต่
้ พนักงานในครัว พนักงานเสิร์ฟ แคชเชียร์ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่บริ ษัทฯ วางไว้ รวมทังมี
้ การพัฒนาคุณภาพและทักษะการให้ บริ การของพนักงานประจํา
ร้ านอยูเ่ ป็ นประจํา เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการสุม่ สํารวจความพึงพอใจของลูกค้ าจาก
การเข้ ามารับประทานขนมหวานที่ร้านผ่านทางแบบสอบถาม เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริ การอีกด้ วย
4) การสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ บู ริ โภค
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมากในการสร้ างและรักษาความพึงพอใจของผู้บริ โภค โดยบริ ษัทฯ ให้ ความใส่ใจในการ
ปรับปรุ งแก้ ไข และพิจารณาข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ รับข้ อมูลจากการแสดงความเห็นในใบแสดงความคิดเห็นของผู้บริ โภค
ทุกใบ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ พนักงานพูดคุยสอบถามความพอใจจากผู้บริ โภคอย่างใกล้ ชิด
5) การรักษาและขยายฐานลูกค้ า
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการสะสมคะแนนของลูกค้ าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สมาชิกร้ านอาฟเตอร์ ยู มีประมาณ 246,000
คน โดยสมาชิกจะได้ รับการสะสมคะแนนทุก 100 บาทจะได้ 1 คะแนน ซึง่ สมาชิกจะได้ รับสิทธิประโยชน์จากการสะสมคะแนน
โดยการนําคะแนนสะสมภายในปี มาใช้ แลกของรางวัลในปี ถัดไป อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีการนําเสนอข่าวสารหรื อเมนูใหม่ๆ ของ
อาฟเตอร์ ยู ผ่านทางข้ อมูลสมาชิก เช่น ทางอีเมล เป็ นต้ น เพื่อสร้ างการรับรู้ในเครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ สามารถนําข้ อมูลสมาชิกดังกล่าวไปใช้ ในการเก็บสถิติและวิเคราะห์ศกึ ษาข้ อมูลสมาชิกเพื่อทําความเข้ าใจ
พฤติกรรมของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
6) การตลาดผ่านสังคมออนไลน์
บริ ษัทฯ เน้ นการทําการตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social Media) ผ่านช่องทางต่างๆ คือ
- facebook ของบริ ษัทฯ (https://www.facebook.com/afteryoufanpage)
- Instagram ของร้ านอาฟเตอร์ ยู (https://www.instagram.com/afteryoudessertcafe)
- Instagram ของร้ านเมโกริ (https://www.instagram.com/maygori)
- Instagram ของคุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ (https://www.instagram.com/mayafteryou)
ซึ่งการทําการตลาดผ่านช่องทางดังกล่าวทําให้ เข้ าถึงไลฟ์ สไตล์คนรุ่ นใหม่และกลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ซึ่งส่วนมากเป็ นกลุ่ม
วัยรุ่นที่มารับประทานกับกลุม่ เพื่อนหรื อพาครอบครัวมารับประทานของหวานที่ร้าน การทําการตลาดผ่านช่องทางดังกล่าวทํา
ให้ เกิดการสร้ างแรงจูงใจเพื่อให้ เกิดการซื ้อซํ ้าของกลุม่ ลูกค้ าเดิม (Repeat Customer) และขยายฐานกลุม่ ลูกค้ าใหม่ รวมไป
ถึงการส่งเสริ มให้ เกิดความแข็งแกร่งของเครื่ องหมายการค้ า นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ช่องทางอีเมลจากข้ อมูลสมาชิกของร้ าน
อาฟเตอร์ ยู เป็ นอีกช่องทางในการนําเสนอสินค้ าใหม่ๆ หรื อสินค้ าตามเทศกาลต่างๆ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เชื่อว่าการทําการตลาด
แบบปากต่อปาก หรื อผ่านสังคมออนไลน์เป็ นกลยุทธ์ ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ทําให้ เกิดการกระตุ้น
ยอดขาย และมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถกระจายตัวได้ อย่างรวดเร็ วและมีอิทธิพลกับการตัดสินใจของลูกค้ าสูงใน
ขณะที่มีต้นทุนตํ่า
7) ที่ตงสาขาในจุ
ั้
ดที่สาํ คัญ (Strategic Location)
กลุม่ บริ ษัทฯ ดําเนินการขยายสาขาโดยได้ เริ่ มจากพื ้นที่ใจกลางเมืองที่เป็ นพื ้นที่ชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ เช่น ทองหล่อ พหลโยธิน ลาดพร้ าว และสยามสแควร์ เป็ นต้ น และขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทุกปี
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เพื่อให้ ครอบคลุมในเขตพื ้นที่กรุงเทพฯและปริ มณฑลมากขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีสาขาของร้ านอาฟเตอร์ ยู
และร้ านเมโกริ จํานวน 20 สาขา โดยจะตังอยู
้ ท่ ี่ศนู ย์การค้ า และคอมมูนิตี ้มอลล์ชนนํ
ั้ า
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริ ษัทฯ มีช่องทางการจําหน่าย 5 ช่องทาง คือ 1) ร้ านขนมหวานของบริ ษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯและปริ มณฑล 2) การซื ้อของ
หวานกลับไปรับประทานที่บ้าน 3) บริ การจัดงานนอกสถานที่ 4) รับจ้ างผลิตสินค้ า และ 5) การขายบัตรของขวัญ (Gift
Voucher)
นโยบายการกําหนดราคา
บริ ษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาโดยคํานึงถึงต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยหลัก เช่น ต้ นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน ค่าเช่า
และค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน รวมทังการพิ
้
จารณาราคาตลาด และคํานึงถึงราคาทีก่ ลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายยอมรับได้ สินค้ าที่
บริ ษัทฯ ผลิตและจําหน่ายเป็ นสินค้ าระดับพรี เมี่ยม ด้ วยวัตถุดบิ ที่มีคณ
ุ ภาพและการใส่ใจในรายละเอียดทุกขันตอน
้
ราคา
สินค้ าจึงถือว่าอยูใ่ นระดับปานกลางถึงสูง บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าการกําหนดราคาสินค้ าของบริ ษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็ นไป
อย่างสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้ า
ประเภทร้ าน/ เครื่องหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
การค้ า
1. ร้ านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู ระดับรายได้ ปานกลางถึงค่อนข้ างสูง
ตั ง้ แต่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น คนวั ย ทํ า งาน ตลอดจนถึ ง
ผู้สูง อายุ ที่ เข้ า มารั บ ประทานกับ กลุ่ม เพื่ อน หรื อ
ครอบครัว
2. ร้ านนํ ้าแข็งไส เมโกริ
ระดับรายได้ ปานกลางถึงค่อนข้ างสูง
กลุม่ นักเรี ยน นักศึกษา วัยรุ่นจนถึงวัยกลางคน

การกําหนดราคา
ราคาขนมหวานต่อจาน
125 - 255 บาท
ราคาเครื่ องดื่มต่อแก้ ว
95 - 145 บาท
ราคาต่อจาน
185 - 235 บาท

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ตลาดธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทย ประกอบด้ วย 6 ประเภทหลัก คือ ร้ านอาหารขนาดเล็ก คาเฟ่ /บาร์ ร้ านอาหารที่
ให้ บริ การเต็มรูปแบบ ฟาสต์ฟ้ ดู ร้ านอาหารแบบสัง่ กลับบ้ าน และฟู้ดคอร์ ท ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) ร้ านอาหารขนาดเล็ก (Street Stalls/Kiosks) คือ ร้ านอาหารที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก และมีรายการอาหารที่จํากัด โดยจะ
ให้ บริ การอาหารจานเดียวที่เน้ นความรวดเร็ วเป็ นหลัก เช่น ไก่ยา่ งห้ าดาว ชายสีบ่ ะหมี่เกี๊ยว
2) คาเฟ่ /บาร์ (Cafés/Bars) คือ ร้ านขายเครื่ องดื่มทัว่ ไป เครื่ องดืม่ แอลกอฮอล์ รวมทังขนมหวานและอาหารหลากหลาย
้
รายการ เช่น สตาร์ บคั คอฟฟี่ คาเฟ่ อเมซอน อาฟเตอร์ ยู และร้ านขนมอิสระทัว่ ไป
3) ร้ านอาหารที่ให้ บริ การเต็มรู ปแบบ (Full-Service Restaurant) คือ ร้ านอาหารประเภทที่ให้ บริ การนัง่ รับประทานที่ร้าน
เน้ นให้ บริ การอาหารมากกว่าเครื่ องดื่ม ร้ านอาหารประเภทนี ้จะมีรายการอาหารที่ความหลากหลายและประณีต เช่น
เอ็มเคสุกี ้ เอสแอนด์พี ฟูจิ ซึง่ ร้ านอาหารที่ให้ บริ การเต็มรู ปแบบไม่รวมถึงร้ านอาหารที่ให้ ผ้ บู ริ โภคสัง่ อาหารที่เคาน์เตอร์
เอง

24 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

4) ฟาสต์ฟ้ ดู (Fast Food) คือ ร้ านอาหารที่มีรายการอาหารอย่างจํากัด และเน้ นเพียงไม่กี่รายการ โดยมากจะเป็ นอาหาร
จานด่วนที่เน้ นความสะดวกและรวดเร็ว และมีบริการซื ้ออาหารกลับบ้ าน และไดร์ ฟทรู (Drive-through) ให้ บริ การแก่
ลูกค้ า เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี 7-Eleven
5) ร้ านอาหารแบบสัง่ กลับบ้ าน (100% Home Delivery/Takeaway) เป็ นร้ านอาหารที่ไม่มีโต๊ ะบริ การ โดยเป็ นบริการสัง่
กลับบ้ าน เช่น โออิชิ ดิลเิ วอรี่
6) ฟู้ดคอร์ ท (Food Court หรื อ Self-Service Cafeterias) คือ ร้ านอาหารที่ไม่มีการให้ บริการที่โต๊ ะอาหาร โดยลูกค้ าจะต้ อง
สัง่ รับ และจ่ายค่าอาหารด้ วยตนเองที่เคาน์เตอร์ บริการ อาหาร ขนมหวาน และเครื่ องดื่มที่ให้ บริการจะมีความ
หลากหลาย และนิยมให้ บริการในศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ เช่น ฟู้ดคอร์ ทในเทสโก้ โลตัส บิ๊กซี และท้ อปส์
บริษัทฯ จัดอยูใ่ นธุรกิจคาเฟ่ /บาร์ ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลักๆ ได้ แก่ บาร์ /ผับ คาเฟ่ ร้ านนํ ้าผลไม้ และร้ านกาแฟ
ซึง่ ธุรกิจคาเฟ่ จัดเป็ นธุรกิจที่มีความใกล้ เคียงกับบริษัทฯ มากที่สดุ คูแ่ ข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ ร้ านขนมหวานและเครื่ องดื่ม
รวมถึงคาเฟ่ ที่มีลกั ษณะเมนูคล้ ายคลึงกัน ทังที
้ ่อยูใ่ นห้ างสรรพสินค้ าและเป็ นร้ านค้ าตังเดี
้ ่ยว เช่น ไอเบอร์ รี่ (Iberry) Kyo Roll
En และร้ านกาแฟที่ขายขนมหวานเป็ นส่วนหนึง่ ของรายการสินค้ า อาทิ Coffee World
ร้ านค้ า
After You
Maygori
Coffee World
Farm Design
Kyo Roll En
Iberry
Bake a wish

จํานวนสาขาในประเทศไทย
18
2
79
28
16
17
8

ที่มา: ข้ อมูลจาก Website ของแต่ละบริ ษัท (เฉพาะสาขาในประเทศไทย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจคาเฟ่ /บาร์ เป็ นธุรกิจที่มีการกระจายตัวของผู้ประกอบการมากราย เนื่องจากมีร้านค้ าอิสระหรื อร้ านค้ าที่มี
สาขาอยูน่ ้ อยกว่า 10 สาขา (Independent Players) อยูจ่ ํานวนมาก และครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 96.2 ของมูลค่า
ตลาดคาเฟ่ โดยเฉพาะในธุรกิจบาร์ /ผับ คาเฟ่ และร้ านนํ ้าผลไม้ เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มีอตั ราการเติบโตสูง ใช้ เงินลงทุนตํ่า และ
มีอปุ สรรคในการเข้ าสูธ่ ุรกิจ (Barrier to Entry) ตํ่า
แนวโน้ มการเติบโตของตลาดธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทยจะขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภค
และการปรับตัวของผู้ประกอบการต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริ โภคเป็ นหลัก หากพิจารณาความสามารถในการ
จับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภคโดยอ้ างอิงจากรายได้ เฉลี่ยและค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อครั วเรื อน จะพบว่า ตัง้ แต่ปี 2549 ถึง 2558
รายได้ และค่าใช้ จ่ายต่อครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้ องกัน โดยรายได้ ต่อครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นจากระดับประมาณ
17,800 บาทต่อเดือน เป็ น 27,000 บาทต่อเดือน หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมร้ อยละ 4.70 ต่อปี และค่าใช้ จ่ายต่อ
ครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นจากระดับ 14,300 บาทต่อเดือนเป็ น 21,200 บาทต่อเดือน หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมร้ อยละ
4.39 ต่อปี ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริโภคมีความสามารถในการจับจ่ายใช้ สอยเพิ่มมากขึ ้น
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การเปรี ยบเทียบรายได้ เฉลี่ยและค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่ อเดือนต่ อครั วเรื อน (บาท)
รายได้

14,500

14,311

2549

2550

2552

2554

21,157

19,061

17,403

16,205

26,915

25,194

23,236

20,904

18,660

17,787

ค่าใช้ จ่าย

2556

2558

ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ข้ อมูลด้ านรายได้ จะจัดทําเฉพาะปี คู่ จึงไม่มีข้อมูลปี 2559)

หากพิจารณาการเติบโตของรายได้ และค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อครั วเรื อนของประเทศไทย ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2549 – ปี
2558) การเติบโตโดยหลักมาจากจังหวัด/หัวเมืองใหญ่ที่เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย อันเกิดจาก
การขยายของเมื อ ง และการเพิ่ ม ขึน้ ของกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ส่ง ผลให้ มี ก ารพัฒ นาคุณ ภาพความเป็ นอยู่แ ละเพิ่ ม ความ
หลากหลายของอาชีพ โดยจากตัวอย่างจังหวัด/หัวเมืองใหญ่ของประเทศไทย
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนต่ อครั วเรือน (บาท)

ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่ อเดือนต่ อครั วเรื อน (บาท)
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ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ข้ อมูลด้ านรายได้ จะจัดทําเฉพาะปี คู่ จึงไม่มีข้อมูลปี 2559)

สําหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริ โภคนัน้ ถือเป็ นความท้ าทายของผู้ประกอบที่
จะต้ องปรับตัวให้ ทนั และสามารถตอบสนองความต้ องการและพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างรวดเร็ วและ
ทัน เวลา ด้ ว ยเหตุเ ทคโนโลยี ความสะดวกสบาย รวมถึงสัง คม ส่ง ผลให้ โ ซเชี ย ลมี เดี ย อิท ธิ พ ลต่อ การเลือ กอาหาร และ
ร้ านอาหารของผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคบางส่วนตัดสินใจเลือกไปทานร้ านอาหารตามเพื่อนในโซเชียลมีเดีย
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ โรงงานครัวกลางและสาขาร้ านขนมหวาน มีรายละเอียดดังนี ้
โรงงานครัวกลาง
ในเดือนมกราคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ย้ายสายการผลิตจากโรงงานครัวกลางเดิม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ถี่ นนพัฒนาการ กรุงเทพฯ บนพื ้นที่ใช้
สอย 700 ตารางเมตร ไปที่โรงงานครัวกลางใหม่ ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนพื ้นที่ใช้ สอย
5,000 ตารางเมตร เพื่อขยายกําลังการผลิตและยกมาตรฐานการผลิตให้ มีมาตรฐานสากล และรองรับการเติบโตทางธุรกิจใน
อนาคต ซึง่ โรงงานครัวกลางใหม่นี ้สามารถรองรับการผลิตได้ มากถึงประมาณ 40 – 45 สาขา ใน 1 ช่วงเวลาการทํางาน (1
Shift)
โรงงานครัวกลางเป็ นหน่วยงานที่จดั หาวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพ จัดเตรี ยมและผลิตของหวานให้ ได้ รสชาติที่ดีที่สดุ รวมถึง
สะอาดและถูกหลักอนามัย จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้ าเพื่อให้ คงคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้ า และเป็ นศูนย์กระจายวัตถุดิบ
และสินค้ าไปยังสาขาต่างๆ ขันตอนในการจั
้
ดหาผลิตภัณฑ์และบริ การในโรงงานครัวกลางสามารถแบ่งออกเป็ น 6 ขันตอนโดย
้
มี รายละเอียดดังนี ้
1)

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตของหวาน ได้ แก่ แป้ง นํ ้าตาล ไข่ไก่ ช็อกโกแลต เนย นม และผลไม้ บริ ษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบจาก
ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายวัตถุดิบทังในประเทศและต่
้
างประเทศโดยฝ่ ายผลิตจะวางแผนการผลิตตามประมาณการยอดขายที่
ผู้จดั การสาขาแต่ละแห่งประมาณการมาให้ และส่งข้ อมูลให้ ฝ่ายคลังสินค้ าประเมินจํานวนการสัง่ วัตถุดิบและส่งใบขอซื ้อไปยัง
ฝ่ ายจัดซื ้อ
ฝ่ ายจัดซื ้อจะมีกระบวนการและขันตอนในการคั
้
ดเลือกผู้ผลิตและผู้จําหน่ายวัตถุดิบซึ่งจะพิจารณาเปรี ยบเทียบคุณสมบัติ
จากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายวัตถุดิบจํานวนอย่างน้ อย 2-3 ราย โดยมีปัจจัยในการพิจารณา ได้ แก่ คุณสมบัติและคุณภาพของ
วัตถุดิบ ราคา การให้ บริ การของผู้จําหน่ายวัตถุดิบ สําหรับวัตถุดิบที่มีการสัง่ ซื ้อเป็ นประจําจะมีการทบทวนราคาและคุณภาพ
อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ยกเว้ นสินค้ าที่มกี ารเปลีย่ นแปลงของราคาบ่อย เช่น ของสดหรื อพืชผลทางการเกษตร จะมีการทบทวน
ราคาอย่างน้ อยทุกๆ 3 เดือน
สําหรั บวัตถุดิบที่มีการสัง่ ซือ้ จํ านวนมากหรื อมีการสัง่ ซือ้ เป็ นประจํ าบริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญากับผู้ผลิตและจํ าหน่ายวัตถุดิบ
ดังกล่าว โดยมีการกําหนดปริ มาณและราคา เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและบริ หารต้ นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2559 กลุม่ บริ ษัทฯ มียอดสัง่ ซื ้อสินค้ าและวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายรายใหญ่ 10 รายแรก เท่ากับ
ร้ อยละ 63 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อตามงบการเงินรวม กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงผู้ผลิตและผู้จําหน่ายรายใดรายหนึ่งมากกว่า
ร้ อยละ 30
2)

การตรวจสอบคุณภาพ

เมื่อวัตถุดิบถูกจัดส่งมาที่โรงงานครัวกลาง ฝ่ ายคลังสินค้ าจะทําหน้ าที่ตรวจสอบรายการวัตถุดิบที่ได้ รับว่าถูกต้ องและครบถ้ วน
ตามจํานวน และมีการสุม่ ตรวจประมาณร้ อยละ 5 ของปริ มาณวัตถุดิบที่รับมา เพื่อตรวจสอบวันเดือนปี ที่ผลิตและหมดอายุ
สภาพสินค้ า หีบห่อบรรจุ ความสดใหม่ สี กลิน่ ขนาด และนํ ้าหนักตามที่กําหนดไว้ จากนันจะนํ
้ าวัตถุดิบไปจัดเก็บในตู้แช่แข็ง
ตู้เย็น หรื อห้ องเก็บของอุณหภูมิปกติ แล้ วแต่ประเภทของวัตถุดิบ เพื่อเป็ นการรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้ มีความสดใหม่
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ภายใต้ ระบบการบริ หารจัดการแบบเข้ าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) เพื่อให้ วตั ถุดิบหมุนเวียนสมํ่าเสมอและลด
ความเสียหายจากสินค้ าหมดอายุ
3)

จัดเตรี ยมและผลิต

โรงงานครั วกลางจะเป็ นศูนย์ กลางในการแปรรู ปวัตถุดิบและจัดเตรี ยมเป็ นอาหารพร้ อมปรุ ง (อาหารที่ได้ จัดเตรี ยมส่วน
ประกอบต่างๆ บรรจุไว้ ในภาชนะ เพื่อนําไปปรุ งเป็ นอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ขนมปั งชิบยู ่า นํ ้าแข็งไสคากิโกริ
ซึ่งมีสดั ส่วนการแปรรู ปพร้ อมปรุ งสําเร็ จแล้ วกว่าร้ อยละ 80) และอาหารพร้ อมรับประทาน (อาหารที่ผลิตเรี ยบร้ อยพร้ อม
บริ โภคที่บรรจุในภาชนะพร้ อมจํ าหน่ายได้ ทนั ที เช่น เค้ ก คุกกี ้ และขนมบรรจุห่อพลาสติก) โดยฝ่ ายผลิตจะนําข้ อมูลการ
ประมาณการขายของผู้จัดการแต่ละสาขามาใช้ ในการวางแผนการผลิตและประมาณการใช้ วตั ถุดิบและเบิกวัตถุดิบจาก
คลังสินค้ า โดยในการวางแผนผลิตฝ่ ายผลิตจะมีการกําหนดสินค้ าคงคลังสํารอง (Safety Stock) เพื่อป้องกันสินค้ าขาด
หลังจากทําการแปรรูปและผลิตสินค้ าเสร็ จ ฝ่ ายคลังสินค้ าจะทําหน้ าที่สง่ วัตถุดิบและสินค้ าไปยังสาขาต่างๆ เพื่อนําไปปรุ งต่อ
หรื อขายที่หน้ าร้ านต่อไป
กระบวนการผลิตของฝ่ ายผลิตจะแบ่งเป็ นสายการผลิตตามประเภทของสินค้ า เช่น เค้ ก ขนมปั ง นํ ้าแข็งไส คุกกี ้ เครื่ องดื่ม ฝ่ าย
เตรี ยมส่วนผสมและบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น โดยเริ่ มจากการแปรรู ปวัตถุดิบ และผสมเป็ นสัดส่วนต่างๆ ตามสูตรที่คิดค้ นมาจาก
ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยทางโรงงานจะมีการวิจยั เพิ่มเติมในส่วนของการผลิต อาทิ การปรับส่วนผสมหรื อวิธีการให้ เข้ ากับ
กระบวนการผลิต หรื อการคํานวณอายุการจัดเก็บและวิธีจดั ส่งที่เหมาะสม ซึ่งมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงานในการจัดเตรี ยมและ
ปรุงของหวานให้ พนักงานปฏิบตั ิตาม เพื่อให้ ได้ สนิ ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกัน หลังจากผลิตเสร็ จจะมีแผนกควบคุม
คุณภาพคอยตรวจสอบคุณภาพสินค้ าทังในด้
้ านกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้ าก่อนจัดเก็บเข้ าคลังสินค้ า
เพื่อนําส่งให้ แก่สาขาต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เน้ นประสิทธิภาพการผลิต จึงได้ มกี ารกําหนดนโยบายมิให้ เกิดของเสียจากการผลิตเกินร้ อยละ 1 ของวัตถุดิบ
ทังหมดที
้
่นาํ เข้ าระบบการผลิต โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ สามารถควบคุมการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยเกิดของเสียตํา่ กว่า
ร้ อยละ 1
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิ ภาพสูง โดยจะนําเทคโนโลยีท่ีทนั สมัยเข้ ามา
สนับสนุนกระบวนการผลิต และมาตรฐานในการทํางาน การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด บริ ษัทฯ มีแผนที่จะดําเนินการให้ โรงงานครัวกลางได้ รับการรับรองมาตรฐานสากลในระบบต่างๆ เช่น
ISO 9001 : 2000 ใบรับรองมาตรฐานรระบบบริ หารงานคุณภาพต่างๆ GMP (Good Manufacturing Practice) ใบรับรอง
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิท่ีดีในการผลิต HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ใบรับรองระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และฮาลาล (Halal) จากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย โดยเป็ นการรับรองว่าได้ ดําเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้ องตามหลักการศาสนาอิสลาม โดยบริ ษัทฯ คาดว่าจะ
ได้ ใบรับรองมาตรฐานการผลิต GMP และ HACCP ภายในกลางปี 2560
4)

การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้ า

ฝ่ ายคลังสินค้ าจะทําการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้ าไว้ ในห้ องที่มีอณ
ุ หภูมิที่เหมาะสมกับสินค้ าเพื่อเป็ นการรักษาคุณภาพของ
สินค้ าให้ มีความสดใหม่ โดยสินค้ าทุกรายการจะมีฉลากที่ระบุวนั ที่ผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน และใช้ ระบบการบริ หาร
จัดการแบบ FIFO เพื่อให้ วตั ถุดิบหมุนเวียนสมํ่าเสมอและลดความเสียหายจากสินค้ าหมดอายุ
5)

การควบคุมสินค้ าคงเหลือ

ฝ่ ายคลังสินค้ าจะทําการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้ าไว้ ในห้ องที่มีอณ
ุ หภูมิที่เหมาะสมกับสินค้ าเพื่อเป็ นการรักษาคุณภาพของ
สินค้ าให้ มีความสดใหม่ โดยสินค้ าทุกรายการจะมีฉลากที่ระบุวนั ที่ผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน และใช้ ระบบการบริ หาร
บริษัท อาฟเตอร์
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จัดการแบบ
FIFO เพื่อยูให้จ�วำกัตั ดถุด(มหาชน)
ิบหมุนเวียนสมํ่าเสมอและลดความเสียหายจากสินค้ าหมดอายุ
5)

การควบคุมสินค้ าคงเหลือ

ฝ่ ายคลังสินค้ าและฝ่ ายจัดซื ้อหรื อฝ่ ายที่สงั่ ซื ้อร่ วมกันตรวจนับวัตถุดิบหรื อสินค้ าที่สงั่ ซื ้อและบันทึกเข้ าระบบ เมื่อฝ่ ายผลิตมี
ความต้ องการใช้ งาน ฝ่ ายผลิตจะทําการคํานวณส่วนผสมตามสูตรที่กําหนดและจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมกับทําการเบิก
วัตถุดิบจากคลังสินค้ ามาใช้ งาน หลังจากฝ่ ายผลิตทําการผลิตเสร็ จแล้ ว จะมีการบรรจุลงกล่องหรื อถุงหรื อภาชนะ และนําไป
จัดเก็ บในคลังสินค้ า พร้ อมกับจัดทําเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง หลังจากนัน้ ฝ่ ายจัดส่งสินค้ า จัดทําเอกสารและเบิกสินค้ าจาก
คลังสินค้ า และนําส่งให้ กบั สาขาต่อไป
สําหรับการควบคุมของเสีย บริ ษัทฯ กําหนดให้ หวั หน้ าของแต่ละส่วนการผลิตเป็ นผู้ตรวจสอบและจะต้ องทําการบันทึกของเสีย
ในรายงานของเสียทุกครัง้ ก่อนทิ ้งลงถังขยะ โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดนโยบายมิให้ เกิดของเสียจากการผลิตเกินร้ อยละ 1
ซึง่ ในปี 2559 บริ ษัทฯ สามารถควบคุมการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยเกิดของเสียตํ่ากว่าร้ อยละ 1
นอกจากนี ้ เพือ่ เป็ นการควบคุมสินค้ าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ ยังกําหนดให้ ฝ่ายคลังสินค้ าและฝ่ ายผลิต และฝ่ าย
บัญชี ตรวจนับสินค้ าคงเหลือทุกสิ ้นเดือน
6)

การกระจายวัตถุดิบและสินค้ า

บริ ษัทฯ มีการกระจายวัตถุดิบและสินค้ าไปตามสาขาต่างๆ เป็ นประจําทุกวัน ผ่านรถห้ องเย็นและรถตู้ของบริษัทฯ รวมถึง
บริ การขนส่งจากบริษัทขนส่งที่ได้ มาตรฐาน ซึง่ ทําให้ บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้ าได้ ดี ประกอบกับ
มัน่ ใจในความสะอาด สดใหม่ ถูกหลักอนามัย และจัดส่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเวลาทีก่ ําหนด และเป็ นไปตามแผนงาน
การจัดส่งสินค้ าของบริ ษัทฯ ควบคูไ่ ปกับการบริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่มีการดูแลจัดการที่ดี นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังใช้ ระบบ
GPS ติดตามรถขนส่งเพื่อการบริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้ วย
ร้ านขนมหวาน
สาขาร้ านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู และร้ านนํ ้าแข็งไส เมโกริ ทุกสาขาจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบและสินค้ าจาก
โรงงานครัวกลางและจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบในสาขา การจัดเตรี ยมและปรุงสินค้ า การบริ การ
ลูกค้ า และการเก็บเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) การจัดหาวัตถุดิบและสินค้ า
สาขาร้ านขนมหวานแต่ละสาขาจะทําประมาณการยอดขายล่วงหน้ า 3 วัน ตามสถิติการขายของในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้
ปริ มาณวัตถุดิบและสินค้ าที่สงั่ มีปริ มาณที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับพฤติกรรมของลูกค้ าที่เข้ าใช้ บริ การในแต่ละช่วงเวลา
ทําให้ การบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือมีประสิทธิภาพ และวัตถุดิบและสินค้ ามีความสดใหม่อยูเ่ สมอ โดย โรงงานครัวกลางจะ
ดําเนินการผลิตและจัดส่งสินค้ าให้ แต่ละสาขา ทังนี
้ ้ สําหรับวัตถุดิบที่มีอายุสนและง่
ั้
ายต่อการเสื่อมสภาพและไม่ต้องผ่าน
กระบวนการการผลิตที่โรงงาน เช่น ผลไม้ นม ผู้จดั การสาขาจะเป็ นผู้ทําการสัง่ ซื ้อโดยตรงจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายวัตถุดิบ
การสัง่ ซื ้อวัตถุดิบหรื อสินค้ าของผู้จัดการสาขาจะเป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ิดําเนินการของบริ ษัทฯ สําหรับการชําระเงินค่า
วัตถุดิบและสินค้ าที่ผ้ จู ดั การสาขาสัง่ ดังกล่าว จะชําระโดยสํานักงานใหญ่ผา่ นการตรวจสอบของฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายจัดซื ้อก่อน
ส่งให้ กรรมการอนุมตั ิ
2) การจัดเก็บวัตถุดิบในสาขา
พนักงานสาขาจะทําหน้ าที่ตรวจรับสินค้ าที่ได้ รับจากโรงงานครัวกลาง และจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายวัตถุดิบว่าถูกต้ องและ
ครบถ้ วนตามจํานวน สําหรับวัตถุดิบที่ได้ รับมาจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายวัตถุดิบจะมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด และ
ลงบันทึกจํานวนวัตถุดิบในระบบขายของสาขา จากนันจะนํ
้
าวัตถุดิบไปจัดเก็บในตู้แช่แข็ง ตู้เย็น หรื อห้ องเก็บของอุณหภูมิ

การสัง่ ซือ้ วัตถุดิบหรื อสินค้ าของผู้จัดการสาขาจะเป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ิดําเนินการของบริ ษัทฯ สําหรับการชําระเงินค่า
วัตถุดิบและสินค้ าที่ผ้ จู ดั การสาขาสัง่ ดังกล่าว จะชําระโดยสํานักงานใหญ่ผ่านการตรวจสอบของฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายจัดซื ้อก่อน
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ส่งให้ กรรมการอนุมตั ิ
2) การจัดเก็บวัตถุดิบในสาขา
พนักงานสาขาจะทําหน้ าที่ตรวจรับสินค้ าที่ได้ รับจากโรงงานครัวกลาง และจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายวัตถุดิบว่าถูกต้ องและ
ครบถ้ วนตามจํานวน สําหรับวัตถุดิบที่ได้ รับมาจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายวัตถุดิบจะมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด และ
ลงบันทึกจํานวนวัตถุดิบในระบบขายของสาขา จากนันจะนํ
้
าวัตถุดิบไปจัดเก็บในตู้แช่แข็ง ตู้เย็น หรื อห้ องเก็บของอุณหภูมิ

ปกติ แล้ วแต่ประเภทของวัตถุดิบ เพือ่ เป็ นการรักษาคุณภาพของสินค้ าให้ มีความสดใหม่ ภายใต้ ระบบการบริ หารจัดการแบบ
FIFO เพื่อให้ วตั ถุดิบหมุนเวียนสมํ่าเสมอและลดความเสียหายจากสินค้ าหมดอายุ
3) การจัดเตรียมและปรุงสินค้ า
เมื่อลูกค้ าสัง่ ซื ้อของหวานและเครื่ องดื่ม และชําระเงินที่เคาน์เตอร์ ขาย รายการที่สงั่ จะส่งตรงมาที่ครัวปรุงภายในร้ านผ่าน
ระบบออนไลน์ และส่งไปที่ผ้ ตู รวจสอบรายการและคุณภาพสินค้ าก่อนเสิร์ฟให้ ลกู ค้ า ทังนี
้ ้ กระบวนการจัดเตรียมจะแบ่งเป็ น 2
สายหลัก คือ ของหวาน และเครื่ องดื่ม โดยพนักงานทุกคนจะปฏิบตั ิตามขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านในครัวในการจัดเตรี ยมและ
ปรุงของหวานและเครื่ องดืม่ ตามที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ และมีผ้ ตู รวจสอบความถูกต้ องของรายการรวมทังความสวยงามและ
้
ความเป็ นมาตรฐานของสินค้ าทุกรายการก่อนเสิร์ฟให้ ลกู ค้ า เพือ่ ให้ ได้ สนิ ค้ าที่มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี ้ ยัง
มีผ้ จู ดั การเขตและผู้จดั การแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) เข้ ามาสุม่ ตรวจขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั งิ านของทุกสาขาเป็ นประจํา
4) การบริ การลูกค้ า
พนักงานที่ให้ บริ การในร้ านของบริ ษัทฯ ทังพนั
้ กงานเสิร์ฟ พนักงานในครัว แคชเชียร์ พนักงานจัดเก็บโต๊ ะ และทําความสะอาด
ร้ าน เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20 - 30 คนต่อสาขา ขึ ้นกับอยู่ขนาดของร้ านสาขาแต่ละแห่ง พนักงานสาขาทุกคนจะต้ องผ่านการ
ฝึ กอบรมที่สาํ นักงานใหญ่ การฝึ กสอนที่หน้ าร้ าน รวมทังการทดสอบความรู
้
้ ก่อนที่จะได้ บรรจุเป็ นพนักงานประจําของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ พนักงานมีความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์ วิธีการทํางาน รวมทังวั
้ ฒนธรรมขององค์กร สําหรับการให้ บริ การลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีการใช้ หลักสูตรการสอน กระบวนการสอบ และการให้ คะแนน เพื่อควบคุมมาตรฐานการทํางานให้ เป็ นไปใน
มาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี ้ ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะเข้ ามาสุม่ ตรวจคุณภาพของสินค้ าและบริ การของพนักงาน รวมทังความสะอาด
้
และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ แต่ละสาขาเป็ นประจําทุกเดือน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า คุณภาพอาหารและการให้ บริ การเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญกับการนําข้ อมูลจากใบแสดงความคิดเห็นของลูกค้ ามา
พัฒนาการให้ บริ การของบริ ษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
5) การเก็บเงินสด
ในการชําระค่าสินค้ าทีห่ น้ าร้ านลูกค้ าจะต้ องชําระเป็ นเงินสด หรื อบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ของทางร้ านเท่านัน้ ผู้จดั การ
สาขาจะเป็ นคนนับเงินสดและกระทบยอดการขายทุกสิ ้นวันเพื่อส่งยอดให้ สาํ นักงานใหญ่ ผู้จดั การสาขาร่วมกับผู้ชว่ ยผู้จดั การ
หรื อพนักงานอาวุโส จะเป็ นผู้นาํ เงินสดจากการขายในแต่ละวันไปฝากเข้ าบัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้จะมีการเข้ ามาสุม่ ตรวจนับเงิน
สดและวิธีการปฏิบตั ิในการเก็บเงินสด 2 ครัง้ ต่อเดือน โดยผู้จดั การตรวจสอบคุณภาพ 1 ครัง้ และการสุม่ จากผู้จดั การเขตอีก 1
ครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าทุกสาขาได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ อย่างถูกต้ อง
6) การควบคุมสินค้ าคงเหลือ
บริ ษัทฯ มีการควบคุมของเสีย โดยกําหนดให้ พนักงานสาขาต้ องบันทึกของเสียในรายงานของเสียทุกครัง้ ก่อนทิ ้งลงถังขยะ
และบริ ษัทฯ มีการสุม่ ตรวจสอบของเสียในถังขยะ โดยทีมผู้จดั การ 2 - 3 ครัง้ ต่อวัน และเพื่อเป็ นการควบคุมสินค้ าคงเหลือ
อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ กําหนดให้ ทกุ สาขาต้ องมีการตรวจนับสินค้ ารายการใหญ่ 35 รายการทุกสิ ้นวัน และนับรายการ

สาขาจะเป็ นคนนับเงินสดและกระทบยอดการขายทุกสิ ้นวันเพื่อส่งยอดให้ สํานักงานใหญ่ ผู้จดั การสาขาร่วมกับผู้ช่วยผู้จดั การ
หรื อพนักงานอาวุโส จะเป็ นผู้นําเงินสดจากการขายในแต่ละวันไปฝากเข้ าบัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้จะมีการเข้ ามาสุม่ ตรวจนับเงิน
ารปฏิบตั ิใยูนการเก็
เงินสด 2 ครัง้ ต่อเดือน โดยผู้จดั การตรวจสอบคุณภาพ 1 ครัง้ และการสุม่ จากผู้จดั การเขตอีก 1
บริษัทธีกอาฟเตอร์
จ�ำกัด บ(มหาชน)
30สดและวิ
ครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าทุกสาขาได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่บริษัทฯ กําหนดไว้ อย่างถูกต้ อง
6) การควบคุมสินค้ าคงเหลือ
บริษัทฯ มีการควบคุมของเสีย โดยกําหนดให้ พนักงานสาขาต้ องบันทึกของเสียในรายงานของเสียทุกครัง้ ก่อนทิ ้งลงถังขยะ
และบริ ษัทฯ มีการสุม่ ตรวจสอบของเสียในถังขยะ โดยทีมผู้จดั การ 2 - 3 ครัง้ ต่อวัน และเพื่อเป็ นการควบคุมสินค้ าคงเหลือ
อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ กําหนดให้ ทกุ สาขาต้ องมีการตรวจนับสินค้ ารายการใหญ่ 35 รายการทุกสิ ้นวัน และนับรายการ
สินค้ าคงเหลือทังหมดทุ
้
กสิ ้นเดือน ฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายบัญชีจะทําการสุม่ ตรวจนับสินค้ าคงเหลือทุกสิ ้นเดือนอีกด้ วย
บริษัทฯ กําหนดนโยบายมิให้ เกิดของเสียจากการผลิตที่ร้านขนมหวานเกินร้ อยละ 1 ซึง่ ในปี 2559 บริ ษัทฯ สามารถควบคุม
การผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยเกิดของเสียตํ่ากว่าร้ อยละ 1
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การจัดหาที่ตงั ้ สาขา
การเลือกทําเลที่ตงและขนาดพื
ั้
้นที่ของสาขาเป็ นหัวใจสําคัญในความสําเร็ จของธุรกิจร้ านขนมหวาน เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อ
รายได้ ส่วนแบ่งการตลาด งานด้ านการตลาดและค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการบริ หารและลงทุน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงให้ ความ
สําคัญต่อที่ตงของร้
ั้
านขนมหวานเป็ นอย่างมาก บริ ษัทฯ มีขนตอนในการพิ
ั้
จารณาเปิ ดสาขาใหม่สําหรับให้ บริ การร้ านขนม
หวานและเครื่ องดื่ม ดังนี ้
1)

2)

บริ ษัทฯ มีทีมงานทําการศึกษาและสํารวจพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพที่ทีมงานบริ ษัทฯ เป็ นผู้สรรหา หรื อที่ได้ รับข้ อเสนอจากผู้
ให้ บริ การศูนย์การค้ า หรื อคอมมูนิตี ้มอลล์ โดยปั จจัยหลักที่บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นและให้ ความสําคัญในการตัดสินใจเลือก
พื ้นที่ที่จะเปิ ดให้ บริ การ มีดงั นี ้
(1)
ตําแหน่งที่ตงของร้
ั้
านตังอยู
้ ่ในทําเลที่มีผ้ คู นมากทังในวั
้ นปกติและวันหยุด มีความหนาแน่นของประชากร
และศักยภาพการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ทําเลที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนไม่อยู่ในที่ลบั ตาเข้ าถึง
ง่าย ส่งผลให้ ทศั นวิสยั ของร้ านเด่นชัด รวมทังเป็
้ นแหล่งที่ผ้ คู นนิยมมารับประทานอาหาร นอกจากนี ้ยัง
ต้ องตังอยู
้ ใ่ นทําเลที่มกี ารคมนาคมสะดวกสามารถนํากลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเข้ ามาถึงได้ ง่าย เช่น ทางรถยนต์
ส่วนตัวหรื อ ระบบขนส่งสาธารณะ รวมทังมี
้ ที่จอดรถเพียงพอ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า
(2)

ขนาดพืน้ ที่เช่าและแผนผังของร้ านเหมาะสมกับการดําเนินงานของร้ านขนมหวาน โดยในแต่ละสาขา
บริ ษัทฯ จะเน้ นพื ้นที่ใช้ สอยขนาดกลางประมาณ 75 - 150 ตารางเมตร มีที่นงั่ เฉลี่ยประมาณ 15 - 30 โต๊ ะ
เพื่อให้ คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังคํานึงถึงความเหมาะสม
ของอัตราค่าเช่า เงื่ อ นไขการมัด จํ า การทํา สัญ ญา รวมทัง้ ค่า บริ การสาธารณูป โภคต่างๆ ซึ่ง มีผ ลต่อ
ระยะเวลาการคืนทุน และผลการดําเนินงานของแต่ละสาขา

(3)

ความพร้ อมของศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า อาทิ มีซุปเปอร์ มาร์ เก็ ตที่ดีและขนาดใหญ่ เพียงพอ มี
ระบบและจํานวนที่จอดรถเพียงพอ มีร้านอาหารที่มีคณ
ุ ภาพให้ บริ การในศูนย์การค้ า มีการบริ หารจัดการ
งานส่วนกลางของศูนย์การค้ าและระบบปฏิบตั ิการที่ดี รวมถึงมีทีมบริ หารที่มีคณ
ุ ภาพและประสบการณ์

(4)

ปริ มาณประชากรในพื ้นที่ โดยสังเกตจากจํานวนแหล่งที่พกั อาศัย สถาบันการศึกษา อาคารสํานักงาน และ
ชุมชนในลักษณะต่างๆ ในบริเวณดังกล่าว โดยบริษัทฯ คํานึงถึงโอกาสในการขยายตัวของยอดขายและ
ธุรกิจ รวมไปถึงส่วนแบ่งตลาดขนมหวานและการแข่งขันในพื ้นทีด่ งั กล่าว

ทีมงานของบริ ษัทฯ จะนําข้ อมูลจากการศึกษาและสํารวจที่ได้ มาวิเคราะห์และประชุมร่วมกัน เพื่อศึกษาความเป็ นไป
ได้ ของการเปิ ดสาขาในพื ้นที่ตงดั
ั ้ งกล่าว ทังรู
้ ปแบบและขนาดพื ้นที่ของสาขา รวมถึงแผนการตลาด โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพในการเข้ าถึงผู้บริ โภคที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย พร้ อมศึกษาความเป็ นไปได้ ของการลงทุนตามนโยบายของ
บริ ษัทฯ และพิจารณาตามลําดับขันตอนอนุ
้
มตั ิของบริ ษัทฯ ต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีการกําหนดกรอบเงินลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และระยะเวลาคืนทุน ดังนี ้
กรอบเงินลงทุน : บริ ษัทฯ จะใช้ เงินลงทุนเริ่ มแรกประมาณ 4.50 ล้ านบาท ถึง 7.50 ล้ านบาท ซึ่งเงินลงทุนจะขึ ้นอยู่
กับขนาดพืน้ ที่ ของโครงสร้ างต้ นทุน ได้ แก่ ค่าก่อ สร้ างออกแบบและตกแต่งสถานที่ ค่า วางระบบต่างๆ (ไฟฟ้ า
นํ ้าประปา โทรศัพท์ และระบบเก็บเงิน) และค่าอุปกรณ์ เป็ นต้ น
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ผลตอบแทนการลงทุน : ผลตอบแทนการลงทุนของสาขาจะต้ องไม่ตํ่ากว่าอัตราทีก่ ําหนด ขึ ้นอยูก่ บั เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ย ได้ แก่ ค่าวัตถุดิบสินค้ า ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ ค่าจ้ างพนักงาน ค่าเช่าพื ้นที่ ค่านํ ้า ค่าไฟ ค่าใช้ จา่ ยในการ
ขายและบริ หาร เป็ นต้ น
ระยะเวลาคืนทุน : จะต้ องไม่เกิน 1 -2 ปี ขึ ้นอยูก่ บั สถานที่ตงั ้ ขนาดพื ้นที่ และกําลังซื ้อของผู้บริ โภคในบริ เวณ
ดังกล่าว รวมถึงปั จจัยและองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3)

บริ ษัทฯ ดําเนินการติดต่อประสานงานเช่าพื ้นที่สาขากับเจ้ าของพื ้นที่ เสนอหรื อตอบกลับข้ อเสนอด้ านทําเล ขนาด
พื ้นที่ และค่าเช่าพื ้นที่ ให้ แก่เจ้ าของพื ้นที่

4)

บริ ษัทฯ ออกแบบและกําหนดรูปแบบการให้ บริ การของสาขาใหม่ โดยทีมงานของบริษัทฯ หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก
และคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้ างทีม่ ีผลงานเป็ นที่ยอมรับตามขันตอนการคั
้
ดเลือกของบริ ษัทฯ รวมถึงดําเนินการยื่นขอ
อนุญาตดําเนินการก่อสร้ างต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

5)

หลังจากได้ รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ทีมงานของบริ ษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบและควบคุม
การก่อสร้ างทุกขันตอนไม่
้
ให้ ผิดพลาด รวมทังควบคุ
้
มงบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ เพื่อให้ สาขาใหม่ของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามมาตรฐานที่บริ ษัทฯ กําหนด
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปั จจัยความเสี่ยง

ปั จจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และแนวทางในการป้องกันความเสีย่ ง สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง
วัตถุดิบหลักในการผลิตขนมหวานและเครื่ องดื่มของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย แป้ง ไข่ไก่ เนย นม นํา้ ตาล ผลไม้ ต่างๆ อาทิ
สตรอว์เบอร์ รี กล้ วย เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นวัตถุดิบที่อาจมีความผันผวนในด้ านราคาและปริ มาณที่สามารถจัดหาได้ ขึ ้นอยูก่ บั อุปสงค์
และอุปทานตามปริ มาณผลผลิตที่เข้ าสูท่ ้ องตลาด ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสภาวะอากาศในแต่ละปี ส่งผลให้ บริ ษัทฯ อาจต้ องจัดหา
วัตถุดิบในราคาที่สงู แต่อาจไม่สามารถเปลีย่ นแปลงราคาจําหน่ายขนมหวานและเครื่ องดื่มได้ ทนั ทีตามราคาวัตถุดิบที่อาจจะ
เพิ่มสูงขึ ้น หรื ออาจไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ เพียงพอต่อการจัดจําหน่าย ทําให้ บริ ษัทฯ สูญเสียโอกาสในการสร้ างยอดขาย
ได้ นอกจากนี ้ จากความต้ องการบริ โภคขนมหวานที่เพิ่มขึ ้นจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ส่งผลให้ วตั ถุดิบหลายประเภท
มีการปรับราคาสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องซึง่ ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนของบริ ษัทฯ โดยตรง
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีการเก็บข้ อมูลยอดจําหน่ายขนมหวานและเครื่ องดื่มแต่ละประเภทจากทุกสาขา ซึ่งสามารถนํามาใช้
วิเคราะห์และคาดการณ์ปริ มาณการจําหน่ายขนมหวานและเครื่ องดื่มแต่ละประเภท ทําให้ สามารถประมาณการและประเมิน
ปริ มาณวัตถุดิบที่จะใช้ และสามารถสัง่ ซื ้อได้ อย่างเหมาะสม สําหรั บวัตถุดิบบางประเภทที่มีความผันผวนสูงหรื อมีความ
ต้ องการใช้ ในปริ มาณมากนัน้ บริ ษัทฯ จะทํา สัญญากําหนดปริ มาณหรื อราคาที่ผ้ จู ดั หาวัตถุดิบต้ องจําหน่ายให้ กบั บริ ษัทฯ ซึ่ง
สัญ ญาซื อ้ ขายที่ จัด ทํ า นัน้ บริ ษั ท ฯ ยึด หลัก ความยุติ ธ รรมสํ า หรั บ ทุก ฝ่ ายและเน้ น การสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ผู้ข าย
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการสร้ างสรรค์สินค้ าใหม่เพื่อใช้ ประโยชน์จากวัตถุดิบที่ราคาดีและได้ คณ
ุ ภาพมาชดเชย และฝ่ าย
จัดซื ้อยังดําเนินการสรรหาผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้ าและวัตถุดิบรายใหม่ที่มีศกั ยภาพอยูเ่ สมอ
ความเสี่ยงจากภาวะการแข่ งขันสูงของอุตสาหกรรมรวมถึงการลอกเลียนแบบ
ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคในประเทศไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบ้ านกันมากขึ ้น และนิยมรับประทานขนมหวานภายหลังการ
รับประทานอาหารคาว หรื อรับประทานเป็ นอาหารว่าง ทําให้ เกิดภาวะการแข่งขันสูง การลอกเลียนแบบ และมีผ้ ปู ระกอบการ
รายใหม่ๆ เข้ ามาในอุตสาหกรรม รวมทัง้ มีขนมหวานและเครื่ องดื่มที่มีรูปแบบจากต่างประเทศ อาทิ เกาหลี และญี่ ปุ่น ที่
ดําเนินธุรกิจโดยทังผู
้ ้ ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมมากขึ ้นเรื่ อยๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทาง
การตลาด การเติบโต และผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ได้
สําหรับการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นนี ้ บริ ษัทมุ่งเน้ นที่การรักษามาตรฐานสินค้ าและการบริ การที่ประทับใจ รวมถึงการออกสินค้ า
ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและไม่ซํา้ ใครออกมาบริ การลูกค้ าอย่างต่อเนื่องเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ การ
ให้ บริ การที่เป็ นเลิศ อีกทังมี
้ รสชาติที่ไม่มีผ้ ปู ระกอบการรายอื่นสามารถลอกเลียนแบบได้ ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมได้
ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรในฝ่ ายปฏิบัติการแต่ ละสาขา
ปั ญหาการว่าจ้ างและลาออกของพนักงานถือเป็ นปั ญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมร้ านอาหารและส่งผลโดยตรงต่อต้ นทุนการ
ประกอบการ เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นธุรกิจจําหน่ายขนมหวานและเครื่ องดื่ม รวมทังต้
้ องมีการบริ การ ดังนันบุ
้ คลากร
จึงเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริ ษัทฯ และต้ องมีการวางแผนในการรั บพนักงานใหม่และฝึ กอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปิ ดสาขาใหม่ และทดแทนพนักงานที่อาจจะลาออกในสาขาที่มีการให้ บริ การอยู่
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีการดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกระดับชัน้ ใช้ ระบบการทําความรู้จกั กับพนักงานทุกๆ คนผ่านระบบการ
อบรมที่เข้ าใจง่ายและได้ ผล มีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทังมี
้ การวางแผนการเติบโต (Career Path) และให้ โอกาส
พนักงานที่มีความสามารถเติบโตไปตามลําดับขัน้ จนสามารถเป็ นถึงระดับผู้จดั การสาขาหรื อผู้จดั การเขตได้ ในอนาคต อีกทัง้
บริ ษัทฯ ยังมีการดูแลเรื่ องค่าตอบแทนและสวัสดิการให้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการคิดวิธีการให้ สวัสดิการที่ตรง
ความต้ องการและสามารถแก้ ปัญหาการทํ างานไปในตัว ประกอบกับในอนาคต บริ ษัทฯ มี โครงการเข้ า ร่ ว มกับสถาบัน
อาชีวศึกษา โดยจัดให้ นกั ศึกษาได้ มาฝึ กปฏิบตั ิงานจริง ณ สาขาของบริษัทฯ ซึง่ ถือเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ในการสรรหาบุคลากรที่
มีคณ
ุ ภาพและพร้ อมที่จะทํางานกับบริษัทฯ
ความเสี่ยงในการจัดเก็บและบริหารเงินสดที่สาขา
บริ ษัทฯ รับชําระค่าสินค้ าที่หน้ าร้ านของแต่ละสาขาในรู ปแบบเงินสด หรื อบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ของทางร้ านเท่านัน้
หากบริษัทฯ มียอดขายต่อวันสูงขึ ้น ทําให้ มีเงินสดในความดูแลของพนักงานเพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงที่เงินสดดังกล่าวจะ
สูญหาย หรื อไม่สามารถกระทบกับยอดขายในแต่ละวันได้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงได้ มีมาตรการควบคุมเงินสดที่เกิดจากการจําหน่ายขนมหวาน
ในแต่ละสาขาเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดย (1) กําหนดมูลค่าขันตํ
้ ่าให้ แก่พนักงานแคชเชียร์ ที่จะต้ องดําเนินการให้ ผ้ จู ดั การ
สาขาหรื อทีมผู้จดั การตรวจสอบยอดเงินและแบ่งจัดเก็บเข้ าตู้เซฟทันที (2) กําหนดให้ ผ้ จู ดั การสาขาหรื อทีมผู้จดั การเป็ นผู้นบั
เงินสดและกระทบยอดการขายทุกสิ ้นวันเพื่อส่งยอดให้ สํานักงานใหญ่ (3) กําหนดให้ ผ้ จู ดั การสาขาร่ วมกับผู้ช่วยผู้จดั การหรื อ
พนักงานอาวุโส เป็ นผู้นําเงินสดจากการขายในแต่ละวันไปฝากเข้ าบัญชีธนาคาร และ (4) การเข้ ามาสุม่ ตรวจนับเงินสดและ
วิธีการปฏิบตั ิในการเก็บเงินสด 2 ครัง้ ต่อเดือน โดยผู้จดั การแผนกตรวจสอบคุณภาพ 1 ครัง้ และการสุม่ จากผู้จดั การเขตอีก 1
ครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าทุกสาขาได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่บริษัทฯ กําหนดไว้ อย่างถูกต้ อง
ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถต่ อสัญญาเช่ าสถานที่ การเพิ่มขึน้ ของค่ าเช่ า และการไม่ สามารถหาพืน้ ที่เช่ าเพื่อเปิ ด
สาขาใหม่ ในห้ างสรรพสินค้ าและคอมมูนิตมี ้ อลล์
สาขาของบริษัทฯ ทังหมดในการจํ
้
าหน่ายขนมหวานและเครื่ องดื่ม ตังอยู
้ ่ในห้ างสรรพสินค้ าและคอมมูนิตี ้มอลล์ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้
มีการทําสัญญาเช่าพื ้นที่กบั ห้ างสรรพสินค้ าและคอมมูนิตี ้มอลล์ โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าประมาณ 3 - 9 ปี ทําให้ ต้องมีการต่อ
สัญญาเช่าภายหลังหมดอายุสญ
ั ญา และจากการที่ในปั จจุบนั มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารทังอาหารคาว
้
อาหารหวาน
และเครื่ องดื่มค่อนข้ างสูง มี ร้านเปิ ดใหม่ที่มีรูปแบบขนมหวานและเครื่ องดื่มที่คล้ ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้ มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการเพื่อให้ ได้ ทําเลที่เป็ นจุดเด่นในการเปิ ดร้ าน และทําให้ ห้างสรรพสินค้ าและ
คอมมูนิตี ้มอลล์หลายแห่งมีอํานาจต่อรองกับผู้ประกอบการ ซึ่งอาจทําให้ ห้างสรรพสินค้ าและคอมมูนิตี ้มอลล์ ไม่ต่อสัญญา
เช่ากับบริ ษัทฯ หากมีผ้ ปู ระกอบการรายอื่นยอมจ่ายค่าเช่าในราคาที่สงู กว่า หรื ออาจขึ ้นค่าเช่าเมื่อมีการต่อสัญญาได้ รวมทัง้
อาจทําให้ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื ้นที่เช่าเพื่อเปิ ดสาขาใหม่ในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมได้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์
ขึ ้นค่าเช่าในพื ้นที่เดิม หรื อบริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องจ่ายค่าเช่าในอัตราที่สงู ในการเปิ ดสาขาใหม่ อาจทําให้ สง่ ผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในส่วนของต้ นทุนค่าเช่าสถานที่อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับห้ างสรรพสินค้ าและคอมมูนิตี ้มอลล์ชนนํ
ั ้ า มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ให้ เช่ามา
เป็ นเวลานาน มีประวัติการชําระค่าเช่าที่ดี ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่ามาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากับผู้ให้ เช่า และที่ผ่านมาได้ รับ
การต่อสัญญาเช่ามาโดยตลอดในระดับราคาที่เหมาะสม อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังเป็ นผู้ประกอบการร้ านขนมหวานและเครื่ องดื่มชัน้
นํา มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับความนิยมและเป็ นที่ต้องการของผู้บริ โภค รวมถึงสามารถดึงดูดให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ ามาจับจ่ายใช้ สอยใน
ั ้ จึงทําให้ เชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะลดลง
ห้ างสรรพสินค้ าและคอมมูนิตี ้มอลล์นนๆ
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสาขาของบริษัทฯ
ในปี 2559 รายได้ ของบริ ษัทฯ กว่าร้ อยละ 98 มาจากการจําหน่ายขนมหวานและเครื่ องดื่มผ่านสาขาของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
20
สาขา ซึง่ สาขาทังหมดตั
้
งอยู
้ ใ่ นเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ดังนันหากเกิ
้
ดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อาทิ ปั ญหาทางการเมือง การ
ประท้ วง อุทกภัย เป็ นเหตุให้ ห้างสรรพสินค้ าหรื อคอมมูนิตี ้มอลล์ได้ รับความเสียหายหรื อต้ องปิ ดให้ บริ การ จะทําให้ สาขาของ
บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหายหรื อต้ องปิ ดให้ บริ การเช่นกัน ซึง่ หากเกิดกรณีดงั กล่าว และสาขาของบริ ษัทฯ ไม่สามารถจําหน่าย
ได้ เป็ นระยะเวลานาน ประกอบกับวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีอายุจํากัด อาจเกิดการหมดอายุและเสือ่ มสภาพได้
กรณีดงั กล่าว จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาไปตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดที่มีศกั ยภาพและมีกําลังซื ้อสูง ซึ่งจะช่วยลด
ความเสีย่ งของการกระจุกตัวของสาขาของบริ ษัทฯ ได้ ซึง่ บริ ษัทฯ คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การสาขาแรกในต่างจังหวัดได้ ในปี 2560
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
หากพิจารณาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั พบว่า ผู้บริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารและขนมหวานอยู่
ตลอดเรื่ อยมา เช่น แต่เดิมที่อาจมีการรับประทานขนมหวานจํ าพวกขนมไทยเท่านัน้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงจนมาเป็ นการ
รับประทานขนมประเภทเบเกอรี่ หรื อไอศกรี ม หรื อผสมผสานระหว่างเบเกอรี่ และไอศกรี มเพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี
ความเสี่ยงที่ในอนาคตผู้บริ โภคซึ่งเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริ โภคขนมหวาน ตามภาวะ
เศรษฐกิ จ สังคมและความนิยมที่เ ปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความใส่ใ จในสุขภาพของผู้บริ โภคที่อาจลดหรื อหลีกเลี่ยงการ
รับประทานขนมหวาน ซึง่ หากมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคในเรื่ องดังกล่าวเป็ นจํานวนมาก อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับความต้ องการและความพึงพอใจของลูกค้ า จึงให้ ความสําคัญกับการวิจยั และ
พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วามหลากหลาย แปลกใหม่ ทัน สมัย อยู่เ สมอ เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองต่อ การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคได้

ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ วันที่ 6 มกราคม 2560 กลุม่ คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ (“กลุม่ คุณกุลพัชร์ ฯ”) และกลุม่ คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ (“กลุม่ คุณ
แม่ทพั ฯ”) ถือหุ้นทัง้ หมดในบริ ษัทฯ จํานวนร้ อยละ 39.20 และร้ อยละ 31.50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ ตามลําดับ ซึ่งทัง้ 2 กลุม่ มีความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติ ทําให้ มีแนวโน้ มการออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน หากนับ
สัดส่วนรวมกันจะทําให้ เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดั ส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 50 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว จะทํา
ให้ สามารถควบคุมบริ ษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
ยกเว้ นเรื่ องกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นของบริ ษัทฯ จึงมีความ
เสีย่ งในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
้
7 ท่าน ในจํานวนนี ้มีกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระจํานวน
3 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริ ษัท เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการ
ตัดสินใจ และพิจารณาอนุมตั ริ ายการต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ในกรณีที่เข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ กิจการที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง บุคคลดังกล่าว
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จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว และในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่กระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยมีสิทธิ ออกเสียงคัดค้ าน โดยใช้ คะแนนเสียงเพียงร้ อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุม รวมทังในการอนุ
้
มตั ิรายการ
จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พ่งึ พิงผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เนื่องจากคุณแม่ทพั ต.สุวรรณ (“คุณแม่ทพั ฯ”) และคุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ (“คุณกุลพัชร์ ฯ”) เป็ นผู้ร่วมก่อตังบริ
้ ษัทฯ ซึง่
ทัง้ 2 ท่านเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีความสําคัญในการบริ หารงานให้ บริ ษัทฯ มีชื่อเสียงและ
เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค อีกทังทํ
้ าให้ บริ ษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คง และมีผลการดําเนินงานที่ดี โดยคุณแม่ทพั ฯ ดูแล
การบริ หารงานของบริ ษัทฯ ในภาพรวม ความเป็ นไปในร้ านรวมถึงการทําตลาดขยายสาขา ในขณะที่คณ
ุ กุลพัชร์ ฯ จะเป็ นผู้
คิดค้ นพัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตรขนมและเมนูที่จําหน่ายในร้ าน ดูแลการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้ าของบริ ษัทฯ
ดังนันหากบริ
้
ษัทฯ สูญเสียผู้บริ หารดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ และการดําเนินกิจการ ซึ่ง
อาจส่งผลต่อเนื่องถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ได้ มีการกระจายอํานาจ การบริ หารจัดการ ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบไป
ยังผู้บริ หารสายงานต่างๆ ซึ่งผู้บริ หารและหัวหน้ างานในหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
การทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้ อง และประสบการณ์การทํางานกับบริ ษัทฯ มาเป็ นเวลานาน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีโครงสร้ าง
การจัดการที่ดี มีการจัดทําแผนการขยายสาขาและธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงจัดทํางบประมาณประจําปี ดังนันการมี
้
โครงสร้ าง
การจัดการรองรับ มีการกระจายอํานาจในการดําเนินงานและการจัดเตรี ยมแผนงานสําหรับบริ ษัทฯ ข้ างต้ น จะสามารถช่วย
ลดความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหารทัง้ 2 ท่านได้
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โครงสร้างการถือหุโครงสร้
้นและการจั
ดอการ
างการถื
หุ้นและการจัดการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลุ่มผู้ถอื หุ้น
กลุม่ นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ/1
นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
นายพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ/2
นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ/2
นายวิวฒ
ั น์ กนกวัฒนาวรรณ/3
รวมกลุ่มนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
กลุม่ นายแม่ทพั ต.สุวรรณ/1
นายแม่ทพั ต.สุวรรณ
นางสาวกนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ/4
รวมกลุ่มนายแม่ ทัพ ต.สุวรรณ
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund
Services Department
นายธีรพงศ์ จันศิริ
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
AIA Company Limited - APEX
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
AIA Company Limited - Tiger
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ห้ นุ ระยะยาวปั นผล 70/30
นางสินี อารี เจริ ญเลิศ
อื่นๆ
รวมทัง้ หมด

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

253,750,000
14,787,500
12,687,500
3,000,000
284,225,000

35.00
2.04
1.75
0.41
39.20

213,150,000
15,225,000
228,375,000
25,500,000

29.40
2.10
31.50
3.52

6,500,000
5,655,100
5,000,000
4,751,900
4,700,000
4,376,200
3,820,000
152,096,800
725,000,000

0.90
0.78
0.69
0.65
0.65
0.60
0.53
20.98
100.0

หมายเหตุ: /1 กลุ่มนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณเป็ นเครื อญาติกบั กลุ่มนายแม่ทพั ต.สุวรรณ
/2
นายพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณและนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็ นน้ องชายของนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
/3
นายวิวฒ
ั น์ กนกวัฒนาวรรณ เป็ นบิดาของนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
/4
นางสาวกนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ เป็ นพี่สาวของนายแม่ทพั ต.สุวรรณ
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ อยู่กับความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควร ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลประจําปี จะต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทฯ มีกําไรพอที่จะ
ทําเช่นนันได้
้ และให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยนัน้ จะอยู่ภายใต้ อํานาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริ ษัทและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัท โดยจะต้ องคํานึงถึงผลการดําเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะ
ทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัท รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทเห็นสมควร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยเป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปั นผล คณะกรรมการบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทจะทําการรายงานให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคราวถัดไป ทังนี
้ ้ บริ ษัท ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม จํากัด
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ จากงบเฉพาะ
กิจการภายหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท
ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สําหรับงวดดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน
92,900,000 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 93.75 ของกําไรสุทธิ โดยที่บริ ษัทได้ จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วรวมเป็ น
เงินทังสิ
้ ้น 78,400,000 บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และจะจ่ายเงินปั นผลส่วนที่เหลือจํานวนไม่เกิน 14,500,000 บาท
สําหรับหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจํานวน 725,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลและเงินปั นผล ดังนี ้
(ก) การจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น ไม่เกิน 9,062,500 บาท หรื อคิดเป็ นการจ่าย
ปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมจากการคํานวณตามอัตราการจ่ายหุ้นปั นผลดังกล่าว ให้
จ่ายปั นผลสําหรับส่วนที่เป็ นเศษของหุ้นเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายด้ วยหุ้นปั นผล และ
(ข) การจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น ไม่เกิน 5,437,500 บาท

โครงสร้ างบริษัท
โครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจ�ำปี 2559 39

โครงสสร้ างบริษัท
โครงสร้ร้ างการบริหารจัจัดการของบริษัษทั ฯ ณ วันที่ 311 ธันวาคม 25559

โครงสสร้ างบริษัท

คณ
ณะกรรมการบบริษัท

คณะกรรรมการ

โครงสร้ร้ างการบริหารจัจัดการของบริษัษทั ฯ ณ วันที่ 311 ธันวาคม 25559
คณะกรรมการบริษัท
ฝ่ฝายตรวจสอบ
บภายใน
เลลขานุการบริษัท
กรรมการผู
ก
้ จัดดการ
(จ้ างบริษัทภาายนอก)
คณ
ณะกรรมการบบริษัท

เลขานุการบริษัท

เลลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

รอองกรรมการผู
้ จจัดการ
กรรมการผู
ก
้ จัดดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

เเลขานุการคณ
ณะกรรมการ
คณะกรร
รมการ
ตรวจสสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการ
(จ้างบริษัทบภายใน
ภายนอก) เเลขานุการคณ
ตรวจสอบ
ฝ่ฝายตรวจสอบ
ณะกรรมการ
(จ้ างบริษัทภาายนอก)

ตรวจสสอบ

ผูรองกรรมการผู
้ ช่วยกรรมการผู
ว
ผู้จ้ จัดัดการ
การ
รอองกรรมการผู้จจัดการ

ผู้ออํานวยการฝ่ าย
ปฏิบัตกิ าร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู
ว
ผู้ จัดการ
าํ
ายยทรั พยากร ผู้อาํ นวยการฝฝ่ ายบัญชีและะ
ผู้อํอานวยการฝ่ า ยผลิต ผู้อานวยการฝ่
การรเงิน
มนุษย์์

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากร
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิต
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
มนุ
ษ
ย์
ายบัญนชีและะ
ผู้อนีานวยการฝ่
าํ ้
ายยทรั พยากร ผู้อาํ นวยการฝฝ่การเงิ
นวาคม 255
รายชืผู่อ้ ออํผผู้าบนวยการฝ่
ริหารของบริาริยษัท ณ วันที่ผู3้ อํอ1าธันวยการฝ่
มีดตงั ต่อไปนี
า59
ยผลิ
การรเงิน
ปฏิบัตกิ าร
มนุษย์์
ต.สุวรรณ
กรรมกาารผู้จดั การ
. นายแม่ทพั
ว
กนกกวัฒนาวรรณ
รองกรรมการผู้จดั การ
. นางสาวกุลพัชร์
1ฒ
ธันนาวรรณ
วาคม 25559 มีดงั ต่อไปนีนี ้
รายชื
ริหารของบริ
ที่ 3กวั
ลล์ ริ ษัท ณ วันกนก
ผู้ช่วยกรรรมการผู้จดั กาาร
3. ่อผผู้บนายมิ
ทัศนาเสถี
น ยรกิจ
ผู้อํานวยยการฝ่ ายปฏิบบัั ติการ
4. นายทรงพล
ต.สุวรรณ
กรรมกาารผู้จดั การ
. นายแม่ทพั
ว
ผู้อํานวยยการฝ่ ายผลิต
5. นางสาวอุไรววรรณ สมาานวงศ์
กนกกวัฒนาวรรณ
รองกรรมการผู้จดั การ
. นางสาวกุลพัชร์
ท
ทองตัน/1
ผู้อํานวยยการฝ่ ายทรัพยยากรมนุษย์
6. นางพรสิรินทร์
กนกกวัฒนาวรรณ
ผู้ช่วยกรรรมการผู้จดั กาาร
3. นายมิลล์
ตังกิ
้ ตติสวุ รรณ์
ผู้อํานวยยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน
7. นางสาวชไมพพร
ทัศนาเสถี
น ยรกิจ
ผู้อํานวยยการฝ่ ายปฏิบบัั ติการ
4. นายทรงพล
ไรว
สมา
ผู้อษําัทนวย
ต กราคม 2560
5. หตุนางสาวอุ
ได้ ลาออกจากกการเป็ นผู้บริหารของบริ
หมายเห
: / นางพรสิ
สิวรรณ
ริ นทร์ ทองตั
นานวงศ์
า
ฯ ตัตยการฝ่
งแต่
้ วนัายผลิ
ที่ 1 มก
ท
ทองตัน/1
ผู้อํานวยยการฝ่ ายทรัพยยากรมนุษย์
6. นางพรสิรินทร์
ตังกิ
้ ตติสวุ รรณ์
ผู้อํานวยยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน
7. นางสาวชไมพพร
หมายเหหตุ: / นางพรสิสิริ นทร์ ทองตัน ได้ ลาออกจากกการเป็ นผู้บริหารของบริ
า
ษัทฯ ตัตงแต่
้ วนั ที่ 1 มกกราคม 2560
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โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย กรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี ้
การประชุมคณะกรรมการ
ชื่อ-สกุล
1.

นายปรี ย์มน

ปิ่ นสกุล

2.
3.

นายวิวฒ
ั น์
นายพิเชษฐ

กนกวัฒนาวรรณ
ภีมะโยธิน

4.
5.
6.
7.

ดร. ธรรมนูญ
นายแม่ทพั
นางสาวกุลพัชร์
นายมิลล์

อานันโทไทย
ต.สุวรรณ
กนกวัฒนาวรรณ
กนกวัฒนาวรรณ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จํานวนครั ง้
จํานวนครั ง้ ที่
การประชุม เข้ าร่ วมประชุม
10
10
10
10

10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

โดยมีนางสาวจันทนี ตันตสุรฤกษ์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัทฯ คือ นายวิวฒ
ั น์ กนกวัฒนาวรรณ นายแม่ทพั ต.สุวรรณ นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนา
วรรณ และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี ้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
ขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้ กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ และกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ สุจริ ตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
(2) กําหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารจัดการ
และอํานาจอนุมัติของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนํ าเสนอ และกํ ากับดูแลการบริ หารงานและผลการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลใดๆ ซึ่งได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ดงั กล่าว
เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ แก่บริ ษัทฯ และผู้ถือ
หุ้น
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(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ และ/หรื อคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอเพื่อให้ บรรลุกลยุทธ์และเป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
(4) ดําเนินการให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ และจัดให้ มีการรายงานทาง
การเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม
(5) พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอก่อนเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(6) กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึน้ เงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ
บําเหน็จรางวัลของผู้บริหาร รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม
(7) พิจารณารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(8) พิจารณาอนุมตั ิการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จําเป็ นต้ องได้ รับการพิจารณาโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินงานใด ๆ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้ อบังคับ
ที่เกี่ยวข้ อง
(9) พิจารณาอนุมัติและให้ ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณี ที่ขนาดของรายการไม่จําเป็ นต้ องพิจารณาโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
() อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ
(11) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
(12) ดูแลไม่ให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่
กรรมการรายใดมีส่วนได้ เสียในธุรกรรมใดที่ทํากับบริ ษัทฯ หรื อมีสัดส่วนการถื อหุ้นในบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ให้ กรรมการรายดังกล่าวแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(13) สอบทานนโยบายในการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม รวมถึ ง การต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่น (AntiCorruption) ของบริ ษัทฯ และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและความรั บผิดชอบต่อ
สังคมและการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ประจําปี ที่จดั ทําโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ รับมอบหมาย
(14) ดูแลไม่ให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่
กรรมการรายใดมีส่วนได้ เสียในธุรกรรมใดที่ทํากับบริ ษัทฯ หรื อมีสัดส่วนการถื อหุ้นในบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ให้ กรรมการรายดังกล่าวแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(15) แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
(1) แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท และ/หรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(1) ว่าจ้ างที่ปรึกษาหรื อบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ ความเห็นหรื อคําแนะนําตามความจําเป็ น
(1) จัดทํารายงานประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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(1) จัด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น การประชุม สามัญ ประจํ า ปี ภายใน 4 เดื อ นนับ แต่ วัน สิ น้ สุด ของรอบปี บัญ ชี ข อง
บริษัทฯ
() พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริษัทฯ อย่างเป็ นธรรม
() จัดให้ มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
() ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์
(3) มอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อ
มอบอํานาจช่วงที่ทําให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไป
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
การประชุมคณะกรรมการ
ชื่อ-สกุล
1.

นายพิเชษฐ

ภีมะโยธิน

2.
3.

นายปรี ย์มน
ดร. ธรรมนูญ

ปิ่ นสกุล
อานันโทไทย

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั ง้
จํานวนครั ง้ ที่
การประชุม เข้ าร่ วมประชุม
4
4
4
4

4
4

โดยมีนางสาวจันทนี ตันตสุรฤกษ์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล และดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษัทฯ
สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเพิ่มเติมได้ ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการ
บริษัทฯ
ขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้ กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้
(1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
(2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
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เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริ ษัทฯ และประเมินผลการตรวจสอบร่ วมกับผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
(4) สอบทานให้ บริ ษั ทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อบังคับและประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีผลใช้ บงั คับกับบริษัทฯ และ/หรื อธุรกิจของบริษัทฯ
(5) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ พร้ อมทังเสนอ
้
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้
(6) พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้ อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรั พย์ ฯ/กฎหมายที่เกี่ยวข้ องซึ่งมีผลใช้
บังคับ กับ บริ ษั ท ฯ และ/หรื อ ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ารายการดัง กล่า วมี ความสมเหตุส มผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
(7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อบังคับและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและมีผลใช้ บงั คับกับบริษัทฯ และ/หรื อธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(8) ทบทวนและเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแก้ ไขขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์
(9) ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้ องภายใต้ อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการว่าจ้ างหรื อนําผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านมาช่วยในงานตรวจสอบ
(10) หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(10) หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุ ง
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แก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรั พย์ฯ หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องและมีผลใช้ บงั คับกับบริษัทฯ และ/หรื อธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามข้ างต้ นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(11) ให้ ความเห็นต่อฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตัง้ เลิกจ้ าง ผลการดําเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(12) จัดทํารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อยปี ละ  ครัง้
(13) สอบทานและให้ ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่
(14) ทบทวนกระบวนการการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ
(15) สอบทานและให้ ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํ ากับดูแลกิจการและความรั บผิดชอบต่อสังคม และการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ประจําปี ของบริษัทฯ
(16) พิจ ารณาประเมิน และทบทวนลัก ษณะความเสี่ยงที่ บริ ษั ทฯ ประสบอยู่หรื อ คาดว่า จะเกิ ดขึน้ และส่งผลกระทบต่อ
บริ ษัทฯ (Identification of Risk) และกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของบริ ษัทฯ (Risk Appetite) รวมทังกํ
้ าหนด
นโยบายการบริ หารความเสี่ยงทัง้ ภายนอกและภายในบริ ษัทฯ ให้ มีความครอบคลุม และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และ
ทิศทางของธุรกิจ ทังนี
้ ้ ต้ องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้ อย 4 ประการ ดังนี ้
(ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
(ข) ความเสี่ยงด้ านการดําเนินงาน (Operational Risk)
(ค) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
(ง) ความเสี่ยงด้ านกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk)
(17) กําหนดกลยุทธ์ โครงสร้ างและทรัพยากรที่ใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงขององค์กรให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
(18) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้ องกับบทบาท หน้ าที่ความรับผิดชอบในการกํากับ
การทํางานของบริ ษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ สําหรับค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริ หาร มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1)

ค่าตอบแทนกรรมการ

(17) กําหนดกลยุทธ์ โครงสร้ างและทรัพยากรที่ใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงขององค์กรให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
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(18) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้ องกับบทบาท หน้ าที่ความรับผิดชอบในการกํากับ
การทํางานของบริ ษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ สําหรับค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริ หาร มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1)

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริ ษัทฯ มีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 เป็ นรายไตรมาส
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตําแหน่ ง (บาท/ไตรมาส)
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
10,000
-ไม่มี35,000

กรรมการ
10,000
-ไม่มี25,000

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ ในปี 2559
1.

ชื่อ-สกุล
นายปรี ย์มน
ปิ่ นสกุล

2.
3.

นายวิวฒ
ั น์
นายพิเชษฐ

4. ดร. ธรรมนูญ
5. นายแม่ทพั
6. นางสาวกุลพัชร์
7. นายมิลล์
รวม (บาท)

กนกวัฒนาวรรณ
ภีมะโยธิน/1
อานันโทไทย
ต.สุวรรณ
กนกวัฒนาวรรณ
กนกวัฒนาวรรณ/2

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ค่ าตอบแทนปี 2559
140,000
40,000
120,000
100,000
-ไม่มี-ไม่มี20,000
420,000

หมายเหตุ: /1 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ มีมติแต่งตังให้
้ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล
/2
นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2559 จึงรับค่าตอบแทนกรรมการ
เพียง 2 ไตรมาส

2)
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วย เงิ นเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชี พ ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ูบริ หาร จํานวน 7 ราย รวมทังสิ
้ ้น
13.46 ล้ านบาท สําหรับปี 2558 บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หารจํานวน 6 ราย รวมทังสิ
้ ้น 10.26 ล้ านบาท
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ค่ าตอบแทนอื่น
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินข้ างต้ นแล้ ว ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย เพื่อเป็ นการตอบแทนการทํางานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานดังกล่าว
และเพื่อให้ มีสว่ นร่วมเป็ นเจ้ าของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ จดั สรรพร้ อมกับการเสนอขายให้ แก่ประชาชน (Initial Public Offering : IPO)
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่กรรมการของบริ ษัทฯ ในราคาเสนอขาย
เดี ย วกับ ที่ เ สนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชน หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ จัด สรรให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษั ท ฯ จะถูก ห้ า มขายเป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนนับจากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ เริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2559
ชื่อ-สกุล
1 นายปรี ย์มน

ปิ่ นสกุล

2 นายพิเชษฐ

ภีมะโยธิน

3 ดร. ธรรมนูญ

อานันโทไทย

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

รวม

(2)

จํานวนหุ้นที่ สัดส่ วนเทียบกับ
ได้ รับการ
หุ้นสามัญ
จัดสรร (หุ้น) ทัง้ หมด (ร้ อยละ)
0.07
500,000

ราคาที่ได้ รับ
การจัดสรร
(บาท/หุ้น)
ราคา IPO

500,000

0.07

ราคา IPO

500,000

0.07

ราคา IPO

1,500,000

0.21

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
บริษัทย่อย โดยผลประโยชน์ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ บู ริหารคิดเป็ นมูลค่า 6.1 ล้ านบาท และมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

ผู้บริ หาร
1 นายทรงพล
ทัศนาเสถียรกิจ ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
2 น.ส.อุไรวรรณ สมานวงศ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายผลิต
3 น.ส.ชไมพร
ตังกิ
้ ตติสวุ รรณ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
4 นางพรสิรินทร์ ทองตัน
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์
รวม-ผู้บริหาร

จํานวนหุ้นที่
ได้ รับการ
จัดสรร (หุ้น)

สัดส่ วนเทียบ
กับหุ้นสามัญ
ทัง้ หมด (ร้ อย
ละ)

ราคาที่ได้ รับ
การจัดสรร
(บาท/หุ้น)

437,500
437,500
437,500

0.06
0.06
0.06

0.10
0.10
0.10

125,000

0.02

ร้ อยละ 50 ของ
ราคา IPO

1,437,500

0.20

ทังนี
้ ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรให้ แก่ผ้ บู ริ หาร จะถูกห้ ามขายเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัท
ฯ เริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยหลังจากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ ทําการซื ้อขาย

4 นางพรสิรินทร์ ทองตัน

การเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์

รวม-ผู้บริหาร

125,000
1,437,500

0.02 ร้ อยละ 50 ของ
ราคา IPO
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0.20

ทังนี
้ ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้ แก่ผ้ ูบริ หาร จะถูกห้ ามขายเป็ นระยะเวลาไม่เกิ น 12 เดือนนับจากวันที่ห้ ุนของ
บริ ษัทฯ เริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยหลังจากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ ทําการ
ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบ 6 เดือน ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ ร้อยละ 50
ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือน ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะสามารถขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ าม
ขายส่วนที่เหลือได้ ทงหมด
ั้

บุคลากร

จํานวนพนักงานทังหมด
้
จํานวนพนักงานทังหมดในแต่
้
ละสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี ้
สายงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายคลังสินค้ า
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายจัดซื ้อ
ฝ่ ายการตลาด (กราฟฟิ ค)
ฝ่ ายสนับสนุนงานบริ หาร
แผนกซ่อมบํารุง
แผนกสารสนเทศ
รวม

จํานวนพนักงาน (ราย)
2559
2558
ประจํา
ชั่วคราว
ประจํา
ชั่วคราว
432
89
391
34
100
104
31
30
18
14
10
8
8
6
4
3
8
2
12
5
3
626
89
563
34

การเปลีย่ นแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีจํานวนพนักงานรวม 715 ราย และ 597 ราย ตามลําดับ โดยมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในฝ่ ายปฏิบตั ิการเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นไปตามการเติบโตของธุรกิจบริ ษัทฯ ที่มีการเปิ ดสาขา
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนือ่ งจาก 15 สาขา ณ สิ ้นปี 2558 เป็ น 20 สาขา ณ สิ ้นปี 2559
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาํ คัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่ม-ี
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ผลตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน ปี 2559 และ 2558 มีดงั นี ้
ค่ าตอบแทน (ล้ านบาท)
เงินเดือน
เงินโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ/
รวม

2559
118.26
11.00
18.95
148.21

2558
78.60
6.51
13.68
98.79

/1

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เงินได้ หน้ าที่ ค่าเดินทาง กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ แต่ไม่รวม
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ (ESOP)

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความ
ชํานาญ รวมทัง้ ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ บริ ษัทฯ จึงได้ มีการกําหนดแผนการฝึ กอบรมทัง้
ภายในและภายนอกสําหรับพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ ดังนี ้
1.

จัดให้ มีการอบรมสําหรับพนักงานเข้ างานใหม่ในทุกๆ เดือน

2.

จัดหลักสูตรเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพในการทํางาน และทัศนคติที่ดีในการทํางานในทุกๆ ไตรมาส

3.

จัดอบรมภายในและจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ

4.

จัดให้ พนักงานเข้ าอบรมหลักสูตรด้ านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน

5.

จัดให้ มีการสอบและการวัดผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงานประจําสาขาได้ เติบโตในหน้ าที่
การงาน

5.

จัดให้ มีกิจกรรมภายในเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจในการทํางาน

6.

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างความสามัคคีของพนักงานในองค์กร และสร้ างให้ เกิดความผูกพันกับองค์กร
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การก�ำกับดูแลกิจการ การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในการดําเนินงานที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ รวมทังได้
้ ยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน (The Principles of Good
Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรั พย์ฯ กําหนด เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และยังทําให้ เกิดความโปร่ งใสต่อนักลงทุน
อันจะทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของนั
้
กลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้ าของ
บริ ษัทฯ เช่น สิทธิ ในการซื ้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัทฯ สิทธิ ในการ
ได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ ในการร่ วมตัดสินใจในเรื่ อง
สําคัญของบริ ษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่
สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เป็ น
ต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีพนั ธกิจในการส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
(1) บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องประกาศกําหนด รวมทัง้
ข้ อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาในการศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนวันประชุม นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ จะนําข้ อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตัวเอง บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลอื่นใดเข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งไปพร้ อม
กับหนังสือนัดประชุม
(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะใช้ สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
(4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ า
ก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทฯ กํ าหนด โดยบริ ษัทฯ จะเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ ของ
บริ ษัทฯ
(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น ทุกรายมีสิท ธิ อย่างเท่า เทียมกันในการแสดงความคิดเห็ น
ข้ อเสนอแนะหรื อตังคํ
้ าถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม

(4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อซักถามได้ ล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนด โดยบริ ษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
50 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)
ฯ
(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษั ทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายมี สิทธิ อ ย่างเท่า เที ยมกันในการแสดงความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะหรื อตังคํ
้ าถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม
(6) บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในการนับผลการ
ลงคะแนน
(7) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมที่บนั ทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ องและครบถ้ วนใน
สาระสําคัญ รวมทังจะมี
้ การบันทึกประเด็นข้ อซักถาม ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะที่สําคัญไว้ ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะนําผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทังรายงานการประชุ
้
ม
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(8) บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการได้ รับเงินปั นผล โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลด้ วยวิธีการโอนเงินเข้ า
บัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเงินปั นผลตรงเวลา และป้องกันปั ญหาเรื่ องเช็คชํารุ ด สูญหาย หรื อส่งถึงผู้ถือหุ้น
ล่าช้ า
(9) บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่าวสารและสารสนเทศของบริ ษัทฯ ที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
อย่างสมํ่าเสมอ
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือ
หุ้นที่เป็ นผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นที่มิได้ เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) บริ ษั ทฯ จะแจ้ งกํ า หนดการประชุมผู้ถื อ หุ้น รวมทัง้ วาระการประชุม ที่ เกี่ ยวข้ อ งต่อตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ และเผยแพร่
กํ าหนดการประชุมดังกล่า วผ่า นทางเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ทฯ รวมทัง้ จะจัดทํ า และเผยแพร่ หนังสื อเชิญ ประชุมทัง้ ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน
(2) บริ ษัทฯ จะอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรื อเสนอวาระเพิ่มเติมได้ ก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้ าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริ ษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย
เสนอหรื อไม่
(3) ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ จะให้ โอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่ มการ
ประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการใช้ สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละ
วาระ และยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
รวมทังซั
้ กถามในแต่ละวาระโดยใช้ เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กําหนดไว้ รวมทังจะมิ
้ ให้ ผ้ บู ริ หารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น
โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญซึง่ ผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
(4) ในวาระเลือกตังกรรมการ
้
บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ มีการเลือกตังเป็
้ นรายคน
(5) บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ กรรมการรายงานการมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้ อยก่อนการพิจารณาในวาระที่
เกี่ยวข้ องในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและบันทึกส่วนได้ เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

วาระ และยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
รวมทังซั
้ กถามในแต่ละวาระโดยใช้ เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กําหนดไว้ รวมทังจะมิ
้ ให้ ผ้ บู ริ หารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่
วงหน้ าโดยไม่
จําเป็ น
รายงานประจ�
ำปี 2559
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โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญซึง่ ผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
(4) ในวาระเลือกตังกรรมการ
้
บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ มีการเลือกตังเป็
้ นรายคน
(5) บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ กรรมการรายงานการมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้ อยก่อนการพิจารณาในวาระที่
เกี่ยวข้ องในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและบันทึกส่วนได้ เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทังห้
้ ามมิให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สําคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระในวาระที่
เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการประชุมในวาระนัน้ ๆ
(6) บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางในการเก็บรั กษาและป้องกันการนํ าข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไปใช้ โดยห้ ามบุคคลหรื อ
หน่วยงานที่ทราบข้ อมูลภายในนําข้ อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยต่อหน่วยงานหรื อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่บคุ คลใด
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวหรื อนําข้ อมูลนันไปใช้
้
ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น หรื อกระทํารายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ถือเป็ นความผิดอย่างร้ ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้
กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้ าที่จดั ส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่
เลขานุการบริษัทเป็ นประจําและเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียภายใน ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงาน
ของบริ ษัทฯ หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้ อคิดเห็นจากผู้
มีส่ว นได้ เสียทุกกลุ่มจะเป็ น ประโยชน์ ในการดํ า เนิ น การและการพัฒนาธุรกิ จ ของบริ ษั ทฯ ดังนัน้ บริ ษั ทฯ จะปฏิ บัติตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี ้ ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ บริษัทฯ ได้ คํานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

: บริ ษั ทฯ จะดํ า เนินธุรกิ จด้ วยความโปร่ งใสและมีป ระสิทธิ ภ าพ โดยมุ่งมั่นที่ จ ะสร้ างผลการ
ดําเนินงานที่ดีและการเจริ ญเติบโตที่มนั่ คง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
รวมทังดํ
้ าเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น
: บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพ
ของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม เป็ นต้ น โดยให้
โอกาสอย่ า งทั่ว ถึ ง กับ พนัก งานทุก คน และพยายามสร้ างแรงจูง ใจให้ พ นัก งานที่ มี ค วามรู้
ความสามารถสูงให้ คงอยู่กบั บริ ษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทังยั
้ งได้ กําหนดแนวทางใน
การต่อ ต้ า นการทุจริ ต คอรั ปชั่น รวมทัง้ ปลูกฝั ง ให้ พ นักงานทุกคนปฏิ บัติต ามกฎหมายและ
ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เช่น การห้ ามใช้ ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็ นต้ น
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คู่ค้า

: บริ ษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้ ค่คู ้ าแข่งขันบนข้ อมูลที่เท่าเทียมกัน และ
คัดเลือกคูค่ ้ าด้ วยความยุติธรรมภายใต้ หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จัดทํารู ปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาทุกฝ่ าย
และจัดให้ มีระบบติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้ วน
และป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดหา โดยบริ ษัทฯ ซื ้อ
สินค้ าจากคูค่ ้ าตามเงื่อนไขทางการค้ า ตลอดจนปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด
ลูกค้ า
: บริ ษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้ าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ าและบริ การ รวมถึง
การตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าให้ ครบถ้ วนและครอบคลุมให้ มากที่สดุ เพื่อมุ่งเน้ น
การสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าในระยะยาว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคํานึงถึงสุขลักษณะและ
อนามัยของลูกค้ าในการบริ โภคสินค้ าของบริ ษัทฯ และการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าที่ถกู ต้ องและ
ครบถ้ วนแก่ลกู ค้ า รวมทังยั
้ งจัดให้ มชี ่องทางให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ สามารถแจ้ งปั ญหาสินค้ าหรื อ
การให้ บริ การที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ ป้องกัน และแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับสินค้ าและ
้
บริ การของบริ ษัทฯ ได้ อย่างรวดเร็ ว โดยลูกค้ าสามารถแจ้ งปั ญหาผ่านช่องทางต่างๆ ทังทาง
โทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ตา่ งๆ ของบริ ษัทฯ เช่น เว็บไซต์ Facebook และ Instagram
เจ้ าหนี ้
: บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้ าหนี ้เป็ นสําคัญ รวมทัง้ การชําระคืน
เงินต้ น ดอกเบี ้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
คู่แข่ ง
: บริ ษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้
สนับสนุนและส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
สังคมและส่ วนรวม : บริ ษัทฯ ใส่ใจและให้ ความสําคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของ
ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทฯ มี
จิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม รวมทังจั
้ ดให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ พยายามเข้ าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นการสร้ างและรักษาไว้ ซงึ่ สิง่ แวดล้ อมและสังคม
นอกจากนี ้ ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน หรื อเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย ความไม่
ถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรื อการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ
หรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลร้ องเรี ยนและเบาะแสที่แจ้ งมายังบริ ษัทฯ จะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ โดย
กรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสัง่ การตรวจสอบข้ อมูลและหาแนวทางแก้ ไข (หากมี) และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทต่อไป โดยจะเปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรื อรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ โปร่ งใส และทันเวลา ทัง้
ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่มีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึ่งล้ วน
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) บริ ษัทฯ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) คือ นางสาวจันทนี ตันตสุรฤกษ์ เพื่อทําหน้ าที่
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรื อผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็ นประจํา
รวมทังจะเผยแพร่
้
ข้อมูลของบริ ษัทฯ ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่มีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึ่งล้ วน
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํ
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และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) บริ ษัทฯ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) คือ นางสาวจันทนี ตันตสุรฤกษ์ เพื่อทําหน้ าที่
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรื อผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็ นประจํา
รวมทังจะเผยแพร่
้
ข้อมูลของบริ ษัทฯ ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ และหน่วยงานรั ฐที่เกี่ ยวข้ องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ และเว็บไซต์ ของบริ ษัท ฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างสมํ่าเสมอทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับข่าวสารเป็ นประจําผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยข้ อมูลที่อยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ จะมีการปรับปรุ งให้ ทนั สมัย
อยูเ่ สมอ ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจําปี โครงสร้ างบริ ษัทฯ
และผู้บริ หาร ตลอดจนโครงสร้ างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริ ษัทฯ
กฎบัตรต่าง ๆ เป็ นต้ น
(3) บริ ษัท ฯ ให้ ค วามสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษัท ฯ และสารสนเทศทางการเงิ น ที่ป รากฏในรายงานประจํ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ และจะจัดให้ มี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจํ า ปี นอกจากนี ้ คณะกรรมการยัง สนับ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจั ด การ
(Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
(4) บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริ ษัท จํานวนครัง้ ของการประชุมและการเข้ าประชุมในปี ที่ผ่านมา และความเห็นจากการทําหน้ าที่ รวมทัง้
การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของ
บริ ษัทฯ รวมถึงการเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูงในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (หากมี) ด้ วย
(5) บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การ
(6) บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง และ
นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อมที่ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุ ป และผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวรวมทังกรณี
้
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสร้ างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่สามารถเอื ้อประโยชน์ให้ กับ
บริ ษัทฯ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
(1) กรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 3 ท่าน (Executive Directors) ได้ แก่ นายแม่ทพั ต.สุวรรณ นางสาวกุลพัชร์
กนกวัฒนาวรรณ และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ

คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่สามารถเอื ้อประโยชน์ให้ กับ
บริ ษัทฯ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล
54 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
(1) กรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 3 ท่าน (Executive Directors) ได้ แก่ นายแม่ทพั ต.สุวรรณ นางสาวกุลพัชร์
กนกวัฒนาวรรณ และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
(2) กรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 1 ท่าน (Non-executive Directors) ได้ แก่ นายวิวฒ
ั น์ กนกวัฒนาวรรณ
(3) กรรมการอิสระ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กําหนดจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิ น
นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล และ ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการที่เป็ นอิสระ คิดเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริ ษัททังคณะอั
้
นจะทําให้ เกิดการถ่วงดุลในการ
พิจารณาและออกเสียงในเรื่ องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้ นแต่คณะกรรมการ
บริ ษั ท จะเห็ น ว่า บุค คลนัน้ สมควรดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ต่ อ ไปเพื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ของบริ ษั ท ฯ
นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทอื่น
ได้ แต่ต้องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดย
จะต้ องแจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ รับทราบด้ วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เพื่อทําหน้ าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทใน
การกํากับดูแลและตรวจสอบการบริ หารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการจั
้
ดทํา
รายงานทางการเงิน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ แต่งตัง้ นางสาวจันทนี ตันตสุรฤกษ์ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้ าที่ในการดําเนินการที่
เกี่ยวข้ องกับการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังสนั
้ บสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยการ
ให้ คําแนะนําในเรื่ องข้ อกําหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริษัท
2.

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และมีหน้ าที่กําหนดนโยบายและทิศ
ทางการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ รวมทั ง้ กํ า กั บ ดู แ ลให้ การบริ หารจั ด การเป็ นไปตามเป้ า หมายและแนวทาง
เพื่ อ ประโยชน์ ร ะยะยาวแก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ภายใต้ ก รอบข้ อกํ า หนดของกฎหมายและหลัก จรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้ โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัท
(1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ ให้
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่า ว ทัง้ นี ้ การจัดทํา คู่มือ การกํ า กับดูแลกิจการมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อเป็ นแนวทางแก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี
(2) หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ทางการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ รวมทั ง้ กํ า กั บ ดู แ ลให้ การบริ หารจั ด การเป็ นไปตามเป้ า หมายและแนวทาง
เพื่ อ ประโยชน์ ร ะยะยาวแก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ภายใต้ ก รอบข้ อกํ า หนดของกฎหมายและหลัก จรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้ โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว้ ในกฎบัตรของ
รายงานประจ�ำปี 2559 55
คณะกรรมการบริ ษัท
(1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ ให้
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่า ว ทัง้ นี ้ การจัดทํา คู่มือ การกํ า กับดูแลกิ จการมีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อเป็ นแนวทางแก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทฯ จัดให้ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี
(2) หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรั บผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยบริษัทฯ ได้ กําหนดข้ อพึงปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
และพนักงานยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
(ก) จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
(ข) จรรยาบรรณว่าด้ วยความสัมพันธ์ตอ่ ลูกค้ า
(ค) จรรยาบรรณว่าด้ วยความสัมพันธ์ตอ่ คูค่ ้ า คูแ่ ข่งทางการค้ า และเจ้ าหนี ้
(ง) จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
(จ) จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
(3) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ มีนโยบายขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีเหตุผลและเป็ นอิสระ
ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการ
ที่พิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ บริ ษัทฯ ทราบ และต้ องไม่เข้ าร่ วมการพิจารณา รวมถึง
ไม่มีอํานาจอนุมตั ิในรายการดังกล่าว
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการเกี่ ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่สอดคล้ องกับกฎหมาย
ตลอดจนข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังจะเปิ
้
ดเผยรายการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ
56-1)
(4) การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ทังในระดั
้
บบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทฯ มีการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้ าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการเปิ ดเผยความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทหรื อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ
(5) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทัง้ องค์กร รวมทัง้ กํ ากับดูแลให้ มีระบบหรื อ
กระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยฝ่ ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตาม
นโยบายและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจําและบริ ษัทฯ จัดให้ มีการทบทวนระบบหรื อกระบวนการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงเป็ นประจําทุกปี
(6) รายงานของคณะกรรมการ

บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ทังในระดั
้
บบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทฯ มีการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้ าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการเปิ ดเผยความเห็นของ
56 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
(5) การบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทัง้ องค์ กร รวมทังกํ
้ ากับดูแลให้ มีระบบหรื อ
กระบวนการบริ หารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยฝ่ ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตาม
นโยบายและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจําและบริ ษัทฯ จัดให้ มีการทบทวนระบบหรื อกระบวนการบริ หาร
จัดการความเสีย่ งเป็ นประจําทุกปี
(6) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนําเสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
นที่ปรากฏในรายงานประจําปี
3.

การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น โดยมีการ
กําหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา บริ ษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการทุกท่านล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม เว้ นแต่กรณีมีเหตุจําเป็ นเร่งด่วน และจัด
ให้ มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้ วเพื่อใช้ ในการอ้ างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดย
ในการประชุมทุกครัง้ บริ ษัทฯ จัดให้ มีผ้ ูบริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการ
ตัดสินใจที่ถกู ต้ องและทันเวลา
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ ถื อมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย
กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระใดจะไม่เข้ าร่ วมประชุมและไม่ใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและแก้ ไขการ
ดําเนินงาน โดยมีการกําหนดหัวข้ อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนําเสนอ
ต่อที่ประชุม รวมทังเปิ
้ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจําปี
4.

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายไตรมาส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคํานึงถึง
ความเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ส่วนผู้บริ หารจะได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
เงิ น เดื อ นและโบนัส ประจํ า ปี โดยพิ จ ารณาจากผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เป็ น สํ า คัญ ทัง้ นี ้ ค่า ตอบแทนรายปี ข อง
คณะกรรมการและผู้บริ หารรวมกันจะต้ องไม่เป็ นจํานวนที่สงู ผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารโดย
เฉลี่ยของบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ าย
จัดการจะร่ วมกันเป็ นผู้กําหนดตามรู ป แบบและหลักเกณฑ์ ในการจ่ายค่า ตอบแทน และจะนํ าเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
5.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุง
การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและให้ ความรู้อาจกระทําเป็ นการภายในบริษัทฯ หรื อใช้ บริ การของสถาบันภายนอก

เฉลี่ยของบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ าย
จัดการจะร่ วมกันเป็ นผู้กํ าหนดตามรู ป แบบและหลักเกณฑ์ ในการจ่ายค่า ตอบแทน และจะนํ าเสนอให้
ที่ป ระชุำปีม2559
ผู้ถือ หุ้น57
รายงานประจ�
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
5.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุง
การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและให้ ความรู้อาจกระทําเป็ นการภายในบริษัทฯ หรื อใช้ บริ การของสถาบันภายนอก
ก็ได้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อมีกรรมการเข้ าใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการเข้ าใหม่ รวมถึงจัดให้ มีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่
กรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดให้ มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้ รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริ หารและพนักงาน โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยกรรมการผู้จัดการจะกําหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวเพื่อเป็ นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ เพื่อพัฒนาผู้บริ หารและพนักงานให้ มีความรู้ ความสามารถใน
การทํางานมากขึ ้นและให้ สามารถทํางานแทนกันได้
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ความรับผิดชอบต่อสังความรั
คม บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยั่งยื นภายใต้ ความรั บผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริ ษัทฯ เชื่อว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมพร้ อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคูก่ นั ไปด้ วย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ เพื่อให้ ฝ่ายจัดการนําไปศึกษา
หรื อปฏิบตั ิ โดยบริษัทฯ ได้ จดั ทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น 8 หมวด ดังนี ้
1)

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นที่จะประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมั
้ น่ ที่จะแข่งขันทางการค้ าตามหลัก
จริ ยธรรมในการประกอบการค้ า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็
ตามที่ขดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้ อมูลที่ความเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ า การเรี ยก รับ และ
ไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตทางการค้ าในการจัดซื ้อเครื่ องจักร นอกจากนี ้ ยังได้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ของผู้อื่น โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายให้ บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้ อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา อาทิ
การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้ องตามกฎหมาย อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริ มและปลูกจิตใต้
สํานึกให้ แก่บคุ ลากรของบริ ษัทฯ ในทุกระดับชันให้
้ เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
2)

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริ ษัทฯ มีการบริ หารกิจการบนพื ้นฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อรับสินบนกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อภาคเอกชน
โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบังคับบัญชาใน
แต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ เนื่องจากบริษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ บริษัทฯ ได้ ดําเนินการสมัครเพื่อเข้ าร่วมเป็ นหนึ่งในภาคี
เครื อข่ายต่อต้ านคอร์ รัปชั่น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อร่ วมประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต โครงการนี ้ดําเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชันนํ
้ า อัน
ได้ แก่ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย หอการค้ าไทย หอการค้ านานาชาติ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย สมาคม
ธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ยังได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี ้
1.

ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ดําเนินการหรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในทุก
รู ปแบบทัง้ ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสมํ่าเสมอ

2.

กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องรายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงการกระทําที่เข้ าข่าย
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ
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3)

3.

บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่แจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมทัง้ บุคคลที่ให้
ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์ รัปชัน่

4.

คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมี
หน้ าที่ในการให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่
้
าง ๆ เพื่อให้ เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย

5.

ผู้ที่กระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กํ าหนดไว้
และอาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย

6.

บริ ษัทฯ จัดให้ มีการฝึ กอบรมและการเผยแพร่ความรู้ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ให้
มีความเข้ าใจในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และส่งเสริ มด้ านคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้ าที่ของตน

7.

บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ค่สู ญ
ั ญา คู่ค้า หรื อบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ รายงานการ
ละเมิดนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ของบริษัทฯ

8.

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผล
การปฏิ บัติงาน และการกํ าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นธรรมและ
เพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กร และเป็ นการสร้ างหลักประกันให้ แก่พนักงานและ
ลูกจ้ างของบริษัทฯ

9.

เพื่ อ ความชัด เจนในการดํ า เนิ น การในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสูง กับ การเกิ ด การทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี ้ ให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบ
ให้ แน่ชดั
9.1

การให้ มอบหรื อ รั บของกํ านัล และการเลี ย้ งรั บรองจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตาม
กฎหมาย เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

9.2

การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย
โดยต้ องมัน่ ใจว่าการให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการอําพรางการ
ติดสินบน

9.3

ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอื่นๆ กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรื อเอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย นอกจากนี ้ กรรมการ
บริ ษัทฯ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่ให้ หรื อรับสินบนในทุกขันตอนของ
้
การดําเนินกิจการ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน
ไม่ละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการละเมิด

9.3

ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอื่นๆ กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรื อเอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย นอกจากนี ้ กรรมการ
บริ ษัทฯ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่ให้ หรื อรับสินบนในทุกขันตอนของ
้
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การดําเนินกิจการ
3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน
ไม่ละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดด้ านสิทธิ มนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้ องเรี ยนสําหรับผู้ที่
ได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเคารพสิทธิ มนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการสร้ างองค์ความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชน
และปลูกจิตสํานึกให้ บคุ ลากรของบริษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
4)

การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยที่จะช่วย
เพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ในอนาคต ทังนี
้ ้
บริษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้

5)

1.

เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน

2.

จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงื่อนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทํางานที่เป็ นธรรม

3.

ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่วมสัมมนา
และฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร
รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร

4.

จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่าง ๆ สําหรับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจาก
ที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ รวมถึงการให้ เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่
พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บตุ ร และเงินช่วยฌาปนกิจ

5.

จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจําปี แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ ของบริ ษัทฯ โดยพิจารณาจากปั จจัยความ
เสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของแต่ละบุคคล

6.

ดําเนินการให้ พนักงานปฏิบัติงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทํางานที่ดี โดยจัดให้ มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริมสร้ างให้ พนักงานมีจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย รวมถึงจัดการ
ฝึ กอบรม และส่ง เสริ มให้ พ นักงานมี สุข อนามัยที่ ดี และดูแ ลสถานที่ ทํ า งานให้ ถูกสุข ลัก ษณะ มี ความ
ปลอดภัยอยูเ่ สมอ

7.

เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการ
กระทําที่ไม่ถกู ต้ องในบริ ษัทฯ รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว

ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ า

บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าและบริ การของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า
และยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าด้ วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลกู ค้ าเสมือนเป็ นบุคคลในครอบครัวของ

ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
7.
5)

เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่รายงานประจ�
างไม่เป็ นธรรมหรื
อการ
ำปี 2559
61
กระทําที่ไม่ถกู ต้ องในบริษัทฯ รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว

ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ า

บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าและบริ การของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า
และยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าด้ วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลกู ค้ าเสมือนเป็ นบุคคลในครอบครัวของ
บริ ษัทฯ ดังนี ้
1.

บริ ษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ าและบริ การเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นที่การใช้
วัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ และการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ บริ โภคสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ
อนามัย และได้ รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับสินค้ า โดยพนักงานของบริษัทฯ จะทําหน้ าที่ให้ ข้อมูลของสินค้ าอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน

6)

2.

บริ ษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาคิดค้ นสินค้ าใหม่อย่างต่อเนื่ อง เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
เพื่ อ ให้ ลูกค้ า ได้ บริ โ ภคสินค้ า และได้ รับบริ การที่ หลากหลาย มี คุณ ภาพและมาตรฐาน และตรงความ
ต้ องการในการบริโภค

3.

บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการตลาดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ ลกู ค้ าได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ า
และบริการของบริษัทฯ ที่ถกู ต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณาเกินจริ ง เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลที่ถกู ต้ อง
และเพียงพอในการตัดสินใจ

4.

บริ ษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ า และมุ่งมัน่ ที่จะให้ ลกู ค้ าได้ รับสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและ
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่
กฎหมายกําหนด รวมถึงออกแบบ สร้ างสรรค์ และพัฒนาสินค้ าและบริ การอยู่เสมอ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความ
มัน่ ใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้ าและบริการของบริษัทฯ

5.

บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่ อใช้ ในการสื่อสารติดต่อ กับลูกค้ า รวมถึงการรั บเรื่ อ งร้ องเรี ยน
เกี่ ยวกับ คุณ ภาพของสิ น ค้ า และบริ การอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ผ่า นทางเว็บ ไซต์ แ ละสื่ อ สัง คมออนไลน์
(Social Media) ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว

6.

บริ ษัทฯ จะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางที่มิชอบ

7.

บริษัทฯ จัดให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ า และระหว่างลูกค้ ากับบริ ษัทฯ ให้
ยัง่ ยืน

การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม

บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมโดยบริ ษัทฯ ดําเนินการและควบคุมให้ การ
ผลิตสินค้ าและการให้ บริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครื อมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
อย่ า งเคร่ ง ครั ด บริ ษั ท ฯ ยัง ดํ า เนิ น กิ จ การภายใต้ แ นวคิด การใส่ ใ จและรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมุ่ง เน้ น ดูแ ลและพัฒ นา
กระบวนการผลิต และเลือกใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญต่อการลด
ของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลักการใช้ ให้ น้อยหรื อใช้ เท่าที่จําเป็ น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ มีการหมุนเวียนการใช้
ทรัพยากรร่ วมกันอย่างเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการทําลายสิ่งแวดล้ อม โดยเริ่ มจากการ
ออกแบบที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ใช้ วสั ดุไม่สิ ้นเปลืองและสามารถนํากลับมาใช้ ได้ หลายครัง้ จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้ อม
ทังที
้ ่กําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และเป็ นอุปกรณ์ในการดําเนินธุรกิจ
7)

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สงั คม

ทรัพยากรร่ วมกันอย่างเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการทําลายสิ่งแวดล้ อม โดยเริ่ มจากการ
ออกแบบที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ใช้ วสั ดุไม่สิ ้นเปลืองและสามารถนํากลับมาใช้ ได้ หลายครัง้ จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้ อม
62 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)
ทังที
้ ่กําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และเป็ นอุปกรณ์ในการดําเนินธุรกิจ
7)

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สงั คม
อย่างแท้ จริ ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้ างองค์ ความรู้ สร้ างงาน สร้ างคน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้ นการบริ จาคและการสนับสนุนการศึกษา ให้ ความร่ วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน
โดยรอบในพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ เข้ าดําเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทังตอบสนองต่
้
อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและ
สิง่ แวดล้ อมอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ด้ วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ สง่ เสริ ม
ท มีจิตสํานึกและความรับผิ ดชอบต่อสิ่งแววดล้ อมและสังคมด้ วย โดยในนปี 2559 บริริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ห้ มี
ให้ พนักกงานของบริ ษัทฯ
กิจกรรมมเพื่อสังคม ดังนี ้
 เดือนมกราคม 2559 บริ
บ ษัทฯ ได้ ร่วม กับมูลนิธิยวุ พัฒ
ั น์ จัดกิจกรรมม “พี่อิ่มท้ อง น้นองอิ่มด้ วย” โดยบริ ษัทฯ นําเงิงิน
รายได้ บางส่
บ วนที่ได้ จากการจํ
า
าหน่ายยสินค้ าของบริษัษทฯ ได้ แก่ ฟิ กกีกี ้ พุดดิ ้ง (Figggy Pudding), ช็อค มัด บราววนี่
(Choc Mud Browniee) และ พานูกี ้ ((Panooki) ที่จดจํ
ดั าหน่ายในช่วงระหว่
ว
างวันที่ 8 – 31 มกราคคม 2559 บริ จาค
า
ให้ กบั โคครงการ Food44Good
 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริ ษัทฯ จัดดกิจกรรมเลี ้ยงอาหารเย็นและะบริ จาคขนม พพร้ อมทังสิ
้ ่งของงเครื่ องใช้ ให้ กักบั
สถานแแรกรับเด็กชายปปากเกร็ด (บ้ านนภูมิเวท) จังหวัดั นนทบุรี
 เดือนกรกฎาคม 25599 บริ ษัทฯ จัดกิจจกรรม “Sensee of Happiness” โดยบริ ษัทฯ ได้ เชิญผู้พิการรทางสายตาจาาก
สมาคมมศิษย์เก่าโรงเรีรยนสอนคนตาบบอดจํานวน 500 คน มาพูดคุยและร่ วมรับปประทานขนมขอองบริ ษัทฯ ที่ร้าน
า
อาฟเตออร์ ยู สาขาเอสคิววัน
 เดือนตุลาคม 2559 บริ
บ ษัทฯ จัดกิจกกรรม “After You for Dogs”” โดยรวบรวม เงินบริ จาคพร้ อมทั
อ งอาหารแล
้
ละ
อ
ดสําหรรับสุนขั และแมว อาหารกระป๋ อง นํ ้ายาฆ่าเชื ้ ้อโรค ยากันยุง ไปบริ จาคให้ กักบั
สิง่ ของเเครื่ องใช้ เช่น อาหารเม็
มูลนิธิบ้บ้านสงเคราะห์สัสตว์พิการที่อําเเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 เดือนพฤศจิกายน 25559 บริ ษัทฯ จัดดกิจกรรมช่วยผูผู้ประสบภัยหนาว โดยบริ ษัทฯ เป็ นสื่อกลางใในการรับบริ จาค
า
เสื ้อกันหนาวและผ้
น
าห่หมจากพนักงาานและลูกค้ า เพื
เ ่อนําไปบริ จาคให้
า กับประชชาชนในถิ่นทุรกักนดารที่มีฐานนะ
ยากจนนและประสบภัยหนาวในเขตจั
ย
งั หวัดเชียงใหม่ม่ เชียงราย และะเพชรบูรณ์
 เดือนธันั วาคม 2559 บริ
บ ษัทฯ นํารายยได้ หลังหักค่าใช้ช้ จ่ายจากการจํจําหน่ายเครื่ องดืดื่มจากชาโครงการหลวงในงาาน
Good Market ที่ศนู ย์การค้ า The EEmQuartier ระะหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคมม 2559 บริ จาคให้ กบั มูลนิธิชัชยั
พัฒนา

รายได้บางส่วนจากการจํ
น
าหน่ายสิ นค้าของบริ ษษัทฯ
บางรายการ บริ
บ ิ จาคให้กบั โครงงการ Food4Goood

เลีย้ งอาหารพร้ร้อมบริ จาคสิ่ งขอองเครื ่องใช้ให้กบเด็
บั กบ้านภูมิเวทท
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พูดคุยแและร่ วมรับประททานขนมของบริ ษัษทฯ กับผูพ้ ิการรทางสายตา
จากสมาคมศศิ ษย์เก่าโรงเรี ยนสอนคนตาบอด
น
ด

บริ จาคเงิ น อาาหารสัตว์ และสิสิ่ งของเครื ่องใช้ให้หกบั มูลนิ ธิบ้าน
สงเคราะหห์สตั ว์พิการ

เป็ นสืือ่ กลางรับบริ จาคคเสือ้ กันหนาวและผ้าห่มเพือ่ นําาไปบริ จาค
ใหห้กบั ผูป้ ระสบภัยหนาว
ย

รายได้หลังหักค่
ก าใช้จ่ายจากกการจํ าหน่ายสิ นค้คาบริ จาคให้กบั
มูลนิ ธิชชััยพัฒนา

8)

การมีนวัตกรรมและเผย
ก
แพร่ นวัตกรร มซึ่งได้ จากกาารดําเนินงานที่มีความรั บผิ ดชอบต่ อสังคม
ค สิ่งแวดล้ อม
และผู้มีส่วนได้
น เสีย

บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ มีมีนวัตกรรมทังใ้ ในระดับกระบววนการทํางานภภายในองค์กร และในระดับคความร่ วมมือระะหว่างองค์กร ซึ่ง
นวัตกรรรมดังกล่าวหมมายถึงการริ เริ่ มทําสิ่งต่างๆ ด้ ววยวิธีใหม่ๆ นออกจากนี ้ ยังอาจจหมายถึงการเเปลี่ยนแปลงทาางความคิด หรืรื อ
การผลิต เพื่อเป็ นการเเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้
ใ แก่ธุรกิจ เป้าาหมายของนวัตกรรมคื
ต
อการเปปลี่ยนแปลงในเเชิงบวก เพื่อทําให้
า สิ่งต่างๆ เกิกิด
ัง้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์
ป
ต่อสังั คมอย่างสูงสุด โดยบริ ษัทฯ มี
ความเปปลี่ยนแปลงไปปในทางที่ดีขึ ้น ก่กอให้ เกิดผลผลิลิตที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
แนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1)

า
การต่างๆ ของธุธุรกิจของบริ ษัทฯ
ท ที่ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั นว่า ก่อให้ เกิดความเสี
ค
่ยงหรื อมี
อ
สํารวจกระบวนก
ผลลกระทบในทางลบต่อสังคมหหรื อสิ่งแวดล้ อมหรื
อ อไม่ อย่างไร พร้ อมทัง้ ศึ กษาหาแนวททางแก้ ไขเพื่อลด
ล
ผลลกระทบดังกล่าว
า นอกจากนี ้ บบริษัทฯ ยังศึกษา
ษ พิจารณา แลละวิเคราะห์กร ะบวนการทํางาานอย่างละเอียด
ย
แลละครอบคลุมทุกด้ าน เพื่อสร้ าางโอกาสในการรพัฒนาไปสูก่ ารรค้ นพบนวัตกรรรมทางธุรกิจ

64 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

(2)

เปิ ด เผยนวัต กรรมที่ ค้ น พบในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ กระตุ้น ให้ ธุ ร กิ จ และ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ ปฏิบตั ิตาม

(3)

วิเคราะห์แนวทางการแก้ ไขปั ญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสมํ่าเสมอ และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ น
การสร้ างโอกาสในการคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อการเติบโตของบริ ษัทฯ และเพื่อการตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริโภค

ทังนี
้ ้ การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้ กบั กลุ่มผู้มีสว่ นได้ เสียให้ รับทราบ
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ เข้ าถึงกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ เสียของบริษัทฯ อย่างทัว่ ถึง
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มภายในและการบริ
หารจัดการความเสี
การควบคุมการควบคุ
ภายในและการบริ
หารจัดการความเสี
่ยง ่ ยง
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากบริ ษัทฯ
ตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และช่วยให้ สามารถค้ นพบข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทังยั
้ งสามารถช่วยให้ รายงาน
ทางการเงินของบริ ษัทมีความถูกต้ อง น่าเชื่อถือ และช่วยให้ การดําเนินงานของบริ ษัทบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิ ภ าพ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ยึดกรอบแนวทางปฏิ บัติด้านการควบคุม ภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission : COSO มาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินธุรกิจดังนี ้
(1)

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริ ษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยให้ ความสําคัญกับความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม และได้ แสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วม
ปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต รวมทังกํ
้ าหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
อย่างชัดเจนทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และให้ ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังจัดโครงสร้ างองค์กรและการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ช่วยให้ การบริ หารงานมีความรั ดกุมและสามารถ
ป้องกันการนําทรัพย์สนิ ของบริ ษัทไปใช้ โดยมิชอบได้
(2)

การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)

บริ ษัทประเมินปั จจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจทังจากปั
้
จจัยภายนอกและปั จจัยภายในองค์กรอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ รวมถึง
ความเสีย่ งที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการกระทําที่ไม่เหมาะะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีชดั เจน
สําหรั บการปฏิบตั ิงาน การรายงานข้ อมูลทัง้ ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิ น รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องและกําหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ อย่างเหมาะสม
(3)

การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)

บริ ษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึ ้นให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ซึง่ รวมถึงการควบคุมเชิงป้องกัน ได้ แก่ การแบ่งแยกหน้ าที่ การควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูล การ
ควบคุมทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ การกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
(4)

ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล (Information & Communication)

บริ ษัทฯ รายงานข้ อมูลสําคัญ ต่อคณะกรรมการอย่างเพียงพอสําหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจ และมีช่องทางและกระบวนการ
สื่อสารข้ อมูลภายในระหว่างฝ่ ายจัดการและพนักงานหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล ปิ ดบอร์ ดประกาศ การแจ้ งเฉพาะตัว
บุคคล โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในแต่ละเรื่ องหรื อสถานการณ์
(5)

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างบริ ษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และทําหน้ าที่
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในรวมถึงระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ โดยมี
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษัท ฯ รวมถึงสอบทานการควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้ อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดตังขึ
้ ้นเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงเป็ นผู้ประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างบริ ษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และทําหน้ าที่
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในรวมถึงระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ โดยมี
66 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษัท ฯ รวมถึงสอบทานการควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้ อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดตังขึ
้ ้นเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงเป็ นผู้ประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการจัดประชุมจํานวน 4 ครัง้ โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยจํานวน 1 ครัง้
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ โดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารและจากรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารจัดทําขึ ้น แล้ วสรุป
ได้ ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมี
ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภาวการณ์ปัจจุบนั
ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังมี
้ ระบบ
ควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ ว
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่ างกัน

รายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ (“คุณกุลพัชร์ ฯ”)

ความสัมพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 กรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ

2. คุณแม่ทพั ต. สุวรรณ (“คุณแม่ทพั ฯ”)

 กรรมการ ผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

3. ห้ างหุ้นส่วนสามัญเมหมิง (“เมหมิง”)
ประกอบธุรกิจให้ เช่าอาคารพาณิชย์

 มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน โดยคุณกุลพัชร์ ฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้ อยละ
35 และถือหุ้นในเมหมิงร้ อยละ 55 และคุณแม่ทพั ฯ ถือหุ้นใน
บริษัทฯ ร้ อยละ 29.40 และถือหุ้นในเมหมิง ร้ อยละ 45

4. บริ ษัท พรี มา พับบลิชชิง จํากัด (“พรี มา”)
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสื่อสิง่ พิมพ์

 มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน โดยคุณแม่ทพั ฯ ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ร้ อยละ
29.40 และถือหุ้นในพรี มา ร้ อยละ 50
 มีกรรมการร่วมกัน คือ คุณแม่ทพั ฯ ซึง่ เป็ นกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ดํารงตําแหน่งกรรมการในพรี มา

5. คุณวิวฒ
ั น์ กนกวัฒนาวรรณ (“คุณวิวฒ
ั น์ฯ”)

 กรรมการของบริ ษัทฯ
 เป็ นบิดาของคุณกุลพัชร์ ฯ ซึง่ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ

6. คุณไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ (“คุณไพบูลย์ฯ”)  เป็ นพี่ชายของคุณวิวฒ
ั น์ฯ ซึง่ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ
7. คุณพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ (“คุณพฤษภ์”)
 เป็ นน้ องชายของคุณกุลพัชร์ ฯ ซึง่ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ
8. บริ ษัท เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จํากัด (“เอ็มแอนด์  มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน โดยคุณกุลพัชร์ ฯ และคุณแม่ทพั ฯ ถือหุ้น
เอ็ม 2007”)
ในบริ ษัทฯ ร้ อยละ 35 และร้ อยละ 29.40 ตามลําดับ และถือหุ้น
(เดิมชื่อ บริษัท อาฟเตอร์ ยู 2007 จํากัด)
ในเอ็มแอนด์เอ็ม 2007 ร้ อยละ 54 และร้ อยละ 45 ตามลําดับ
ปั จจุบนั มิได้ ประกอบการใดๆ ทังนี
้ ้ หากมีการ  มีกรรมการร่ วมกัน คือ คุณกุลพัชร์ ฯ และคุณแม่ทพั ฯ กรรมการ
ประกอบกิจการใดๆ ในอนาคต เอ็มแอนด์เอ็ม
ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
2007 จะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับ
ในเอ็มแอนด์เอ็ม 2007
บริษัทฯ
9. บริ ษัท แพ็คฟูด้ จํากัด (มหาชน) (“แพ็คฟูด้ ”)  มีกรรมการร่ วมกัน คือ คุณวิวฒ
ั น์ฯ ซึ่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
ดํารงตําแหน่งกรรมการในแพ็คฟูด้

ห้ างหุ้นส่วนสามัญเมหมิง

คุณไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ

1.

2.

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

การเช่าอาคารพาณิชย์
บริ ษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์จํานวน 2 อาคาร อาคาร สูง 4 ชัน้
ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมีพื ้นที่ประมาณ 288 ตารางเมตรต่ออาคาร
ตังอยู
้ ่ที่อาคารเลขที่ 324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 ถนน
พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตขนม
หวาน และใช้ เป็ นสํานักงานและศูนย์กระจายสินค้ าของบริ ษัทฯ
ในราคาค่าเช่าเดือนละ 66,250 บาท หรื อคิดเป็ นค่าเช่าประมาณ
เดือนละ 115 บาทต่อตารางเมตร จ่ายชําระเป็ นประจําทุกเดือน

เช่าอาคารพาณิชย์
บริ ษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน 2 อาคาร สูง 5 ชัน้ ดาดฟ้า
1 ชัน้ โดยมีพื ้นที่ประมาณ 240 ตารางเมตรต่ออาคาร ตังอยู
้ ่ที่
อาคารเลขที่ 338, 338/1 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานของบริ ษัทฯ ใน
อัตราค่าเช่าเดือนละ 65,000 บาท หรื อคิดเป็ นค่าเช่าประมาณ
เดือนละ 135 บาทต่อตารางเมตร จ่ายชําระเป็ นประจําทุกเดือน
ตามสัญญาเช่าทีม่ ีอายุสญ
ั ญา 3 ปี และสามารถทําการต่อ
สัญญาได้ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในสัญญา
โดยบริ ษัทฯ เริ่ มเช่าสํานักงานดังกล่าวตังแต่
้ 1 มกราคม 2557
- ค่าเช่า

ลักษณะรายการ

รายละเอียดรายการระหว่ างกันที่เกิดขึน้ ในปี 2559 และ 2558 และจะยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต

0.78

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์จากเมหมิงจํานวน 2 อาคาร เพื่อ
ใช้ เป็ นสํานักงานของบริ ษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าประมาณเดือน
ละ 135 บาทต่อตารางเมตร เป็ นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้
กับค่าเช่าบริ เวณใกล้ เคียง ที่มีอตั ราค่าเช่าระหว่าง 125.00 –
156.25 บาทต่อ ตารางเมตรต่อ เดือ น และเงื่ อนไขการชํ าระ
ราคาเป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้ าปกติ เ ช่ น เดี ย วกั บ
บุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยที่ทําเลที่ตงของพื
ั้
้นที่เช่าเหมาะ
0.78 สํ าหรั บการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้ า อัตราค่า เช่า ที่คิด
ระหว่างกันเป็ นราคาตลาด และเงื่อนไขการชําระเงินเป็ นไป
ตามธุรกิจเช่าอาคารพาณิชย์โดยทัว่ ไป ซึง่ รายการดังกล่าวจะ
ยังคงมีตอ่ เนื่องต่อไปในอนาคต
ตามที่บริ ษัทฯ เช่าอาคารพาณิ ชย์ จากคุณ ไพบูล ย์ฯ เพื่ อใช้
เป็ นอาคารผลิต อาคารสํานักงานและศูนย์กระจายสินค้ าของ
บริ ษัทฯ ในอัตราค่าเช่าประมาณเดือนละ 115 บาทต่อตาราง
เมตร เป็ นอั ต ราค่ า เช่ า ที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ ค่ า เช่ า บริ เ วณ
ใกล้ เคียง ที่มีอตั ราค่าเช่าระหว่าง 125.00 – 156.25 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน และเงื่อนไขการชําระราคา เป็ นไปตาม
เงื่ อ นไขทางการค้ าปกติ เ ช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2559
ปี 2558
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3.

บริ ษัท พรี มา พับบลิชชิง จํากัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

รับฝากขายหนังสือ
บริ ษัทฯ ได้ นําหนังสื อสูตรเมนูการทําขนมหวาน May Made
และ Sweeter Tokyo มาวางจํ าหน่ายเป็ นหนึ่งในสินค้ าของ
บริ ษัทฯ ในลักษณะของสินค้ าฝากขาย หนังสือ May Made และ
Sweeter Tokyo แต่งโดยคุณกุลพัชร์ ฯ และดําเนินการพิมพ์และ
จั ด จํ า หน่ า ยโดยพรี มา หนั ง สื อ ดั ง กล่ า วเป็ นลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง
คุณกุลพัชร์ ฯ ซึง่ เริ่ มเขียนหนังสือ May Made ตังแต่
้ ปี 2549 ก่อน
เปิ ดดําเนินการร้ านอาฟเตอร์ ยู
หนังสือ May Made เป็ นหนังสือที่รวบรวมรวมสูตรขนมหวาน
โดยทัว่ ไป มิใช่สูตรลับของบริ ษัทฯ ส่วนหนังสือ Sweeter Tokyo
เป็ นหนังสือแนะนําร้ านขนมหวานในกรุ งโตเกียว ประเทศญี่ ปุ่น
และนํ า เสนอสู ต รขนมที่ ไ ด้ ความคิ ด จากการท่ อ งเที่ ย วใน
กรุ งโตเกียว และมิใช่สตู รลับของบริ ษัทฯ
การบันทึกบัญชีการรับฝากขายหนังสือนัน้ บริ ษัทฯ จะรับรู้ รายได้
ค่าฝากขายหนังสือ และเจ้ าหนี ้ค่าหนังสือ ณ วันที่จําหน่ายสินค้ า

และสามารถทําการต่อสัญญาได้ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่
กําหนดไว้ ในสัญญา โดยเริ่ มเช่าตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2557
เป็ นรายปี และได้ มีการต่ออายุออกไปอย่างไม่มีกําหนด โดยกรณี
ที่บริ ษัทฯ ประสงค์จะเลิกเช่า ต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
การเลิกเช่าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- ค่าเช่า

ลักษณะรายการ

0.80

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื่องจากสาขาร้ านขนมหวานของบริ ษัทฯ มีบริ เวณจําหน่าย
สินค้ าและของที่ระลึก บริ ษัทฯ จึงได้ นําหนังสือสูตรเมนูการ
ทําขนมหวานมาวางจําหน่ายในลักษณะของสินค้ าฝากขาย
โดยส่วนลดค่าหนังสือและเงื่อนไขการชําระราคาที่บริ ษัทฯ ทํา
กับพรี ม่าสามารถเทียบเคียงได้ กบั ส่วนลดและเงื่อนไขที่พรี มา
เสนอให้ กบั บุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีการวางจําหน่าย
สินค้ าซึ่ง สอดคล้ อ งกับร้ านของบริ ษั ทฯ และเป็ นรายการที่
สนับสนุนธุร กิจของบริ ษัทฯ ส่วนลดค่าหนังสื อ และเงื่ อ นไข
ทางการค้ า ที่ คิด ระหว่า งกัน เป็ นไปตามธุ ร กิ จ การขายฝาก
หนังสือโดยทัว่ ไป ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็ น
และสมเหตุสมผล และจะยังคงมีตอ่ เนื่องต่อไปในอนาคต

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ในการ
ดํา เนิ น ธุร กิจ ของบริ ษั ทฯ โดยที่ทํ า เลที่ตัง้ ของพื น้ ที่เ ช่า อยู่
ใกล้ เคียงกับอาคารสํานักงานอีกแห่งหนึ่งของบริ ษัทฯ ทําให้ มี
ความสะดวกเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ โดยอัตราค่าเช่าที่
คิดระหว่างกันเป็ นราคาตลาด และเงื่ อ นไขการชํ าระราคา
0.80 เป็ นไปตามธุ ร กิ จ เช่ า อาคารพาณิ ช ย์ โ ดยทั่ว ไป รายการ
ดังกล่าวจะยังคงมีตอ่ เนื่องต่อไปในอนาคต

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2559
ปี 2558
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4.

บริ ษัท แพ็คฟูด้ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

-

-

ค่าซื ้อวัตถุดิบ
บริ ษัทฯ ได้ ซือ้ วัตถุดิบบางส่วนเพื่อใช้ เป็ นส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้ า
- ค่าซื ้อวัตถุดิบ
- เจ้ าหนี ้การค้ า

0.36

0.12

0.04
0.04

-

-

0.04
0.05

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2559
ปี 2558

ค่าบริ การ
บริ ษัทฯ จ่ายค่าบริ การจัดเตรี ยมวัตถุดิบบางส่วนเพื่อให้ พร้ อม
สําหรับการนําเข้ าสูก่ ระบวนการผลิต
- ค่าบริ การจ่าย
- เจ้ าหนี ้การค้ า

ดังกล่าวได้
- รายได้ คา่ ฝากขายหนังสือ
- เจ้ าหนี ้การค้ า

ลักษณะรายการ

ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มเมนูใหม่
และได้ รับผลตอบรับจากลูกค้ าสูงกว่าที่คาดการณ์ ไว้ ทําให้
กําลังการผลิตที่มีอยู่ในขณะนันไม่
้ เพียงพอต่อการผลิตสินค้ า
ดั ง กล่ า วให้ ทั น ต่ อ ความต้ องการของลู ก ค้ า แต่ บ ริ ษั ท ฯ
พิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทฯ สามารถจัดการและวางแผนการ
ผลิตในระยะยาวให้ ทนั ต่อความต้ องการของลูกค้ าโดยไม่ต้อง
เพิ่มจํานวนแรงงาน บริ ษัทฯ จึงพิจารณาว่าจ้ างแพ็คฟู้ดเป็ น
การชัว่ คราวในการจัดเตรี ยมวัตถุดิบบางส่วนให้ พร้ อมสําหรับ
การนําเข้ าสูก่ ระบวนการผลิต ซึง่ ค่าบริ การที่ทางแพ็คฟู้ดเรี ยก
เก็บเป็ นอัตราที่ตํ่าที่สดุ จากการเปรี ยบเทียบผู้ขาย ประกอบ
กับทางแพ็คฟู้ดสามารถให้ บริ การแก่บริ ษัทฯ ได้ ทนั ที ซึ่งเมื่อ
บริ ษัทฯ ปรั บแผนการผลิตใหม่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน
แล้ ว ก็ได้ หยุดการว่าจ้ างงานบริ การ บริ ษัทฯ คาดว่าอาจจะมี
บริ การเช่นนี ้อีกในอนาคตโดยจะคํานึงถึงต้ นทุนและประโยชน์
ต่อบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ
ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม 2559 บริ ษั ท ฯ ได้ เริ่ ม ซื อ้ วัต ถุ ดิ บ
บางส่วนจากแพ็คฟู้ดเพื่อ นํามาใช้ เป็ นส่วนประกอบในการ
ผลิ ต สิ น ค้ า เนื่ อ งจากราคาวัต ถุดิบ ดัง กล่า วมี ร าคาตํ่ า กว่ า
ผู้ขายรายอื่นๆ โดยที่มีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
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5.

คุณพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

การเช่าอาคาร
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เช่าอาคารจํานวน 1 อาคาร โดยมีพื ้นที่
เช่าประมาณ 450 ตารางเมตร เพื่อใช้ ผลิตสินค้ าขายให้ บริ ษัทฯ
ในราคาค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท หรื อคิดเป็ นค่าเช่าประมาณ
เดื อ นละ 22 บาทต่ อ ตารางเมตร จ่ า ยชํ า ระภายในวั น ที่ 31
ธันวาคม 2560 สัญญามีอายุ 2 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2559 และสามารถต่อสัญญาได้ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่
กํ า หนดไว้ ในสั ญ ญา กรณี ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยประสงค์ จ ะเลิ ก เช่ า
สามารถแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการเลิกเช่าเป็ นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
- ค่าเช่า

ลักษณะรายการ

0.12

-

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2559
ปี 2558

รายการดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุส มผล โดยการรั บ บริ ก าร
เป็ นไปเพื่อช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถผลิตและให้ บริ การสินค้ า
เมนู ใ หม่ ไ ด้ เ พี ย งพอและทัน ต่ อ ความต้ องการของลู ก ค้ า
นอกจากนี ้ อัตราค่าบริ การ ราคาค่าวัตถุดิบ และเงื่อนไขการ
ชําระเงิน สามารถเทียบเคียงได้ กับบุคคลภายนอก รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และจะยังคงมี
ต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
ตามที่ บริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษัท ฯ เช่ า อาคารจากคุณพฤษภ์ ฯ
เพื่อใช้ เป็ นอาคารผลิตสินค้ า ในอัตราค่าเช่าประมาณเดือน
ละ 22 บาทต่อตารางเมตร เป็ นอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าราคา
ตลาด ดั ง นั น้ รายการดั ง กล่ า วจึ ง มี ค วามจํ า เป็ นและ
สมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าที่คิด
ระหว่างกันเป็ นอัตราที่ไม่สงู กว่าราคาตลาด รายการดังกล่าว
จะยังคงมีตอ่ เนื่องต่อไปในอนาคต

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
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1.

คุณวิวฒ
ั น์ กนกวัฒนาวรรณ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

เงินกู้ยืม
บริ ษัทฯ (ผู้ก้ )ู กู้ยืมเงินจากคุณวิวฒ
ั น์ฯ (ผู้ให้ ก้ )ู ตังแต่
้ วนั ที่ 31
ตุลาคม 2556 วงเงิน 14 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ
4.5 ต่อปี กําหนดชําระคืนเดือนละ 285,000 บาท และต้ องชําระ
ให้ เสร็จสิ ้นภายใน 60 เดือนนับตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2556
เป็ นต้ นไป โดยผู้ให้ ก้ มู ีสิทธิเรี ยกร้ องให้ ผ้ กู ้ ชู ําระหนี ้ทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนก่อนกําหนดตามแต่ผ้ ใู ห้ ก้ จู ะเห็นสมควร
อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชําระคืน
หนี ้ทังจํ
้ านวนพร้ อมดอกเบี ้ยก่อนกําหนด และคาดว่าบริ ษัทฯ จะ
ไม่มีรายการดังกล่าวในอนาคต
- ลูกหนี ้อื่น

ลักษณะรายการ

รายละเอียดรายการระหว่ างกันที่เกิดขึน้ ในปี 2559 และ 2558 และจะไม่ เกิดขึน้ ในอนาคต

-

ปี 2559

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษั ท ฯ กู้ ยื ม เงิ น จากคุณ วิ วัฒ น์ ฯ เพื่ อ ใช้ ในการซื อ้ ที่ ดิ น
สําหรับก่อสร้ างโรงงาน เนื่องจากวงเงินกู้ที่บริ ษัทฯ ได้ รับจาก
ธนาคารพาณิ ช ย์ ผ้ ู ให้ ก้ ู ตํ่ า กว่ า มูล ค่ า ที่ ดิ น ที่ จ ะซื อ้ ดัง นั น้
รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล
ทังนี
้ ้ จากการที่บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีเงินกู้ยืมและดอกเบี ้ยจ่าย
ตามอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง และบริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายชําระ
คื น หนี ท้ ั ง้ จํ า นวนพร้ อมดอกเบี ย้ ก่ อ นกํ า หนด ส่ ง ผลให้
ดอกเบี ้ยจ่ายที่ปรากฎในงบการเงินปี 2558 แสดงด้ วยค่าติด
ลบ ประกอบกับบริ ษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินกู้ด้วยยอดคงเหลือ
ทางบัญชีซงึ่ สูงกว่ายอดคงเหลือจริ งตามสัญญา ส่งผลให้ คณ
ุ
0.64 วิ วัฒ น์ ฯ มี ย อดคงค้ า งเป็ น ลูก หนี อ้ ื่ น ของบริ ษั ท ฯ ณ สิ น้ ปี
2558 และสิ ้นไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 0.64 ล้ านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นการกู้ยืมเพื่อซือ้ ที่ดินสําหรั บใช้ ในการ
ก่ อ สร้ างโรงงาน โดยมี อัต ราดอกเบี ย้ ตํ่ า กว่ า ที่ ไ ด้ รั บ จาก
ธนาคารพาณิ ชย์ และเงื่อนไขการชําระเงินเป็ นไปตามการ
กู้ ยื ม ป ก ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว จึ ง มี ค ว าม จํ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตุส มผล และเป็ น ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จ่ายคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้ แก่คณ
ุ
วิวฒ
ั น์ ฯ ทังจํ
้ านวนแล้ ว และเมื่อชําระยอดคงค้ างลูกหนีอ้ ื่น
แล้ วจะไม่มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทฯ

ปี 2558

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)

72 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

บ ริ ษั ท เ อ็ ม แ อ น ด์ เ อ็ ม 2007 เงินทดรองจ่าย
จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท อาฟเตอร์ บริ ษัทฯ ได้ ทดรองจ่ายเงินให้ แก่เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 เกี่ยวกับ
ค่าใช้ จ่ายสํานักงานและบริ หาร โดยเอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จะ
ยู 2007 จํากัด)
ดําเนินการชําระคืนเงินดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ ตามเงื่อนไขและ
ขันตอนการดํ
้
าเนินงานของบริ ษัทฯ และเอ็มแอนด์เอ็ม 2007
- ลูกหนี ้อื่น

3.

เงินทดรองจ่ายจากกรรมการ
คุณแม่ทพั ฯ มีการจ่ายเงินล่วงหน้ า หรื อในบางกรณีเบิกเงินจาก
บริ ษัทล่วงหน้ าเพื่อใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนในการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ เช่น ชําระค่าสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทฯ ซึง่ คุณแม่ทพั ฯ
จะดําเนินการทําเรื่ องเบิกคืนเงินดังกล่าวตามเงื่อนไขและขันตอน
้
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ
- เงินทดรองจ่ายจากกรรมการ

คุณแม่ทพั ต. สุวรรณ

ลักษณะรายการ

2.

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

-

-
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ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ควรลดการพึ่ง พิ ง หรื อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จาก
บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งหรื อ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกัน กั บ
บริ ษัทฯ โดยบริ หารสภาพคล่องในการดําเนินงานหรื อระดม
ทุนในรู ปแบบอื่นๆ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการทางการเงิน
ของบริ ษัทฯ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทฯ รายการดังกล่าวจึงมี
ความจําเป็ นและสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ คาด
ว่ า รายการดั ง กล่ า วจะลดลงเรื่ อยๆ และคาดว่ า จะไม่
ดําเนินการดังกล่าวอีกในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
0.28 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ ในการ
ดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จําเป็ นและสมเหตุสมผล
รายการดังกล่าวไม่ได้ เกิดขึ ้นตามปกติธรุ กิจของบริ ษัทฯ ไม่ได้
เกิ ดขึน้ เป็ นประจํ า ขนาดและมูลค่ารายการไม่มีนัยสําคัญ
เป็ น ไปเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการดํ า เนิ น งานแก่ เ อ็ ม
แอนด์เอ็ม 2007 บริ ษัทฯ คาดว่าจะไม่มีตอ่ ไปในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
0.01 รายการดังกล่าว มิได้ เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามปกติธรุ กิจของ
บริ ษัทฯ แต่เป็ นไปเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
แก่เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 และคาดว่าจะไม่มีตอ่ ไปในอนาคต
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4.

บริ ษัท พรี มา พับบลิชชิง จํากัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ซื ้อวัตถุดิบ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ซื ้อวัตถุดบิ ในการผลิตขนมบางประเภท ผ่าน
ตัวกลาง คือพรี มา โดยราคาขายและเงื่อนไขการชําระราคาเป็ น
ราคาต้ นทุนสินค้ าบวกกําไรส่วนเพิ่มสําหรับการดําเนินงาน
อย่างไรก็ดี ตังแต่
้ เดือนกันยายน 2558 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการ
จัดซื ้อวัตถุดบิ ดังกล่าวผ่านบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
- ซื ้อวัตถุดบิ

ลักษณะรายการ

-

ปี 2559

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการซื อ้ ขายดัง กล่ า วเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ
โดยราคาซื ้อคํานวณจากราคาต้ นทุนสินค้ าบวกกําไรส่วนเพิ่ม
สําหรับการดําเนินงาน และเงื่อนไขการชําระราคาเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้ าปกติ ทังนี
้ ้ รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ ้นใน
อนาคต เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ เลิกดําเนินการซื ้อวัตถุดิบผ่าน
พรี มาตัง้ แต่ เ ดื อ นกัน ยายน 2558 และดํ า เนิ น การจั ด ซื อ้
16.24 วัตถุดบิ ดังกล่าวโดยผ่านบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการซื ้อขายดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ มี
การกําหนดราคาและการชําระราคาตามเงื่อนไขการค้ าปกติ
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ได้ เ ลิ ก ดํ า เนิ น การซื อ้ วัต ถุ ดิบ ผ่ า น
พรี มาแล้ ว ตังแต่
้ เดือนกันยายน 2558 ดังนันรายการดั
้
งกล่าว
จะไม่เกิดขึ ้นในอนาคต

ปี 2558

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
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มาตรการหรื อขัน้ ตอนในการอนุมัตใิ ห้ เข้ าทํารายการระหว่ างกัน
ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ได้ มีการกําหนดมาตรการและขันตอนการอนุ
้
มตั ิ
การทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนัน้ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกาศ
และคําสัง่ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯฯ ทังนี
้ ้ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่สามารถเข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ รายการระหว่างกันนันต้
้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นในการทํารายการและความ
สมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในการเข้ าทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป และ
รายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ให้ เป็ นไปตามหลักการดังนี ้
การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิเป็ นหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันที่เป็ นข้ อตกลงทาง
การค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไประหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้
หากรายการดังกล่าวนันมี
้ ข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุ ปการทําธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปจะต้ องได้ รับการพิจารณาและให้ ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป ทัง้ นี ้ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ รวมทัง้ ข้ อบังคับ ประกาศ และคํ าสั่งของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จะแต่งตัง้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการเข้ าทํา
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องยึดหลักปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ รวมทัง้ ข้ อ บังคับ ประกาศ และคํ า สั่งของคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทฯ คาดว่าในอนาคต รายการค้ าทัว่ ไป หรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ เช่น การรับฝากขายสินค้ า การ
เช่าพื ้นที่สํานักงานและสถานที่เพื่อประกอบการผลิตสินค้ าของบริ ษัทฯ การรับบริ การ เป็ นต้ น จะยังคงเกิดขึ ้น โดยบริ ษัทฯ
จะดําเนินการให้ ราคาและเงื่อนไขชําระราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าปกติ
นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ อาจมีการพิจารณาแก้ ไขราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สถานที่ โดยจะดําเนินการให้ ราคา
และเงื่อนไขการชําระราคามีความเหมาะสม เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
อย่างไรก็ตาม รายการซื ้อวัตถุดิบ การกู้ยืมเงิน และเงินทดรองจ่าย จะไม่เกิดขึ ้นต่อไปในอนาคต
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การวิเคราะห์และค�
บายของฝ่
ดการ ายจัดการ
การวิำอธิ
เคราะห์
และคําอธิายจั
บายของฝ่
การวิเคราะห์ การดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดําเนินธุรกิจจําหน่ายขนมหวานและเบเกอรี่ โดยแบ่งธุรกิจเป็ น 2 ประเภท
คือ
1)

ร้ านขนมหวาน ซึง่ ดําเนินธุรกิจภายใต้ ชื่อ “อาฟเตอร์ ยู” และ “เมโกริ ”

2)

การจัดงานนอกสถานที่และการรับจ้ างผลิต โดยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการให้ บริ การจัดงานนอกสถานที่ เช่น งาน
สังสรรค์ งานแต่งงาน งานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย และได้ มีการรับจ้ างผลิตสินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
ของบริ ษัทฯ ให้ กบั ลูกค้ า เช่น ผู้ประกอบการสายการบิน และร้ านอาหาร

ภาพรวมผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในปี 2559
ในปี 2559 บริษัท เปิ ดสาขาร้ านอาฟเตอร์ ยู ทังหมด
้
3 สาขา ในเดือนกรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน ทําให้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสาขาของร้ านอาฟเตอร์ ยู ทังสิ
้ ้น 18 สาขา และร้ านเมโกริ 2 สาขา รวมเป็ น 20 สาขา (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสาขาของร้ านอาฟเตอร์ ยู ทังสิ
้ ้น 15 สาขา)
ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้ พฒ
ั นาและคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ หลายเมนูได้ รับความนิยมและได้ รับการ
ตอบรับอย่างดีจากลูกค้ าจนสามารถเพิ่มยอดขายให้ กบั บริษัทฯ เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเมนูดงั กล่าว ได้ แก่ ข้ าวเหนียว
มะม่วงคากิโกริ นํ ้าแข็งไสชานม ชาไทยเฉาก๊ วย ชิบยู า่ โทสต์กบั ไอศกรี มชาไทย เป็ นต้ น
จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ จากการขายรวมของบริ ษัทฯ ในปี 2559 อยูท่ ี่ 606.38 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
46.37 จาก 414.27 ล้ านบาทในปี 2558 กําไรสุทธิในปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 71.75 เป็ น 98.77 ล้ านบาท จาก 57.51 ล้ าน
บาทในปี 2558 อัตรากําไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 16.23 ในปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 13.86 ในปี 2558
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
รายได้
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ
รายได้ จากการขาย
1. รายได้ จากร้ านขนมหวาน
2. รายได้ จากการจัดงานนอกสถานที่และการรับจ้ างผลิต
รายได้ จากการขายรวม
รายได้ อ่ นื
รวม

2559
ล้ านบาท

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ

597.83

98.26

406.53

97.99

47.06

8.55
606.38
2.01
608.39

1.41
99.67
0.33
100.0

7.74
414.27
0.58
414.86

1.87
99.86
0.14
100.0

10.47
46.37
246.55
46.65
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จํานวนสาขาของบริ ษัทฯ
จํานวนสาขาที่เปิ ดใหม่สทุ ธิ
จํานวนสาขา ณ สิ ้นงวด
ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาของสาขาเดิม
อัตราการเติบโตของรายได้ จากการขาย – สาขาเดิม
(Same-Store Sales Growth: SSSG)
อัตราการเติบโตของรายได้ จากการขาย

หน่ วย
สาขา
สาขา
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2559
5
20
37.47
7.70

2558
5/1
15
34.77
9.15

ร้ อยละ

46.37

33.14

หมายเหตุ / จํานวนสาขาข้ างต้ นไม่รวมการปิ ดสาขาของร้ านไอศกรี มโฮมเมด ครัม (Crumb) ที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ในปี 2558 เนื่องจากผลการ
ดําเนินการ ไม่เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้ (เปิ ดสาขาในปี 2557) ดังนันสาขาของร้
้
านไอศกรี มครัม จะไม่ถกู รวมในการคํานวณ
SSSG

รายได้ ของบริษัทฯ ประกอบด้ วย รายได้ จากการขาย และรายได้ อื่น โดยรายได้ เกือบทังหมดเป็
้
นรายได้ ที่มาจากการขายทัง้
จากร้ านขนมหวานและจากการจัดงานนอกสถานที่และการรับจ้ างผลิตสินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริษัทฯ
รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสําคัญจาก 414.27 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 606.38 ล้ านบาท ในปี
2559 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 46.37 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 7.70 ที่ส่งผลจากความนิยมที่มีต่อเมนูใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มฐานลูกค้ าเป็ นอย่างดี และการขายจากจํานวนสาขาที่
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญอีก 5 สาขา
บริษัทฯ มีรายได้ อื่น เท่ากับ 2.01 ล้ านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจาก 0.58 ล้ านบาท ในปี ก่อนหน้ า โดยรายได้ หลักมาจากการ
ได้ รับคืนค่าชดเชยความเสียหายจากการก่อสร้ างล่าช้ า
ต้ นทุนขายและกําไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย วัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์ สินค้ าสําเร็ จรูป วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เงินเดือนและค่าแรงของ
พนักงานฝ่ ายผลิต ค่าเสื่อมราคาของโรงงาน อุปกรณ์เครื่ องครัวเครื่ องใช้ และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ของฝ่ ายผลิต ทังนี
้ ้
ต้ นทุนขายหลักกว่าร้ อยละ 80 เป็ นวัตถุดิบ โดยต้ นทุนขายได้ เพิ่มขึ ้นจาก 156.18 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ น 217.78 ล้ าน
บาท ในปี 2559 ตามสัดส่วนรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้ น
อัตรากําไรขัน้ ต้ น (ร้ อยละ)

2559

2558
606.38
217.78
388.60
64.08

414.27
156.18
258.09
62.30

สําหรับปี 2559 กําไรขันต้
้ นของบริษัทฯ เท่ากับ 388.60 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 64.08 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้ าที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 62.30 เนื่องมาจากการที่บริ ษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้ นทุนได้ ดีขึ ้นโดยเฉพาะการ
บริ หารจัดการวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่สําคัญในต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ
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ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายโดยหลัก ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายพนักงานประจําสาขา ค่าเช่าสถานที่ของร้ านอาฟเตอร์ ยู และร้ านเม
โกริ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการขาย อาทิ ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่าเสือ่ มราคา
สินทรัพย์ในสาขา
สําหรับปี 2559 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขาย เท่ากับ 178.53 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 56.37 ล้ านบาท จากปี 2558 ที่มี
ค่าใช้ จา่ ยอยูท่ ี่ 122.16 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 46.15 เนื่องมาจากจํานวนสาขาทีเ่ พิ่มขึ ้น ทําให้ ต้องมีการจ้ าง
พนักงานประจําสาขาและเช่าสถานที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายต่อรายได้ รวม อยูท่ ี่ร้อยละ
29.34 ของรายได้ รวม ซึง่ ดีขึ ้นกว่าปี ก่อนหน้ าที่อยูท่ ี่ร้อยละ 29.45 โดยค่าใช้ จา่ ยหลักที่ลดลงเมือ่ คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้
รวมคือค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ ทังนี
้ ้เนื่องจากบริษัทฯ มีอํานาจต่อรองมากขึ ้นในการเจรจาต่อรองการเช่า
พื ้นที่ของสาขาใหม่และการต่ออายุสญ
ั ญาของสาขาเก่า ทําให้ อตั ราค่าเช่าต่อตารางเมตรโดยเฉลีย่ ถูกลงกว่าที่ผา่ นมา
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร ประกอบด้ วย ค่าใช้ จา่ ยพนักงานในสํานักงานใหญ่ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่าที่ปรึกษาและ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ และค่าตัดจําหน่าย การขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนด และ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารอื่นๆ อาทิ ค่าเช่าอาคารสํานักงาน โรงงาน และคลังเก็บสินค้ า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้ จา่ ย
สํานักงานและเบ็ดเตล็ด ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับภาษี อากร
สําหรับปี 2559 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 84.17 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 58.32 ล้ านบาท ในปี 2558 โดยเพิ่มขึ ้น
25.85 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 44.33 สาเหตุหลักมาจากการจ้ างพนักงานในสํานักงานใหญ่เพื่อรองรับปริ มาณงานที่
เพิ่มขึ ้นตามสาขาและยอดขายที่เติบโต โดยมีคา่ ใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานดังกล่าวเพิ่มขึ ้น 14.48 ล้ านบาท นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกผลต่างระหว่างราคาขายกับมูลค่ายุติธรรมที่ผ้ บู ริ หารและ/หรื อพนักงานของบริษัทฯใช้ สทิ ธิ์ตามโครงการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ บู ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท (ESOP) จํานวนเงิน 7.68 ล้ านบาท
เป็ นค่าใช้ จ่ายในปี 2559 ทังนี
้ ้อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารต่อรายได้ รวมหากไม่นบั ค่าใช้ จ่าย ESOP ดังกล่าวจะอยูท่ ี่
ร้ อยละ 12.61 ซึง่ ดีกว่าปี 2558 ที่อยูท่ ี่ร้อยละ 13.09 (ไม่นบั รวมขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนดของร้ าน
ไอศกรี มครัม จํานวน 4.08 ล้ านบาทในปี 2558)
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงินสําหรับปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 6.80 ล้ านบาท และ 5.69 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.12 และร้ อย
ละ 1.37 ของรายได้ รวม ตามลําดับ โดยจํานวนค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่เพิม่ ขึ ้นมาจากเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร เพื่อใช้ ใน
การซื ้อที่ดินและก่อสร้ างอาคารโรงงาน และการซื ้ออุปกรณ์ โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยอยูท่ ี่ MLR-1 ต่อปี และการเพิ่มขึ ้นของ
เงินกู้จากบุคคลภายนอก ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.0 ต่อปี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

ละ 1.37 ของรายได้ รวม ตามลําดับ โดยจํานวนค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นมาจากเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร เพื่อใช้ ใน
การซื ้อที่ดินและก่อสร้ างอาคารโรงงาน และการซื ้ออุปกรณ์ โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยอยูท่ ี่ MLR-1 ต่อปี และการเพิ่มขึ ้นของ
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เงินกู้จากบุคคลภายนอก ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.0 ต่อปี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สําหรับปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 22.34 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนภาษี เงินได้ ต่อ
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ร้อยละ 18.45 และร้ อยละ 20.69 ตามลําดับ ทังนี
้ ้สัดส่วนในปี 2559 ที่ตํ่ากว่าปี 2558
เนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิประโยชน์จากการลงทุนในทรัพย์สนิ ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 604
กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
บริษัทฯได้ ทยอยออกเมนูใหม่ตงแต่
ั ้ กลางปี 2558 และได้ รับการตอบรับและความนิยมจากผู้บริ โภคเป็ นอย่างดี ประกอบกับ
การเปิ ดสาขาใหม่ของร้ านอาฟเตอร์ ยู และเมโกริ ในปี 2559 ถึง 5 สาขา รวมทังบริ
้ ษัทฯมีการบริหารจัดการต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย และค่าใช้ จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ส่งผลให้ กําไรสุทธิของกลุม่ บริษัทฯ เติบโตอย่าง
ก้ าวกระโดดจาก 57.51 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 98.77 ล้ านบาทในปี 2559 คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 13.86 และ
ร้ อยละ 16.23 ตามลําดับ
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 981.93 ล้ านบาท และ 363.79 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์สว่ นใหญ่มาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ ้นการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (IPO) และการลงทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของตกแต่งและอุปกรณ์ในการเปิ ดสาขาใหม่ งานระหว่างก่อสร้ าง
จากการเริ่ มก่อสร้ างสํานักงานแห่งใหม่ ศูนย์กระจายสินค้ า และศูนย์ฝึกอบรมที่เพิ่งเริ่มก่อสร้ างในเดือนมิถนุ ายน 2559
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 628.40 ล้ านบาท 82.27
ล้ านบาท ตามลําดับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น 546.13 ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงิน
สดรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ซึง่ บริษัทฯ ได้ รับเงินทังหมด
้
736.82 ล้ านบาท (ก่อนหักค่าใช้ จ่ายการ
เสนอขายหลักทรัพย์) เงินสดรับจาการดําเนินงานที่เพิ่มขึ ้น 136.47 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 33 ล้ าน
บาท หักกับการจ่ายเงินปั นผล 160.21 ล้ านบาท การชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทัว่ ไปพร้ อมดอกเบี ้ยทังจํ
้ านวน
รวมเป็ นเงิน 105.24 ล้ านบาท การจ่ายเงินค่าก่อสร้ างและซื ้อทรัพย์สนิ 85 ล้ านบาท
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ืน่
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นการขายหน้ าร้ านเป็ นหลัก โดยรายได้ กว่าร้ อยละ 98 - 99 เป็ นการรับเงินสดจากลูกค้ า
ทังหมด
้
ซึง่ เป็ นลักษณะปกติของธุรกิจร้ านขายขนมหวานและเครื่ องดื่ม มีการขายอีกเพียงร้ อยละ 1 - 2 ที่เป็ นการรับจัด
งานนอกสถานที่และรับจ้ างผลิต ซึง่ มีการให้ เครดิตกับลูกค้ าบางรายขึ ้นอยูก่ บั ข้ อตกลงทางการค้ า ทําให้ บริษัทฯ มีสดั ส่วน
ลูกหนี ้การค้ าที่ตํ่าเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทฯ โดยมียอดลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31
ธันวาคม 2558 เพียง 4.01 ล้ านบาท และ 0.59 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย 1 – 2 วัน นอกจากนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลกู หนี ้อืน่ จํานวน 3.25 ล้ านบาท และ 1.01 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึง่ รายการหลักเป็ นลูกหนี ้จากรายการเงินให้ ก้ ยู ืมและเงินทดรองจ่ายแก่พนักงาน และเงินประกันค่าตกแต่ง
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สิ นค้าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือของบริษัทฯ ประกอบด้ วย สินค้ าสําเร็จรูป ได้ แก่ ขนมเค้ ก คุ้กกี ้ ชา และสินค้ าอื่นๆ ที่วางขายหน้ าร้ าน สินค้ า
ระหว่างผลิต วัตถุดิบ เช่น นม เนย ผลไม้ และวัสดุสิ ้นเปลือง
สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าสําเร็จรูป
สินค้ าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ ้นเปลือง
รวม
หัก สินค้ าเสื่อมสภาพ
สินค้ าคงเหลือสุทธิ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
5.14
23.82
0.29
1.34
11.78
54.59
4.49
20.81
21.70
100.56
(0.12)
(0.56)
21.58
100.00
7.29

31 ธันวาคม 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
3.69
25.03
0.15
1.02
7.82
53.05
3.08
20.90
14.74
100.00
14.74
100.00
6.35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีสนิ ค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 21.58 ล้ านบาท และ14.74 ล้ าน
บาท ตามลําดับ มีระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลี่ยอยู่ที่ 6 - 8 วัน โดยสินค้ าคงเหลือหลักกว่าร้ อยละ 50 ของสินค้ าคงเหลือ
ทังหมดเป็
้
นวัตถุดิบ ซึ่งเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ ที่ต้องมีการสํารองวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการผลิตและการ
ให้ บริ การในร้ านอย่างต่อเนื่อง และระยะเวลาการขายสินค้ าเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่วตั ถุดิบและสินค้ าต่างๆ จะต้ องมี
ความสดและใหม่อยู่เสมอ สินค้ าคงเหลือที่เพิ่มขึ ้น 6.84 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 46.38 มีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ ้นของจํานวนสาขา ทําให้ ต้องมีการสํารองวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการผลิตและขายเพิ่มขึ ้น รวมถึงการสํารองสินค้ า
สําเร็ จรูปสําหรับการขายที่สาขาเพิ่มขึ ้น
ในกรณีที่บริ ษัทฯ คาดว่าจะเลิกผลิตสินค้ าบางตัวและยังมีวตั ถุดิบคงเหลืออยู่ หรื อมีสนิ ค้ าคงเหลือที่คาดว่าจะไม่ได้ ใช้ งาน
บริ ษัทฯ จะพิจารณาตังสํ
้ ารองค่าเผื่อสินค้ าเสือ่ มสภาพ เพื่อให้ มลู ค่าสินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยมูลค่าที่แท้ จริ ง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 7.74 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3.67 ล้ านบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ที่มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.07 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากภาษี ซื ้อรอยื่นที่เพิ่มขึ ้น เช่น ภาษี ซื ้อที่เกี่ยวข้ องกับงาน
บริ การและค่าก่อสร้ างที่บริ ษัทฯยังไม่ได้ รับใบกํากับภาษี ตวั จริ ง และเบีย้ ประกันที่เกิ ดจากการที่บริ ษัทฯ กู้ยืมเงิ นจาก
ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ทงจํ
ั ้ านวนกับธนาคารผู้ให้ ก้ แู ล้ ว แต่อยูร่ ะหว่างการติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวติ เพื่อ
ขอคืนค่าเบี ้ยประกันที่จ่ายไป
เงิ นฝากธนาคารทีม่ ี ภาระคํ้าประกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเงินฝากประจําที่บริ ษัทฯ นําไปเป็ นหลักประกันการ
ชําระหนี ้ตามวงเงินสินเชื่อสําหรับค่านํ ้ามันรถขนส่งของบริ ษัทฯ
ทีด่ ิ น อาคาร และอุปกรณ์

เงิ นฝากธนาคารทีม่ ี ภาระคํ้าประกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเงินฝากประจําที่บริ ษัทฯ นําไปเป็ นหลักประกันการ
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ชําระหนี ้ตามวงเงินสินเชื่อสําหรับค่านํ ้ามันรถขนส่งของบริษัทฯ

ที ด่ ิ น อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ จํานวน 282.99 ล้ านบาท
และ 235.84 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 28.82 และร้ อยละ 64.83 ของสินทรั พย์ รวมตามลํ าดับ โดยหลักมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของค่าตกแต่งและอุปกรณ์สําหรับร้ านสาขาซึง่ เปิ ดเพิ่มรวมทังหมด
้
5 สาขาในระหว่างปี 2559 และจากการรับรู้งาน
ระหว่างก่อสร้ างของสํานักงานแห่งใหม่ ซึง่ ได้ เริ่มก่อสร้ างตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2559
เงิ นประกันการเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีเงินประกันการเช่าจํานวน ล้ านบาท 22.07 ล้ านบาท และ
19.23 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 2.25 และร้ อยละ 5.29 ของสินทรัพย์รวม การเพิ่มขึ ้นของเงินประกันการเช่า
มาจากจํานวนสาขาที่เปิ ดเพิ่มขึ ้น เนื่องจากพื ้นที่ให้ บริ การของร้ านสาขาทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เป็ นพื ้นที่เช่าในศูนย์การค้ า
และคอมมูนิตีม้ อลล์ ซึ่งพืน้ ที่เช่าส่วนใหญ่ มีเงื่อนไขให้ บริ ษัทฯ ต้ องวางเงินประกันการเช่าเพื่อประกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ ้น เงินประกันการเช่าคิดเป็ นจํานวน 3 - 8 เดือนของค่าเช่า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 0.70 ล้ านบาท และ 3.07 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยการลดลง 2.37 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 77.23 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ าส่วนที่
เกิน 1 ปี และการจัดประเภทรายการของเบี ้ยประกันชีวิตสําหรับกรรมการที่เกี่ยวข้ องกับวงเงินกู้ที่บริ ษัทฯ กู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนทังจํ
้ านวน ตามที่ได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 หนี ้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้
อื่น หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทัว่ ไป เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ภาษี เงินได้ ค้าง
จ่าย และเงินปั นผลค้ างจ่าย ซึง่ มีจํานวนหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 173.10 ล้ านบาท และ 246.83 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ การลดลง
ของหนี ้สินรวมโดยหลักมาจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทัว่ ไปพร้ อมดอกเบี ้ยทังจํ
้ านวน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น จํานวน 63.79 ล้ านบาท และ
47.46 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ ้น 16.33 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.42 ซึง่ สาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้ค่าใช้ จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น ซึง่ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 14.52 ล้ าน
บาท ระยะเวลาเฉลี่ยในการชําระหนี ้ค่าซื ้อสินค้ าของบริษัทฯ อยูท่ ี่ 29 – 30 วัน
หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื น่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินหมุนเวียนอื่น จํานวน 16.59 ล้ านบาท และ 6.31
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ ้น 10.28 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 162.91 ซึง่ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้น
ของภาษี หกั ณ ที่จ่ายค้ างจ่าย โดยเฉพาะภาษี ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายเงินปั นผลที่จ่ายในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ นําส่งภาษี ดงั กล่าวในเดือนมกราคม 2560
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เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
ในเดือนสิงหาคม 2558 บริ ษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก 2 ท่าน ในวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 100 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการ
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ใช้ ในการก่อสร้ างโรงงาน และใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการเปิ ดสาขาใหม่ เนื่องจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี ้ยที่สงู กว่า ซึง่ ยอดคงเหลือ
ของเงินกู้ยืมระยะยาวรวมดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 101.41 ล้ านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีเงื่อนไขให้ สิทธิ
ผู้ให้ ก้ ใู นการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญาเงินกู้ ใน
ระหว่างปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิการเสนอขายหุ้น IPO บริ ษัทฯ จึงจ่ายชําระคืนเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยทังจํ
้ านวน และได้
ดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ไู ด้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามที่ระบุในสัญญา
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
้ ้น 3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารทังสิ
วงเงิน โดยมีจํานวน (รวมส่วนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ปี ) 66.31 ล้ านบาท และ 45.53 ล้ านบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ ้นของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในระหว่างปี 2559 จํานวน 20.79 ล้ านบาท มาจากการเบิกใช้ วงเงินกู้เพิ่มขึ ้นจํานวน 33
ล้ านบาท หักด้ วยการจ่ายชําระคืนเงินต้ นในระหว่างปี 12.21 ล้ านบาท
ประมาณการหนีส้ ิ นในการรื ้อถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีประมาณการหนี ้สินในการรื อ้ ถอนจํานวน 6.77 ล้ านบาท
และ 5.43 ล้ านบาท ตามลําดับ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าในการรื อ้ ถอนสิ่งตกแต่งและ
ติดตัง้ และปรับปรุ งพื ้นที่เช่าคืนแก่ผ้ ใู ห้ เช่าเมื่อสิ ้นอายุสญ
ั ญาเช่า ส่งผลให้ หนี ้สินในการรื อ้ ถอนเพิ่มขึ ้นตามพื ้นที่เช่าและ
จํานวนสาขาที่เพิ่มขึ ้น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มียอดคงเหลือของบัญชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานจํานวน 4.66 ล้ านบาท และ 2.02 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ ยอดที่เพิ่มขึ ้น 2.64 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 130.61 มา
จากการปรับปรุงประมาณการตามการคํานวณของนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ บริษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจํานวน 808.83 ล้ านบาท และ 116.97
ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 691.87 ล้ านบาท โดยหลักมาจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึง่
บริษัทฯ ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ซึง่ มีจํานวน 709.58 ล้ านบาท
กําไรสุทธิของบริษัทสําหรับปี 98.62 ล้ านบาท และการเพิ่มทุน 18.50 ล้ านบาท หักด้ วยการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2559
จํานวน 134.83 ล้ านบาท
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การวิเคราะห์ กระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

2559

2558
136.47
(85.15)
494.81
546.13
82.27
628.40

93.10
(112.09)
68.31
49.32
32.95
82.27

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการดําเนิ นงาน
ในปี 2559 และ ปี 2558 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 136.47 ล้ านบาท และ 93.10
ล้ านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ ้น 43.37 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้นจาก เงินสดรับจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ ้น 67.72 ล้ านบาท
หักลบจากเงินสดจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากภาษี เงินได้ 10.11 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยจ่าย 5.78 ล้ านบาท และการลดลงจากเงินทุน
หมุนเวียนอื่นๆ 8.46 ล้ านบาท
กระแสเงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 85.15 ล้ านบาท และ 112.09 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยเงินสดส่วนใหญ่ใช้ ไปสําหรับการก่อสร้ างอาคารโรงงานแห่งใหม่ การซื ้ออุปกรณ์สําหรับการผลิต การก่อสร้ างและซื ้อ
อุปกรณ์สาํ หรับสาขา และการก่อสร้ างอาคารสํานักงานแห่งใหม่ โดยเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของบริ ษัทฯ (รวมเงินจ่าย
ล่วงหน้ าสําหรับการซื ้อสินทรัพย์) ในปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 82.56 ล้ านบาท และ 111.11 ล้ านบาท ตามลําดับ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2559 เท่ากับ 494.81 ล้ านบาท เทียบกับ 68.31 ล้ านบาทในปี 2558 โดย
หลักมาจากเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 736.82 ล้ านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 33 ล้ านบาท หัก
ลบกับเงินสดจ่ายสําหรับเงินปั นผล 160.21 ล้ านบาท ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทัว่ ไป 100 ล้ านบาท และชําระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 12.21 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริ ษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
ทัว่ ไป 100 ล้ านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร 32 ล้ านบาท และเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 4 ล้ านบาท
หักกลบกับเงินสดจ่ายสําหรับเงินปั นผล 25.38 ล้ านบาท และชําระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน 11.22 ล้ านบาท
สภาพคล่ องและความสามารถในการชําระหนี ้
สภาพคล่อง
บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ ้นมากดังจะเห็นได้ จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ ้นจาก 1.01 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 เป็ น 6.42 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วที่เพิ่มขึ ้นจาก 0.81 เท่าในปี
2558 เป็ น 6.11 เท่าในปี 2559 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีเงินสดรับจํานวนมากจากการเสนอขายหุ้น IPO ในเดือนธันวาคม 2559
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หากพิจารณาวงจรเงินสดหมุนเวียน (Cash Cycle) ของบริ ษัทฯ ในปี 2559 และปี 2558 จะพบว่า บริ ษัทฯ มี Cash Cycle
อยู่ในระดับดีที่ (21) วัน และ (22) วัน ตามลําดับ เนื่องด้ วยลักษณะธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการรับรายได้ จากการขายเป็ นเงิน
สด รวมทังสิ
้ นค้ าคงเหลือที่เป็ นวัตถุดิบมีอตั ราหมุนเวียนค่อนข้ างเร็ว ทําให้ จํานวนวันหมุนเวียนลูกหนี ้และสินค้ าคงเหลืออยู่
ในระดับตํ่า ในขณะเดียวกันด้ านหนี ้สินหมุนเวียน บริษัทฯ ได้ รับเครดิตจากเจ้ าหนี ้การค้ าจากการซื ้อวัตถุดิบ
ความสามารถในการชําระหนี ้
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 0.21 เท่า เทียบกับ 2.11 เท่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักมาจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนในเดือนธันวาคม 2559 ทําให้ สว่ นของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ เพิ่มสูงขึ ้นมาก อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ ในปี 2559 อยู่ที่ 18.81 เท่า ซึ่งลดลงจาก
34.81 เท่าในปี 2558 สาเหตุหลักมาจากภาระดอกเบี ้ยจ่ายที่เพิ่มสูงขึนในปี
้
2559 เนื่องจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย์เพื่อนํามาใช้ ในการก่อสร้ างโรงงาน
สําหรับอัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน ในปี 2559 และปี 2558 ของบริ ษัทฯ เท่ากับ 0.37 เท่า และ 0.52 เท่า
ตามลําดับ ซึง่ อยูใ่ นระดับที่ตํ่ากว่า 1 เท่า เนื่องจากบริ ษัทฯ อยู่ในช่วงขยายสาขาเพื่อให้ ครอบคลุมการขยายตัวของเมือง มี
การลงทุนสร้ างโรงงานและสํานักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ส่งผลให้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานไม่เพียงพอ บริ ษัทฯ จึงได้ ดําเนินการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคาร
พาณิชย์และจากบุคคลภายนอกในการสร้ างโรงงานดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ มิได้ มีข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขการดํารงอัตราส่วน
ทางการเงินที่สําคัญ (Debt-Covenant Ratio) ใดๆ กับผู้ให้ ก้ แู ต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม จากการที่บริ ษัทฯ ได้ รับเงินสดจากการ IPO ในเดือนธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากบุคคลทัว่ ไปทังหมดในเดื
้
อนธันวาคม 2559 และชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ทงหมดในเดื
ั้
อน
มกราคม 2560 ทําให้ บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนทีเ่ พียงพอในการดําเนินงานและมีความสามารถในการชําระภาระผูกพันที่ดีขึ ้น
รวมถึงมีความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจมากขึ ้น
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น
คณะกรรมการบริ ษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทํา เปิ ดเผย และนําเสนองบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้ นโยบายการบัญชีและการ
ประมาณการที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน รวมถึงเพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้ างความ
เชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลได้ ว่า งบการเงินของบริ ษัทสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมาย และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จดั การ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�
ำปี 2559
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํ
าปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) ปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตาม
ข้ อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ รับการแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริ ษัท จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล
กรรมการตรวจสอบ
3) ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวจันทนี ตันตสุรฤกษ์ เลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ซึง่ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ เข้ าร่วมประชุมครบทุก
ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้ วน และเป็ นอิสระตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ จัดให้ มีวาระการประชุมร่ วมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมด้ วย 1 ครัง้ สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ อื่นๆ เป็ นการประชุม
ร่วมกับฝ่ ายจัดการ ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม
ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1.

การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ของ
บริ ษั ทฯ ร่ ว มกับ ผู้บริ หารและผู้ส อบบัญชี รวมถึ งสอบทานประเด็น เกี่ ย วกับนโยบายการบัญชี ที่ สํา คัญ การ
เปลี่ยนแปลงในรอบปี ที่ ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่ อาจจะเกิ ดขึน้ และรายการที่ ไม่ใ ช่ร ายการปกติ ที่ มี
นัยสําคัญ รวมถึงข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมี
ความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป

2.

การสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากการสอบ
ทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และไม่พบประเด็นที่เป็ น
สาระสําคัญอันอาจจะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

3.

การสอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการปฏิบตั ิหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และ
ความเป็ นอิสระ ของบริ ษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจําปี 2559

4.

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง
กัน หรื อรายการที่อ าจมีค วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ข องบริ ษัทฯ เพื่ อพิจารณาว่าการทํา รายการมี ความ
สมเหตุส มผล รวมถึง สอบทานว่าบริ ษั ทฯ ได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มูล ของรายการดัง กล่า วตามข้ อ กํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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5.

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีโดย
พิจารณาจากความเป็ นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิต่อที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2559 ซึ่ง ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ได้ มี ม ติ อ นุมัติ แต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญาตของบริ ษั ท
สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังนี ้ ให้ ทําหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ
(1)

นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรื อ

(2)

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรื อ

(3)

นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

6.

การสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและกํ ากับดูแลให้ บริ ษัทดําเนิน
กิจการต่างๆ อย่างถูกต้ องตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฏหมายที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จของบริ ษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้ อกํ าหนดของบริ ษัทฯ
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวโดยไม่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสําคัญ

7.

สอบทานการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ให้ มี
ความเชื่ อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่ อจัดการความเสี่ยงทั่ว ทัง้ บริ ษั ทฯ โดยได้ พิจ ารณาสอบทาน
นโยบาย ปั จจัยความเสีย่ ง แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง รวมถึงความคืบหน้ าของการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งผล
การสอบทานพบว่า การดําเนินการบริ หารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ

8.

การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เป็ นข้ อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริ ษัท โดยในรอบปี ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ใดที่เป็ นข้ อบ่งชี ว้ ่ามี
เหตุการณ์ดงั กล่าว

โดยสรุปในภาพรวมปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ใช้ ความรู้ ความสามารถติดตามการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ โดยมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ และมี
ความเห็นว่าบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ได้ รายงานทางการเงินในสาระสําคัญอย่างถูกต้ อง เชื่อถือได้ และจัดทําขึ ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างครบถ้ วน มีการบริ หารความเสีย่ งที่เพียงพอและมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีผ้ สู อบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในที่มีความเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ที่ช่วยให้ การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
นายพิเชษฐ ภี มะโยธิน
ปรระธานกรรมการรตรวจสอบ
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รายงานของผู
รา�งาน�อง��
�สอบบัญ��ร้สบั อบบั
อน�ญาตญชีรับอนุญาต
เสนอ��อผ���ือหุ�นของบริ�ัท อา�เ�อร� �� จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริ�ัท อา�เ�อร� �� จํากัด )
ความเห็น
ข�า�เจ�าได��รวจสอบงบการเงินรวมของบริ�ัท อา�เ�อร� �� จํากัด (มหาชน) และบริ�ัท��อ� (กลุม� บริ�ัท)
��ง่ �ระกอบด�ว�งบแสดง�านะการเงินรวม � วันท�่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเ�ล�่�นแ�ลงส�วนของผ���ือหุ�นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับ��สิ�นสุดวันเด��วกัน และหมา�เห�ุ�ระกอบ
งบการเงินรวม รวม��งหมา�เห�ุสรุ�น��บา�การบั�ช�ท�ส่ ําคั� และได��รวจสอบงบการเงินเ��าะกิจการของ
บริ�ัท อา�เ�อร� �� จํากัด (มหาชน) ด�ว�เช�นกัน
ข�า�เจ�าเห็นว�า งบการเงินข�าง��นน�แ� สดง�านะการเงิน � วันท�่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับ��สิ�นสุดวันเด��วกันของบริ�ัท อา�เ�อร� �� จํากัด (มหาชน) และบริ�ัท��อ� และเ��าะของบริ�ัท อา�เ�อร� ��
จํากัด (มหาชน) �ด���ก��อง�ามท�ค่ วร�นสาระสําคั��ามมา�ร�านการรา�งานทางการเงิน
เก���ในการ�ส�งความเห็น
ข�า�เจ�าได���ิบั�งิ าน�รวจสอบ�ามมา�ร�านการสอบบั�ช� ความรับผิดชอบของข�า�เจ�าได�กล�าวไว��นส�วนของ
ªµ¤¦³·° °¼o°³¸n°µ¦¦ª°µ¦Á·�นรา�งานของข�า�เจ�า ข�า�เจ�าม�ความเ��นอิสระจาก
กลุ�มบริ�ัท�ามข�อกําหนดจรร�าบรร�ของผ���ระกอบวิชาช��บั�ช�ท�่กําหนด�ด�ส�าวิชาช��บั�ช� �น�ระบรม
ราช���ัม�� �นส�วนท�่เก�่�วข�องกับการ�รวจสอบงบการเงิน และข�า�เจ�าได���ิบั�ิ�ามข�อกําหนดด�านจรร�าบรร�
อื่น � �ามท�่ระบุ�นข�อกําหนดนั�นด�ว� ข�า�เจ�าเชื่อว�าหลัก�านการสอบบั�ช�ท�่ข�า�เจ�าได�รับเ���ง�อและเหมาะสม
เ�ื่อ�ช�เ��นเก����นการแสดงความเห็นของข�า�เจ�า
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคั��นการ�รวจสอบคือ เรื่อง��าง � ท�่ม�นั�สําคั�ท�่สุด�ามดุล��ินิจเ��่�งผ���ระกอบวิชาช��ของข�า�เจ�า
�นการ�รวจสอบงบการเงินสําหรับงวด��จจุบนั ข�า�เจ�าได�นาํ เรือ่ งเหล�าน�ม� า�ิจาร�า�นบริบทของการ�รวจสอบ
งบการเงิน�ด�รวมและ�นการแสดงความเห็นของข�า�เจ�า ทัง� น�� ข�า�เจ�าไม�ได�แสดงความเห็นแ�ก��างหากสําหรับ
เรือ่ งเหล�าน��
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µo ¡ÁoµÅo·´·µµ¤ªµ¤¦´·°¸ÉÅo¨nµªÅªoÄnª °��า�ร�บ�ิ���บ��ง�����บบ�������การ�ร����บ
งบการเงินÄ¦µ¥µ ° oµ¡Áoµ¹ÉÅo¦ª¤ªµ¤¦´·°¸ÉÁ¸É¥ª´Á¦ºÉ°Á®¨nµ¸Êoª¥µ¦·´·µ ° oµ¡ÁoµÅo
¦ª¤ª·¸µ¦¦ª°¸É°°Â¤µÁ¡ºÉ°°°n°µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥µµ¦Â o°¤¼¨¸É ´n° o°ÁÈ¦·
°´Á}µ¦³Îµ´Äµ¦Á·¨ °ª·¸µ¦¦ª° ° oµ¡Áoµ¹ÉÅo¦ª¤ª·¸µ¦¦ª°Îµ®¦´Á¦ºÉ°Á®¨nµ¸Ê
oª¥ÅoÄoÁ}ÁrÄµ¦Âªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµn°µ¦Á·Ã¥¦ª¤
Á¦ºÉ°Îµ´Äµ¦¦ª°¡¦o°¤ª·¸µ¦¦ª°Îµ®¦´Ân¨³Á¦ºÉ°¤¸´n°Å¸Ê
การร�บร��รา����
¦·¬´²ÎµÁ·»¦·Á}¦oµ µ¥ ¤®ªµÂ¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤¹É¤¸µ µ°¥¼n®¨µ¥Â®nÃ¥¦µ¥Åo®¨´¤µµµ¦ µ¥
°µ®µ¦Â¨³Á¦º°É º¤É Á}Á· (·Á}¦³¤µ¦o°¥¨³ 99 °¦µ¥Åoµµ¦ µ¥¦ª¤) ´´Ê ¦µ¥Åoµµ¦ µ¥¹
º°Á}´¸¸ÉÎµ´n°µ¦Á·°µ¸Ê¦·¬´²¥´¤¸µ¦´Ã¦Â¦¤··¡·Á«¬Ân¨¼oµ¸É¨³Á¸¥Á}
¤µ·Ã¥³Ä®o³Â³¤Ân¨¼oµ¸ÉºÊ°°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤¦µ¤ÎµªÁ·¸ÉÎµ®Á¡ºÉ°ÎµÅÂ¨Á}
°¦µª´¨µ¤ÁºÉ°Å ¸É¦·¬´²¦³»Åªo¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °³Â³¤¸É¦³¤µµ¦ ¹Êµµ¦Äo·· °
¤µ·³ÎµÅ¨¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Â¨³³¦´¦¼oÁ}¦µ¥ÅoÁ¤ºÉ°¨¼oµ¤µÄo··Â¨ °¦µª´¨µ¦¦³¤µ¤¼¨nµ
¥»·¦¦¤ °³Â³¤´¨nµªo°°µ«´¥»¨¥¡··Äµ¦ª´¤¼¨nµ´´Ê¦·¬´²¹¤¸ªµ¤Á¸É¥Á¸É¥ª´¤¼¨nµ
Â¨³¦³¥³Áª¨µÄµ¦¦´¦¼¦o µ¥Åo
oµ¡ÁoµÅo¦ª°µ¦¦´¦¼o¦µ¥Åo °¦·¬´²Ã¥µ¦
• ¦³Á¤·Â¨³°¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä °¦·¬´²¸ÉÁ¸É¥ª o°´ª¦¦µ¥ÅoÂ¨³µ¦¦´Á·Ã¥µ¦
°µ¤¼o¦´·°Îµªµ¤Á oµÄÂ¨³Á¨º°´ª°¥nµ¤µ»n¤°µ¦·´·µ¤µ¦ª»¤¸É¦·¬´²
°°ÂÅªo
• »¤n ´Áµ¦rµ¦·´· µ¤µ¦ª»¤£µ¥Ä °µµ µ (Live audit)
• »n¤¦ª°Á°µ¦¦³°¦µ¥µ¦ µ¥Â¨³¦´Á·¸ÉÁ· ¹ÊÄ¦³®ªnµeÂ¨³nªÄ¨o·Ê¦°¦³¥³Áª¨µ´¸
• ª·Á¦µ³®rÁ¦¸¥Á¸¥ o°¤¼¨´¸¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ÂÂ¥¥n°¥Á¡ºÉ°¦ª°ªµ¤··¸É°µÁ· ¹Ê °
¦µ¥µ¦ µ¥¨°¦°¦³¥³Áª¨µ´¸Ã¥Á¡µ³¦µ¥µ¦´¸¸ÉÎµnµÄÎµ´´ÉªÅ
• ¦³Á¤·¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °³Â³¤¸É¦³¤µµ¦ ¹Êµµ¦Äo·· °¤µ·Â¨³°µ¦Îµª

2

รายงานประจ�ำปี 2559 91

ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
ตามที��ด��ป�ด����ว�ในหมา��หต�ประกอบ�บการ��ิน��อ 20 บริ�ัท�ดํา�นิน��รกิ��ด�การ���า�ื้นที�ร�านค�า�าก���ให����า
������ื�อน��ในสั��า���าระบ�ให�บริ�ัท�มี�าระ��ก�ันในการรื้อถอนสิ��ตก�ต���ละติดตั้� �ละปรับปร���ื้นที����าคืน�ก�
���ให����า�มื�อสิ้นส�ดอา��สั��า���า ดั�นั้น ��า�บริหาร���บันท�กประมาณการหนี้สินในการรื้อถอนในบั��ี การประมาณ
การดั�กล�าว�กี��ว��อ�กับการใ��ด�ล��ินิ��นื�อ��ากบริ�ัท�ต�อ�ใ����อสมมติทา�ด�าน��ร��กิ�ในการคาดการณ�ต�นท�น
รื้อถอนในอนาคต อัตราคิดลด �ละอา��การให�ประ���น���ิ���ร��กิ��อ�สินทรั��� ����อา�ทําให��กิดความ�สี���
�กี��วกับม�ลค�า�อ�ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
��า����า�ด�ตรว�สอบประมาณการหนีส้ ินในการรือ้ ถอน�ด�การ
• ประ�มิน��อสมมติทา�ด�าน��ร��กิ�ที�สําคั�ที�ใ��ในการคํานวณต�นท�นรื้อถอน�ด�การสอบถาม���บริหาร �ละ
ทําความ���าใ��กี��วกับที�มา�ละ�หต��ล�อ���อสมมติ�หล�านั้น
• ตรว�สอบ��อสมมติทา�ด�าน��ร��กิ�ที�สําคั�ที�ใ��ในการประมาณการหนี้สินในการรื้อถอนกับ�อกสาร
ประกอบ �ละประ�มินอัตราคิดลด �ละอา��การให�ประ���น���ิ���ร��กิ��อ�สินทรั���
• ทดสอบการคํานวณประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
o°¤¼¨°ºÉ
���บริหาร�ป�น���รับ�ิด�อบต�อ��อม�ลอื�น ����รวมถ����อม�ลที�รวมอ���ในรา��านประ�ําป��อ�กล��มบริ�ัท (�ต��ม�รวมถ��
�บการ��ิน�ละรา��าน�อ����สอบบั��ีที��สด�อ���ในรา��านนั้น) ����คาดว�า�ะถ�ก�ัด�ตรี�มให�กับ��า����า�า�หลั�วันที�
ในรา��าน�อ����สอบบั��ีนี้
ความ�ห�น�อ���า����าต�อ�บการ��ิน�ม�ครอบคล�มถ����อม�ลอื�น�ละ��า����า�ม��ด�ให���อสร�ปในลัก�ณะการให�
ความ��ื�อมั�นในร�ป�บบใด � ต�อ��อม�ลอื�นนั้น
ความรับ�ิด�อบ�อ���า����าที��กี��ว�นื�อ�กับการตรว�สอบ�บการ��ินคือ การอ�าน�ละ�ิ�ารณาว�า��อม�ลอื�น
มีความ�ัด����ที�มีสาระสําคั�กับ�บการ��ินหรือกับความร��ท�ี� ด�รับ�ากการตรว�สอบ�อ���า����าหรือ�ม� หรือปราก�
ว�า��อม�ลอื�น�สด��ัดต�อ��อ�ท���ริ�อัน�ป�นสาระสําคั�หรือ�ม�
�มื�อ��า����า�ด�อ�านรา��านประ�ําป��อ�กล��มบริ�ัทตามที�กล�าว��า�ต�น�ล�ว �ละหากสร�ป�ด�ว�ามีการ�สด���อม�ลที�
�ัดต�อ��อ�ท���ริ�อัน�ป�นสาระสําคั� ��า����า�ะสื�อสาร�รื�อ�ดั�กล�าวให���มีหน�าที�ในการกํากับด��ลทราบ��ื�อให�มี
การดํา�นินการที�� หมาะสมต�อ�ป
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ªµ¤¦´·° °¼o ¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸®oµ¸ÄÉ µ¦Îµ´¼Â¨n°µ¦Á·
���บร��ารม��น�า���ร�บ�����บในการ�����า���น�า��น��บการ���น����าน����ย��ก�����าม���ควร�ามมา�ร�าน
การราย�าน�า�การ���น����ร�บ�����บ�ก��ยวก�บการควบคุมภายใน�����บร��าร���าร�าว�า��า���น�����ใ���ามาร������า
�บการ���น����รา��ากการ�������ม�������������������ร����น���น�าร���าค���ม�ว�า���ก���ากการ�ุ�ร���ร��
��������า�
ในการ�����า�บการ���น����บร��ารร�บ�����บในการ�ร��ม�นความ�ามาร����ก�ุ�มบร����ในการ��า�น�น�าน����น����
การ������ย�ร��������ก��ยวก�บการ��า�น�น�าน����น����ในกร����ม�� ร�������ก��าว����การใ���ก���การบ������า�ร�บก��การ
�����า�น�น�าน����น�����ว�น�����บร��ารม�ความ����ใ���������กก�ุ�มบร�����ร���ยุ���า�น�น�าน�ร���ม��ามาร���า�น�น�าน
����น������ก��������
���ม��น�า���ในการก�าก�บ����ม��น�า���ในการ�����������กร�บวนการในการ�����าราย�าน�า�การ���น���ก�ุ�มบร����
ªµ¤¦´·° °¼o°´¸n°µ¦¦ª°µ¦Á·
การ�รว���บ�����า����าม�ว�� �ุ�ร���ค������ ใ�����ความ����� ม�น� �ย�า��ม���ุ�ม��ว�า��บการ���น��ยรวม�รา��าก
การ�������ม�������������������ร����น���น�าร���าค���ร���ม���ม�ว�า���ก���ากการ�ุ�ร���ร����������า�������น�
ราย�าน��������บบ�������รวมความ���น�����า����า�ย����วย�ความ�����ม��น�ย�า��ม���ุ�ม��ค���ความ�����ม��นใน
ร���บ�������ม�������นการร�บ�ร�ก�นว�าการ���บ���� าน�รว���บ�ามมา�ร�านการ��บบ�������ามาร��รว��บ
���ม�������������������ร����น���น�าร���าค�����ม��ย�������ม�������ม�������������������ร���า��ก���ากการ�ุ�ร���ร��
��������า�������ว�าม��าร���าค���ม���คา�การ���ย�า��ม���ุ�ม�����ว�ารายการ�����������������ร�������รายการ
�ร���ุกรายการรวมก�น��ม������การ�����นใ��า���ร��ก��������ใ���บการ���น�ากการใ���บการ���น����าน��
ในการ�รว���บ�����า����า�ามมา�ร�านการ��บบ�������า����าใ����ุ ย��น�� ���การ����ก��������ย
�ย��ย�����ร�ก�บว��า�������การ�รว���บ������า����า������บ����าน��������น����วย
• ร�บุ����ร��ม�นความ����ย�����า�ม�การ�������ม�������������������ร����น���น�าร���าค��ใน�บการ���น�ม�ว�า��
�ก���ากการ�ุ�ร���ร����������า����ก�บบ������บ����าน�ามว���การ�รว���บ�������บ�น�����ความ����ย�
����าน��น����������ก�านการ��บบ���������ย��������มา��ม��������น�ก���ในการ����ความ���น���
��า����า�ความ����ย�����ม��บ���ม�������������������ร����น���น�าร���าค���������น��มา�ากการ�ุ�ร�������กว�า
ความ����ย�����ก���าก��������า���น�����ากการ�ุ�ร���า��ก��ยวก�บการ�มร��ร�วมค���การ���ม������ก�าร
���ก�าน�การ����ใ����ว�นการ�������ม���การ�������ม������ม��ร��าม��������ร���ร��การ��รก���
การควบคุมภายใน
4
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• Îµªµ¤Á oµÄÁ¸É¥ª´¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦¦ª°Á¡ºÉ°°°Âª·¸µ¦¦ª°
Ä®oÁ®¤µ³¤´µµ¦rÂnÅ¤nÄnÁ¡ºÉ°ª´»¦³rÄµ¦Âªµ¤Á®Èn°ªµ¤¤¸¦³··¨ °
µ¦ª»¤£µ¥Ä °¨»n¤¦·¬´
• ¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤ °Ã¥µ¥µ¦´¸¸É ¼o ¦·®µ¦ÄoÂ¨³ªµ¤¤Á®»¤¨ °¦³¤µµ¦µ´¸
Â¨³µ¦ÁdÁ¥ °o ¤¼¨¸ÁÉ ¸¥É ª °o ¸É o¼ ¦·®µ¦´Îµ
• ¦»Á¸É¥ª´ªµ¤Á®¤µ³¤ °µ¦ÄoÁrµ¦´¸Îµ®¦´·µ¦¸ÉÎµÁ·µn°ÁºÉ° °¼o¦·®µ¦
Â¨³¦»µ®¨´µµ¦°´¸¸ÉÅo¦´ªnµ¤¸ªµ¤Å¤nÂn°¸É¤¸µ¦³Îµ´¸ÉÁ¸É¥ª´Á®»µ¦r®¦º°
µµ¦r¸É°µÁ}Á®»Ä®oÁ· o°´¥°¥nµ¤¸´¥Îµ´n°ªµ¤µ¤µ¦ °¨»n¤¦·¬´Äµ¦ÎµÁ·µ
n°ÁºÉ°®¦º°Å¤n®µ oµ¡ÁoµÅo o°¦»ªnµ¤¸ªµ¤Å¤nÂn°¸É¤¸µ¦³Îµ´ oµ¡Áoµ³o°Ä®o o°´ÁÅªoÄ
¦µ¥µ °¼o°´¸ ° oµ¡Áoµ¹µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª o°Äµ¦Á·®¦º°®µÁ®Èªnµµ¦ÁdÁ¥
´¨nµªÅ¤nÁ¡¸¥¡° oµ¡Áoµ³Âªµ¤Á®È¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Å o°¦» ° oµ¡Áoµ ¹Ê°¥¼n´®¨´µ
µ¦°´¸¸ÉÅo¦´¹ª´¸ÉÄ¦µ¥µ °¼o°´¸ ° oµ¡Áoµ°¥nµÅ¦Èµ¤Á®»µ¦r®¦º°
µµ¦rÄ°µ°µÁ}Á®»Ä®o¨»n¤¦·¬´o°®¥»µ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°Åo
• ¦³Á¤·µ¦ÎµÁ°Ã¦¦oµÂ¨³ÁºÊ°®µ °µ¦Á·Ã¥¦ª¤¦ª¤¹µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª o°
¨°¦³Á¤·ªnµµ¦Á·Â¦µ¥µ¦Â¨³Á®»µ¦r¸ÉÁ· ¹ÊÃ¥¼o°µ¤¸Éª¦®¦º°Å¤n
• ¦ª¦ª¤Á°µ¦®¨´µµ¦°´¸¸ÉÁ®¤µ³¤°¥nµÁ¡¸¥¡°Á¸É¥ª´ o°¤¼¨µµ¦Á· °·µ¦®¦º°
·¦¦¤µ»¦·£µ¥Ä¨»n¤¦·¬´Á¡ºÉ°Âªµ¤Á®Èn°µ¦Á·¦ª¤ oµ¡Áoµ¦´·°n°µ¦Îµ®
Âªµµ¦ª»¤¼Â¨Â¨³µ¦·´·µ¦ª°¨»n¤¦·¬´ oµ¡ÁoµÁ}¼o¦´·°ÂnÁ¡¸¥¼oÁ¸¥ª
n°ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ
µo ¡ÁoµÅoºÉ°µ¦´¼o¤¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨Á¸É¥ª´ °Á Â¨³nªÁª¨µ °µ¦¦ª°µ¤¸ÉÅoªµÂÅªo
¦³ÁÈ¸É¤¸´¥Îµ´¸É¡µµ¦¦ª°¦ª¤¹ o°¡¦n°¸É¤¸´¥Îµ´Ä¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¹É oµ¡Áoµ
Åo¡Ä¦³®ªnµµ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ
µo ¡ÁoµÅoÄ®oÎµ¦´¦°Ân¼o¤¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨ªnµ oµ¡ÁoµÅo·´·µ¤ o°Îµ®¦¦¥µ¦¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
ªµ¤Á}°·¦³Â¨³ÅoºÉ°µ¦´¼o¤¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨Á¸É¥ª´ªµ¤´¤¡´r´Ê®¤¨°Á¦ºÉ°°ºÉ¹É
oµ¡ÁoµÁºÉ°ªnµ¤¸Á®»¨¸É»¨£µ¥°°µ¡·µ¦µªnµ¦³n°ªµ¤Á}°·¦³ ° oµ¡ÁoµÂ¨³¤µ¦µ¦¸É oµ¡Áoµ
ÄoÁ¡ºÉ°j°´Å¤nÄ®o oµ¡Áoµ µªµ¤Á}°·¦³
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จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดใน
จากเร��องทั�ง�ลายที�ส�อสารกับ���มี�น�าที��นการกํากับด��ล ��าพเจ�า�ด�พิจารณาเร��องต�าง � ที�มีนัยสํา�ั�ที�สุด�น
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้
การตรวจสอบงบการเงิน�นงวด��จจุบัน�ล�กํา�นดเ��นเร��องสํา�ั��นการตรวจสอบ ��าพเจ�า�ด�อ�ิบายเร��องเ�ล�านี��ว�
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
�นรายงาน�อง���สอบบั��ีเว�น�ต�ก��มาย�ร�อ��อบัง�ับ��าม�ม����เ��ดเ�ยเร��องดังกล�าวต�อสา�ารณ� �ร�อ�น
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ส�านการณ�ทีย� ากทีจ� �เกิด��น� ��าพเจ�าพิจารณาว�า�ม��วรส�อ� สารเร�อ� งดังกล�าว�นรายงาน�อง��าพเจ�าเพรา�การกร�ทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ดังกล�าวสามาร��าดการณ��ด�อย�างสมเ�ตุสม�ลว�าจ�มี�ลกร�ทบ�นทางลบมากกว�า�ล�ร��ย�น�ที���มีส�วน�ด�เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
สา�ารณ�จ��ด�จากการส�อ� สารดังกล�าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาว สุ มาลี รี วราบัณฑิต
���สอบบั��ีที�รับ�ิด�อบงานสอบบั��ี�ล�การนําเสนอรายงาน�บับนี���อ นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต

รีวณราบั
สุ มาลีสุมรีาลี
วราบั
ฑิตณฑิต
��ส� อบบั
าต เล�ท�เบี
ยน 3970
ผูส้ อบบั
ญชีร�ับ�ีอนุรบั ญอนุ
าต�เลขทะเบี
ยน 370
านักงาน
บริ ษบริ
ทั สํษาทั นัสํกงาน
อีวายอีวจําย
ากัดจํากัด
กรุงเทพฯ:
กุม�าพั
น�� 2560
กรุ งเทพฯ:
2 กุ20
มภาพั
นธ์ 60

6
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด")
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์
เงินประกันการเช่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2559

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

7
6, 8
9
10

628,398,173
7,268,327
21,575,684
7,742,044
664,984,228

82,271,637
1,594,492
14,739,681
4,073,616
102,679,426

625,022,920
11,292,512
22,184,369
7,740,368
666,240,169

81,763,140
1,648,585
15,081,248
4,073,079
102,566,052

11
12
13
14

200,000
282,993,912
3,306,128
5,514,000
22,065,023
2,170,319
699,412
316,948,794
981,933,022

235,839,152
1,454,406
19,228,970
1,519,475
3,071,773
261,113,776
363,793,202

200,000
999,700
282,948,262
3,306,128
5,514,000
22,065,023
2,170,319
699,412
317,902,844
984,143,013

999,700
235,839,152
1,454,406
19,228,970
1,519,475
3,071,773
262,113,476
364,679,528

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25

96 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด")
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

63,789,842

47,456,286

67,560,460

49,683,317

16

394,418

629,578

394,418

629,578

18

12,506,038
10,275,717
16,588,008
103,554,023

13,597,596
8,750,812
25,380,000
6,309,339
102,123,611

12,506,038
9,536,730
16,516,295
106,513,941

13,597,596
8,549,252
25,380,000
6,245,694
104,085,437

387,652
53,806,060
6,770,930
4,662,131
3,918,501
69,545,274
173,099,297

781,919
101,413,699
31,927,660
5,434,439
2,021,610
3,124,024
144,703,351
246,826,962

387,652
53,806,060
6,770,930
4,662,131
3,918,201
69,544,974
176,058,915

781,919
101,413,699
31,927,660
5,434,439
2,021,610
3,123,725
144,703,052
248,788,489

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลทัว่ ไป
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ประมาณการหนี้สินในการรื้ อถอน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

6, 15

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

29
19

16
17
18
20
21
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด")
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

72,500,000

54,000,000

72,500,000

54,000,000

72,500,000
709,575,820

54,000,000
-

72,500,000
709,575,820

54,000,000
-

7,250,000
100,000
19,407,905
808,833,725
981,933,022

5,400,000
57,566,240
116,966,240
363,793,202

7,250,000
18,758,278
808,084,098
984,143,013

5,400,000
56,491,039
115,891,039
364,679,528

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 725,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
(2558: หุน้ สามัญ 540,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 725,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
(2558: หุน้ สามัญ 540,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ฯ
สํารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

22

22

23
23

98 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด")
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

หมายเหตุ

25

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

2558

606,377,892
2,009,658
608,387,550

414,273,599
582,864
414,856,463

606,377,892
4,000,000
2,087,094
612,464,986

414,273,599
589,102
414,862,701

217,781,441
178,530,426
84,169,991
480,481,858
127,905,692
(6,798,117)
121,107,575
(22,338,410)
98,769,165

156,184,525
122,159,085
58,316,274
336,659,884
78,196,579
(5,687,976)
72,508,603
(14,999,452)
57,509,151

222,644,856
178,530,426
83,984,668
485,159,950
127,305,036
(6,797,087)
120,507,949
(21,413,210)
99,094,739

157,587,486
122,159,085
58,196,312
337,942,883
76,919,818
(5,687,976)
71,231,842
(14,797,892)
56,433,950

(147,500)
98,621,665

57,509,151

(147,500)
98,947,239

56,433,950

0.18

0.11

0.18

0.11

559,576,503

(หน่วย: หุน้ )
529,917,808

26

559,576,503

529,917,808

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด")
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

22
29
23

22
29
23

หมายเหตุ

54,000,000
18,500,000
72,500,000

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
50,000,000
4,000,000
54,000,000
-

709,575,820
709,575,820

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

5,400,000
1,850,000
7,250,000

100,000
100,000

งบการเงินรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
5,400,000
5,400,000
57,566,240
98,769,165
(147,500)
98,621,665
(134,830,000)
(1,950,000)
19,407,905

ยังไม่ได้จดั สรร
56,217,089
57,509,151
57,509,151
(50,760,000)
(5,400,000)
57,566,240

116,966,240
98,769,165
(147,500)
98,621,665
728,075,820
(134,830,000)
808,833,725

รวม
106,217,089
57,509,151
57,509,151
4,000,000
(50,760,000)
116,966,240

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด")
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

22
29
23

22
29
23

หมายเหตุ

54,000,000
18,500,000
72,500,000

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
50,000,000
4,000,000
54,000,000
-

709,575,820
709,575,820

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

5,400,000
1,850,000
7,250,000

56,491,039
99,094,739
(147,500)
98,947,239
(134,830,000)
(1,850,000)
18,758,278

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
56,217,089
56,433,950
56,433,950
(50,760,000)
5,400,000
(5,400,000)
5,400,000
56,491,039

115,891,039
99,094,739
(147,500)
98,947,239
728,075,820
(134,830,000)
808,084,098

รวม
106,217,089
56,433,950
56,433,950
4,000,000
(50,760,000)
115,891,039

(หน่วย: บาท)
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด")
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
สํารองผลขาดทุนจากสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
โอนกลับประมาณการหนี้สินในการรื้ อถอน
ตัดจําหน่ายเงินประกันการเช่า
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินประกันการเช่า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายค่ารื้ อถอนสิ นทรัพย์
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

งบการเงินรวม

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

121,107,575

72,508,603

120,507,949

71,231,842

27,875,955
119,554
302,074
2,456,146
7,681,188
(358,761)
7,457,563

17,993,587
3,731
3,018,113
(143,906)
1,203,350
727,947
(319,501)
3,934,218

27,869,710
119,554
302,074
2,456,146
7,681,188
(4,000,000)
(348,696)
7,456,533

17,993,587
3,731
3,018,113
(143,906)
1,203,350
727,947
(318,240)
3,934,218

166,641,294

98,926,142

162,044,458

97,650,642

(5,673,835)
(6,955,557)
(3,665,179)
(2,836,053)
2,372,361

3,489,954
(4,775,634)
(1,169,508)
(5,890,702)
(663,993)

(5,643,927)
(7,222,675)
(3,664,129)
(2,836,053)
2,372,361

3,435,860
(5,117,201)
(1,168,983)
(5,890,702)
(663,993)

5,450,374
10,278,668
794,476
166,406,549
358,761
(8,866,525)
(21,430,722)
136,468,063

14,172,406
3,138,314
651,702
107,878,681
319,501
(3,088,819)
(265,000)
(422,657)
(11,322,067)
93,099,639

6,993,961
10,270,600
794,476
163,109,072
348,696
(8,865,495)
(21,042,860)
133,549,413

16,399,437
3,074,670
651,402
108,371,132
318,240
(3,088,819)
(265,000)
(422,657)
(11,322,054)
93,590,842
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด")
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลทัว่ ไป
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลทัว่ ไป
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุน้
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุน้ เพิ่มขึ้น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ลูกหนี้เงินปันผลจากบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(200,000)
(77,050,807)
(2,436,620)
(5,514,000)
55,210
(85,146,217)

(111,107,503)
(983,288)
51
(112,090,740)

(200,000)
(76,998,913)
(2,436,620)
(5,514,000)
55,210
(85,094,323)

-999,700
(111,107,503)
(983,288)
51
(113,090,440)

(690,965)
33,000,000
(100,000,000)
(12,213,158)
736,818,813
(1,900,000)
(160,210,000)
494,804,690
546,126,536
82,271,637
628,398,173

(535,991)
100,000,000
32,000,000
(11,223,506)
(30,553,218)
4,000,000
(25,380,000)
68,307,285
49,316,184
32,955,453
82,271,637

(690,965)
33,000,000
(100,000,000)
(12,213,158)
736,818,813
(1,900,000)
(160,210,000)
494,804,690
543,259,780
81,763,140
625,022,920

(535,991)
100,000,000
32,000,000
(11,223,506)
(30,553,218)
4,000,000
(25,380,000)
68,307,285
48,807,687
32,955,453
81,763,140

(3,727,265)
14,524,181
(184,375)
-

1,153,738
6,000,000
10,291,421
-

(3,727,265)
14,524,181
(184,375)
4,000,000

1,153,378
6,000,000
10,291,421
-
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บริ�ั� อา�เตอร� ย� จํากัด (มหาชน) ��ะบริ�ั�ย�อย
(เดิมชื่อ บริ�ั� อา�เตอร� ย� จํากัด )
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
�ําหรับป��ิ�น�ุดวัน��่ 31 ธันวาคม 2559
1.

��อม���ั่ว�ป
บริษัท อา�เตอร� ย� จํากัด (มหาชน) ( บริษัทฯ ) เป�นบริษัทจํากัดซึ่งจัดตั้งและมีภ�มิลําเนาในประเทศ
ไทย บริษัทฯประกอบธุรกิจร�านจําหน�ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่อย��ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่ง
เป�นสํานักงานใหญ�อย�ท� ่ี 324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
และมีโรงงานอย�ท� ่ี 30/106 หม�ท� ่ี 1 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีสาขาเป�ดให�บริการจํานวน 20 สาขา (2558: 15 สาขา) ใน
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี

2.

เก����นการจัด�ํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าํ หนดในพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข�อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�าลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป�นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯใช�เป�นทางการตามก�หมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได�จัดทําขึ้นโดยใช�เกณ��ราคาทุนเดิมเว�นแต�จะได�เป�ดเ�ยเป�นอย�างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.2 เกณ��ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ได�จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อา�เตอร� ย� จํากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย�อย (ซึง่ ต�อไปนีร้ วมเรียกว�า กลุม� บริษทั ) ดังต�อไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ออรั่ม แอนด� ออรั่ม จํากัด

จําหน�ายสินค�าและอุปกรณ�เบเกอรี่

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

ไทย

อัตราร�อยละ
ของการ�ือหุ�น
2559
2558
ร�อยละ
ร�อยละ
100
100

1
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ข)

บริษทั ฯจะถือว�ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข�า�ปลงทุนหรือบริษทั ย�อย��� หากบริษทั ฯมี�ทิ �ิ���รบั
หรือมี��วน���เ�ียใน�ลตอบแทนของกิจการที่เข�า�ปลงทุน และ�ามารถใช�อ�านาจในการ
�ั่งการกิจกรรมที่��ง�ลกระทบอย�างมีนัย��าคัญต�อจ�านวนเงิน�ลตอบแทนนั�น���

ค) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย�อยมารวมในการจั�ท�างบการเงินรวมตั�งแต�วันที่บริษัทฯมี
อ�านาจในการควบคุมบริษทั ย�อยจนถ�งวันทีบ่ ริษทั ฯ�ิน� �ุ�การควบคุมบริษทั ย�อยนัน�
ง) งบการเงินของบริษัทย�อย���จั� ท�าข��น��ยใช�น �ยบายการบัญชีท่ี��า คัญเช�น เ�ียวกันกับของ
บริษทั ฯ
จ) ยอ�คงค�างระหว�างบริษัทฯและบริษัทย�อย รายการค�าระหว�างกันที่มี�าระ��าคัญ���ถ�กตั�ออก
จากงบการเงินรวมนีแ� ล�ว
2.3

บริษทั ฯจั�ท�างบการเงินเฉ�าะกิจการ ��ยแ��งเงินลงทุนในบริษทั ย�อยตามวิ�รี าคาทุน

3.

�������ก�����������ก����������
ก. �������ก�����������ก���������������������������������������
ในระหว�างป� กลุ�มบริษัท���น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ
ฉบั บใหม� ร วมถ� งแนวปฏิ บั ติ ทางบั ญชี ท่ี ออก��ย��าวิ ชาชี �บั ญชี ��่ งมี �ลบั งคั บใช� �� าหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�ังกล�าว���รับการปรับปรุงหรือจั�ให�มีข�นเ�ื่อให�มีเนื�อหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว�างประเท� ��ย��วนใหญ�เป�นการปรับปรุงถ�อยค�าและค�า�ั�ท� การตีความและการให�แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกับ���ใช�มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน�ั งกล� าวมาถื อปฏิบัติ น�ี �ม�มี
�ลกระทบอย�างเป�น�าระ��าคัญต�องบการเงินของกลุ�มบริษัท
ข. �������ก�����������ก�������������������������������
ในระหว�างป�ปจ� จุบัน ��าวิชาชี�บัญชี���ประกา�ใช�มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถ�งแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม�
จ�านวนหลายฉบับ ��่งมี�ลบังคับใช���าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวั นที่
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�ังกล�าว���รบั การปรับปรุงหรือจั�ให�มขี �นเ�ือ่ ให�มี
เนื�อหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว�างประเท� ��ย��วนใหญ�เป�นการปรับปรุง
ถ�อยค�าและค�า�ั�ท� การตีความและการให�แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ���ใช�มาตรฐาน
��ายบริหารของกลุม� บริษทั เชือ่ ว�า มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับใหม�จะ�ม�ม�ี ลกระทบอย�างเป�น�าระ��าคัญต�อ
งบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ อย�าง�รก�ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการ��าคัญ �รุป����ังต�อ�ปนี�
2
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มา�ร�าน�บับปรับปรุงน��กํา�น�ทางเลือกเ�ิ่มเ�ิมสํา�รับการบันท�กบั���เงินลงทุน�นบริ�ัท��อ�
เงินลงทุน�นการร�วมค�า และเงินลงทุน�นบริ�ทั ร�วม �นงบการเงินเ��าะกิ�การ���เลือกบันท�ก �าม
วิ��ส�วน���เส����� �ามท�่อ�ิบา��ว��นมา�ร�านการบั��� �บับท�่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุน
�นบริ�ัทร�วมและการร�วมค�า ทั�งน�� กิ�การ��อง���ว�ิ �การบันท�กบั���เ���วกันสํา�รับเงินลงทุนแ��ละ
ประเ�ทและ�ากกิ�การเลือกบันท�กเงินลงทุน�ังกล�าว�ามวิ��ส�วน���เส���นงบการเงินเ��าะกิ�การ
กิ�การ��องปรับปรุงรา�การ�ังกล�าว���วิ��ปรับ��อน�ลัง
มา�ร�าน�บั บ �ั ง กล� า ว�ะ�ม� ม� � ลกระทบ�� อ งบการเงิ น ของกลุ� ม บริ �ั ท เนื่ อ ง�าก�� า �บริ �าร
�����ิ าร�าแล�วว�า�ะเลือกบันท�กเงินลงทุน�ังกล�าว�ามวิ�ร� าคาทุน�นงบการเงินเ��าะกิ�การ�ามเ�ิม
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับร��ราย���
��ย������
รา����ส�วน����ประกอบ��ว�รา�����ากการขา�อา�ารและเครื่อง�ื่ม�นร�านอา�าร ��่งรับร��เมื่อ���ส�ง
มอบสินค�าและ���บริการแล�ว รา�����ากการขา�แส�งม�ลค�า�ามราคา�น�บกํากับสินค�า����ม�รวม
�า��ม�ลค�าเ�ิ่มสํา�รับสินค�าท�่���ส�งมอบ�ลัง�าก�ักส�วนล�และสินค�ารับคืนแล�ว
��ร�กร��������เ���ก���ก���
บริ�ทั ������ั ���ม�� ปรแกรมสิท�ิ�เิ ��แก�ลก� ค�าท�่ลงทะเบ��นเป�นสมา�ิก ����ะ���คะแนนสะสมแก�
ล�กค�าท�่�ื�ออา�ารและเครื่อง�ื่มครบ�าม�ํานวนเงินท�่กํา�น�เ�ื่อนํา�ปแลกเป�นของรางวัล�าม
เงือ่ น�ขท�บ่ ริ�ทั �ระบุ�ว�
ม�ลค�า�ุ�ิ�รรมของคะแนนสะสมคํานว��าก��นทุน�นการแลกของรางวัลท�่กํา�น����แลก��� และ
บริ�ัท��ะบันท�กบั���ม�ลค�าของคะแนนสะสม�ังกล�าว�ามประมา�การ�นการ���สิท�ิของสมา�ิก
���นํา�ปล�รา�����ากการขา�อา�ารและเครื่อง�ื่มค��กับรา����รอการรับร�� และ�ะรับร��เป�นรา����เมื่อ
ล�กค�ามา���สทิ �ิแลกของรางวัล
ม�ลค�า�ุ�ิ�รรมของคะแนนสะสมท�่สมา�ิก�ัง�ม�นาํ มา���สิท�ิ�ะรับร��เป�นรา����เมือ่ สิ�นสุ�ระ�ะเวลา
การนําคะแนนสะสมมาแลกของรางวัล
ดอกเบี้ยรับ
�อกเบ��� รับ�ือเป�นรา�����ามเก���คงค�าง���คําน�ง��งอั�รา�ล�อบแทนท�่แท��ริง
เ��������รับ
เงินป�น�ลรับ�ือเป�นรา����เมือ่ บริ�ทั �ม�สทิ �ิ�นการรับเงินป�น�ล
3
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4.2 เงิน���ล�������เท���เท��เงิน��
���นส�และราย�าร���ยบ���า���นส��ห�าย�������นส�และ���น�า�ธนาคาร�และ���นล���นระยะส�น� ���� �
สภาพคล�อ�สู�����������าหน���ายคืนภาย�นระยะ��ลา������น 3 ��ือน�น�บ�า���น�������าและ�����
��อ��า����น�าร�บ�����
4.3 ล���น��������
ลู�หน���ารค�าแส���ูลค�า�า���าน�น�ูลค�าส��ธ����ะ���ร�บ��ล���บร����บ�น���ค�า��ื�อหน��ส�ส�ย�ะสู�
ส�าหร�บ�ล�า���นโ�ยประ�าณ���อา��������น�า��าร���บ���น�า�ลู�หน�������������โ�ย�����ปพ��ารณา
�า�ประสบ�ารณ��าร���บ���นและ�าร���คราะห�อาย�หน��
4.4 �ิน����งเ�ล��
ส�น ค�า ส�า �ร��รูปและส�น ค�าระห��า��ล�� แส���ูลค�า�า�ราคา��นหรือ�ูล ค�าส�� ธ���� ะ���ร�บแล��แ��
ราคา���ะ��า� ���า�ราคา��น����ล�า�����ูลค�า�า���ธ�� น� ��น�า�ร�าน���� ��ล��ค�ย���บ��น��น�ร��
ส�นค�า�ื�อ�า�พื�อ�าย��������บและ��ส��ส�น�ปลือ�แส���ูลค�า�า�ราคา��น (��ธ����า��อน - ออ���อน) หรือ
�ูลค�าส��ธ����ะ���รบ� แล��แ��ราคา���ะ���า���า�และ�ะ�ือ�ป�นส��นหน����อ���น��น�าร�ล����ื�อ���าร
�บ�����
4.5 เงินลงทุน
���นล���น�นบร���� ย�อย��แ� ส��อยู�� น�บ�าร���น��พาะ����ารแส���ูลค�า�า���ธร� าคา��น
4.6 ท���ิน�������ล��ุ�������ล����เ���������
���� น� แส���ูลค�า�า�ราคา��น�อาคารและอ�ป�รณ�แส���ูลค�า�า�ราคา��นห��ค�า�สือ� �ราคาสะส�และ
ค�า��ื�อ�าร��อยค�า�อ�ส�น�ร�พย� (��า��) โ�ยราคา��นร�����ราย��าย�������ย���อ�โ�ย�ร��พื�อ�ห�ส�น�ร�พย�
อยู��นส�าน��แ� ละสภาพ��พ� ร�อ�����าน�และประ�าณ�าร��น��นรือ� �อน���� �ป�นภาระ�ู�พ�น���� ����า�
�าร���ส�น�ร�พย�น�น
ค�า�สื�อ�ราคา�อ�อาคารและอ�ป�รณ�ค�าน�ณ�า�ราคา��น�อ�ส�น�ร�พย�โ�ย��ธ��ส�น�ร��า�อาย�
�าร�ห�ประโย�น�โ�ยประ�าณ����น��
อาคารและส��นปร�บปร��อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
�ครือ� �คร��และ�ครือ� ��ือ�ครือ� ����
�ครือ� ���แ���และ�ครือ� ����สา� น���าน
ยานพาหนะ

5, 10 และ 30 ป�
5 และ 10 ป�
5 ป�
5 ป�
5 ป�
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ค�าเสื่อมราคารวมอ���ในการคํานว�ผลการดําเนินงาน �ด�ไม�มีก ารคิดค�าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและ
สินทรัพ��ระหว�างก�อสร�างและ�ิด�ั�ง
กลุ�มบริษัท�ัดรา�การที่ดิน อาคารและอุ� กร��ออกจากบัญ�ีเมื่อจําหน�า�สินทรัพ��ห รือคาดว�าจะ
ไม�ได�รบั �ระ���น�เ�ิงเ�รษ�กิจในอนาค�จากการใ��หรือการจําหน�า�สินทรัพ�� รา�การผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหน�า�สินทรัพ��จะรับร��ในส�วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ�มบริษัท�ัดรา�การ
สินทรัพ��นั�นออกจากบัญ�ี
4.7 o»µ¦¼o¥º¤
��นทุนการก���ืมของเงินก��ที่ใ��ในการได�มา การก�อสร�าง หรือการผลิ�สินทรัพ��ที่��องใ��ระ�ะเวลานาน
ในการแ�ลงส�าพให�พร�อมใ��หรือขา� ได���กนําไ�รวมเ��นราคาทุนของสินทรัพ��จนกว�าสินทรัพ��
นั�นจะอ���ในส�าพพร�อมที่จะใ��ได��ามที่มุ�ง�ระสงค� ส�วน��นทุนการก���ืมอื่น�ือเ��นค�าใ��จ�า�ในงวดที่
เกิดรา�การ ��นทุนการก���ืม�ระกอบด�ว�ดอกเบี��และ��นทุนอื่นที่เกิดข��นจากการก���ืมนั�น
4.8 ·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª
สินทรัพ��ไม�มี�ัว�นแสดงม�ลค�า�ามราคาทุนหักค�า�ัดจําหน�า�สะสมและค�าเผื่อการด�อ�ค�าของ
สินทรัพ��นั�น (��ามี)
กลุ�มบริษัท�ัดจําหน�า�สิน ทรัพ��ไม�มี�ัว�นที่มีอ า�ุการให�� ระ���น�จํากัดอ��างมีระบบ�ลอดอา�ุ
การให��ระ���น�เ�ิงเ�รษ�กิจของสินทรัพ��นั�น และจะ�ระเมินการด�อ�ค�าของสินทรัพ��เมื่อมีข�อบ�ง�ี�
ว�าสินทรัพ��นั�นเกิดการด�อ�ค�า กลุ�มบริษัทจะทบทวนระ�ะเวลาการ�ัดจําหน�า�และวิ�ีการ�ัดจําหน�า�
ของสินทรัพ��ไม�มี�ัว�นดังกล�าวทุกสิ�น��เ��นอ��างน�อ� ค�า�ัด จําหน�า�รับร��เ��นค�าใ��จ�า�ในส�วนของ
กําไรหรือขาดทุน
คอมพิวเ�อร��อ���แวร�มอี า�ุการให��ระ���น� 5 ��
4.9 ¦µ¥µ¦»¦·´»¨®¦º°·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
บุค คลหรือกิจการที่เกี�่ วข�องกันกับกลุม� บริษทั หมา���ง บุค คลหรือกิจการที่มอี าํ นาจควบคุมบริษทั ฯ
หรือ��กบริษัทฯควบคุมไม�ว�าจะเ��น�ด�ทาง�รงหรือทางอ�อม หรืออ����า�ใ��การควบคุมเดี�วกันกับ
กลุม� บริษทั
นอกจากนี� บุค คลหรือกิจการทีเ่ กี�่ วข�องกัน�ังหมา�รวม��งบริษทั ร�วมและบุคคลหรือกิจการที่มสี ทิ �ิ
ออกเสี�ง�ด�ทาง�รงหรือทางอ�อม��่งทําให�มีอิท�ิพลอ��างเ��นสาระสําคัญ��อกลุ�มบริษัท ผ��บริหาร
สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ
กลุม� บริษทั
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4.10 ´µÁnµ¦³¥³¥µª
����า���า�า�าร������กร������า�����ย�����������������า��������า��������������� ����
���ก��������า�����������า���าการ���������า���าการ�����������ก����ราย��าย��าย������ย�����าย����รร�
�������ร��ย������า�ร�������า������������������า����������������าย�า�����า���า������������า����
���าก��า��าร���ก����า�����า���า��ก��า�����าย�า�การ�����������ก�����������ร�ย�ยา��������ก����ย
��าย�������ก���������ก�า�ร�ร���า���������าย��������า���า�����ร��ย�������า�า�����า���า
การ�����������า����� �รา�า�����าย�การ����า��������ร��ย���� ��า
����า���า�า�าร������กร����� �า����ย� �����������������า��������า����������������� ���
�����ก��������า�����������า���า�� า�����า�� ��า������������าย�า�����า���า��า�����า�ร�� ร�� ��� �
��า����า� ย���������ก�า�ร�ร���า�����า������ ����ร������าย��������า���า
4.11 µ¦o°¥nµ °·¦´¡¥r
��ก�������ร��ร�ย����าราย�า��ก�����ร��������าการ�ร�����การ���ย��า�����������า�าร������กร��
�ร������ร��ย������������าก�������������า����ร��ย����ก��า��า����ย��า�ก�����ร����ร��ร���า�����าก
การ���ย��า����������า����า���า�����ร������������ร��ย��������า���าก��า�����า�า�������������ร��ย����
���� ���� �����า���� า���า�����ร�� �����าย���������าย���� รร���ก��������การ�าย�������ร��ย��ร���� ���า
�ากการ������ �ร��ย��������รา�า�������ก��า
ก�����ร������ร��ร��รายการ�า�����ากการ���ย��า���������ก�า�ร�ร���า����
�าก��การ�ร�����การ���ย��า�������ร��ย���� �� ������� �� ������������า���า�����ากการ���ย��า���
����ร��ย���ร��ร�������ก������������ร�������ก�����ร�������ร��า������า����า���า�����ร�����
����� � �ร� � ย� �� � ������ก�� � รายการ���า��� � �ากการ�� � ย�� า��� ร� � ร�� � ����ก� ��ก� �� � ���� ���
การ�����ย������ร��า�การ������ก�า��������า����า���า�����ร������าย�����ากการร��ร�����า����
�ากการ���ย��า�ร�����า������ย�����า�า�������������ร��ย�������������ากการก���รายการ���า����
�ากการ���ย��า����������ก��า�����า�า����������ร�������ากก��การ�����ยร��ร�����า�����าก
การ���ย��า�������ร��ย������ก�����ก�����ร�����������กก���รายการ���า�����ากการ���ย��า
�������ร��ย���ยร��ร��� �ย���������ก�า�ร�ร���า���������
4.12 ¨¦³Ã¥r °¡´µ
¨¦´Ã¥r¦´¥´³Ê °¡³µ
ก�����ร����ร��ร��������������า��า�������������������ก����� �ร�ก�������������า�����าย����� �ก� �
รายการ
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¨¦´Ã¥r®¨³°°µµ °¡³µÂ¨´¨¦´Ã¥r¦´¥´¥µª°ºÉ °¡³µ
Ã¦µ¦¨¦´Ã¥r®¨³°°µµÂ¨´¨¦´Ã¥r¦´¥´¥µª°ºÉ °¡³µ
กล����ร��ั���ภาระ��า�รั�เ��น��เ�ย���� �����าย����ก��นัก�านเ������ก�าก�าน�า�ก���าย�ร��าน
�ละ�า���ร�การ�ล�����น�นัก�าน���น ������กล����ร��ั����ว�าเ��น��เ�ย�ั�กล�าวเป�น��ร�การ
�ลประ�ย�น� � ลั � ��ก�าก�าน�� า �รั � �นั ก �าน�น�ก�ากนั� น �กล�� � �ร� �ั � �ั � ��� �� � �ร�การ
�ลประ�ย�น�ระยะยาว���น����นัก�าน� ����ก�� ��ร�การเ��นรา�วัลการป���ั�� �าน�ร�ก�า �น�
ระยะเวลา
กล����ร��ั���านว��น����น�า���ร�การ�ลประ�ย�น��ลั���ก�าก�าน����นัก�าน�ละ��ร�การ
�ลประ�ย�น�ระยะยาว���น����นัก�าน��ย���ว������ล����ละ�น�วย���ประ�า�การ�ว� (Projected Unit
Credit Method) ��ย���เ���ยว�า����ระ�����าการประเ��นภาระ��ก�ัน�ั�กล�าว�า��ลัก�����า��ร�
ประกันภัย
�ลก� า �ร�ร� � �า��� น �ากการประ�า�การ�า��ลั ก ��� � �า��ร� ป ระกั น ภั ย �� า �รั � ��ร�การ
�ลประ�ย�น��ลั���ก�าก�าน����นัก�าน�ะรั�ร��� นั ���นก�า�ร�า���นเ���เ�ร����น�
�ลก� า �ร�ร� � �า��� น �ากการประ�า�การ�า��ลั ก ��� � �า��ร� ป ระกั น ภั ย ��� า �รั � ��ร�การ
�ลประ�ย�น�ระยะยาว���น����นัก�าน�ะรั�ร��� ัน���นก�า�ร�ร���า���น
��น��น�ร�การ�น�����ะ��กรั�ร���ั����านวน�นก�า�ร�ร���า���น�ัน������การ�ก�����ร�การ�ร��
ล��นา���ร�การ�ร��เ����ก��การรั�ร����น��นการปรั���ร��ร�า����เก��ยว����
4.13 ประมาณการหนีส้ นิ
กล��� �ร���ั �ะ�ัน��กประ�า�การ�น��� น� �ว��น�ั���เ���� ภาระ��ก�ัน���� เป�น�ล�า�ากเ���การ���น����
���เก�����น�ล�ว�ละ���วา�เป�น�ป������น��า��น�น �นว�ากล����ร��ั��ะเ��ย�รั�ยากรเ���เ�ร��ก���ป
เ����ปล�เปล����ภาระ��ก�ันนั�น��ละกล����ร��ั��า�าร�ประ�า���ล��าภาระ��ก�ันนั�น����ย� า�
น�าเ���� ���
4.14 การ��า�������หน� �ป�น�กณ�����ี า� ระ�����ราสาร��น
�ร��ั��รั�ร����ร�การ��าย��ย�����นเป�นเก���เ�������รั��ร�การ�าก�นัก�าน�า���ล��าย����รร����
�����������น���วัน����������ล��า������ล��าย����รร�������กว�ารา�า������������รา�าร��น���วัน���
������ะ�ัน��กเป�น��า�����าย�นก�า�ร�ร���า���น�ละ��วนเก�น��ล��า���น�า�ั��น��วน��������� ���น
4.15 �า�ี��ิน���
ภา��เ��น���ประก����วยภา��เ��น���ป�����ัน�ละภา��เ��น���ร�การ�ั��ั���
�า�ี��ิน���ป������น
กล����ร��ั��ัน��กภา��เ��น���ป�����ัน�า���านวน����า�ว�า�ะ��าย����ก��น�วย�าน�ั�เก��ภา�����รั�
��ย��านว��ากก�า�ร�า�ภา���า��ลักเก����ก� า� �น��นก���ายภา���ากร
7
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£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
�����บร��ั�บัน�ึ��������น�ด�ร���ร�ัดบั���ข������������ั���ร��ระ�����ร������บั���ข��
��น�รั�����ะ�น�้��น����ัน��้นร�บระ�ะ����ร����น�ับ��น����ข����น�รั�����ะ�น�้��น���������ข���
นัน้ ��ด������ั ร�������� �� �บั��ับ�������ัน��น้ ร�บระ�ะ����ร����น
�����บร��ั�รับร���น�้�น� �������น�ด�ร���ร�ัดบั���ข������������ั���ร��������������������ร����ร����
รับร����น�รั����������น�ด�ร���ร�ัดบั�������รับ����������ั���ร���������ั������ร���ั้���ข�ด��น
�����������ั ����ด�����น���น�น���������� ������น���ด���� นข����น���� ����บร���ั �ะ����� �ร��������น
�น��������������ะ����ระ���น��������������ั���ร���������ั����� ��ะ��ข�ด��น��������� �ั�
����ด����นั้น
�����บร��ั��ะ�บ��น���������บั���ข����น�รั����������น�ด�ร���ร�ัดบั��������้นร�บระ�ะ����
ร����น��ะ�ะ�����ร�รับ�ด���������บั���ด�ั ������������������น���ด���� นข����น���� ����� บร��ั�
�ะ������ �� �ร�������������������รน����น�รั����������น�ด�ร���ร�ัดบั�����้ั ��ด�ร��บ�����น�����
�ระ���น�
�����บร��ั��ะบัน�ึ��������น�ด�ร���ร�ัดบั����ด��ร����ั����นข�����������น������������ดขึ้น
����� �ข����ับร����ร���� ด�บนั �ึ��ด��ร����ั����นข������ �� ��น�
4.16 µ¦ª´¤¼¨nµ¥»· ¦¦¤
�����������รร�������ึ��ร��������ด����ะ�ด�รับ�����รข����น�รั����ร�����นร�������ะ�������������
��น�น�้��น�������น�ด�ร����รดั���������นร����ร������ดขึ้น�น��������ระ���������้����ะ���ข ��
����ร����น���ด) ���ัน����ัด������������บร��ั����ร�����น���้�ข���น���ด���������������น��ร�ัด
����������� รร�ข����น�รั�����ะ�น��้ น� �ึ�� ���ร��น��รร����น�����ร���น���� �����ข�������นด������ �
�ัด������ด�������������� รร�������น�น�ร����� ����� ��ด���� �� ������������รับ��น�รั����ร���น�้ �น� ���
���ั� ��ะ�ด����ัน�ร���������ร���ร�����น���้�ข���น���ด���������������ด�������บร��ั��ะ
�ระ�������������� รร��ด�������น����ร�ระ���น���������� ���ะ���ับ����ะ���น��ร�����ะ������
���ข������������ร��ั�����ด���������ข����ับ��น�รั����ร���น�้��น����ะ�ัด�����������รร�นั้น�����������ด
���ดับ�ั้นข�������������รร��������ัด��������ะ���ด��������������รร�ข����น�รั�����ะ�น�้��น�น
�บ��ร���น�บ��������น���ระดับ����ระ���ข��ข�������น� �� ������น��ร�ัด����������� รร��ดั�น�้
ระดับ 1 ���ข�����ร�����น���้�ข��ข����น�รั����ร���น�้��น������ด����ัน�น���ด��������������
ระดับ 2 ���ข��������น�������ร��ั�����ด�ข����น�รั����ร���น��้ �น��������ะ���นข���������ร��ร��
�������
ระดับ 3 ���ข�� ������� ������ร��ั�����ด�� ���น�ข���������� ��ับ�ระ�����น�น�น������� �� ��ร�ระ���
ขึ้น
8

รายงานประจ�ำปี 2559 111

ท�ก�ันส�้นร��ระ�ะ���ารา�งาน�ก���ม�ร��ัท�ะประ�ม�นค�าม�ํา�ป�น�นการ��นรา�การระ���าง�ําดั�
�ั้น��งม��ค�า�����รรมสํา�รั�ส�นทรั�����ะ�นี้ส�นที่�������� ณ��ันส�้นร��ระ�ะ���ารา�งานที่มีการ�ัด
ม��ค�า����� รรม����ก�ด��น้ ประ�ํา
5.

µ¦Äo»¨¥¡··Â¨³¦³¤µµ¦µ´¸¸ÉÎµ´
�นการ�ัดทําง�การ�ง�น�ามมา�ร�านการรา�งานทางการ�ง�น���า��ร��าร�ํา�ป�น���ง���ด�� ���น����ะ
การประมาณการ�น�ร��่ งทีม่ คี �าม�ม��น�น�น�สม��การ���ด�� ���น�� ��ะการประมาณการดังก��า�นีส้ ง�
��กระท��� � �ํ า น�น�ง� น ที่ � สดง�นง�การ�ง� น ��ะ�� � �� � ม� � ที่ � สดง�น�มา����� ประก��
ง�การ�ง� น ���ที่ � ก� ด ��้ น�ร� ง�า���ก�� าง�ป�าก�ํ าน�นที่ ป ระมาณการ��� �การ��� ด� ���� น� ���ะ
การประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
´µÁnµ
�นการ���ารณาประ��ท��งสัญญา���า��า�ป�นสัญญา���าดํา�น�นงาน�ร��สัญญา���าการ�ง�น���า��ร��าร
�ด����ด�����น�� �นการประ�ม�น�ง�่�น����ะรา��ะ��ี�ด��งสัญญา���่����ารณา��าก���ม�ร��ัท�ด���น
�ร��รั���นค�าม�สี่�ง��ะ��ประ���น��นส�นทรั���ที่���าดังก��า������ร���ม�
¸É·°µµ¦Â¨³°»¦rÂ¨³nµÁºÉ°¤¦µµ
�นการคําน�ณค�า�ส��่ มราคา��ง�าคาร��ะ��ปกรณ�� ��า��ร��าร�ํา�ป�น���งทําการประมาณ�า��การ���
ประ���น���ะม��ค�าคง������ม�่����ก���งาน��ง�าคาร��ะ��ปกรณ����ะ���งท�ท�น�า��การ���
ประ���น���ะม��ค�าคง�������ม��ากมีการ�ป�ี่�น�ป�ง�ก�ด��้น
น�ก�ากนี�้ ��า��ร��าร�ํา�ป�น���งส��ทานการด���ค�า��งทีด่ �น��าคาร��ะ��ปกรณ��น����ะ���ง���า
��ะ�ันท�ก�าดท�น�ากการด���ค�า�ากคาด��าม��ค�าที่คาด��า�ะ�ด�รั�ค�น�่ําก��าม��ค�า�าม�ัญ�ี� �ง
ส�นทรั���น้ัน��นการนี้���า��ร��าร�ํา�ป�น���ง���ด�����น��ที่�กี่�����งกั�การคาดการณ�รา��ด� � �ะ
ค�า�����า��น�นาค���่ง�กี่���น�่�งกั�ส�นทรั���นั้น
·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
ก���ม�ร��ัท�ะรั�ร��ส�นทรั����า�ี�ง�น�ด�ร�การ�ัด�ัญ�ีสํา�รั�����ก��าง�ั่�ครา�ที่����ัก�า�ี��ะ
�าดท�นทาง�า�ีท�่ี ม��ด�����ม��่ มีค�าม�ป�น�ป�ด�ค�� น��าง�น��า� ก��ม� �ร��ทั �ะมีกาํ �รทาง�า�ี�น�นาค�
��ี�ง��ที่�ะ���ประ���น��าก����ก��าง�ั่�ครา���ะ�าดท�นนั้น��นการนี้��า��ร��าร�ํา�ป�น �� �ง
ประมาณการ��าก���ม�ร��ัทค�รรั�ร���ําน�นส�นทรั����า�ี�ง�น�ด�ร�การ�ัด�ัญ�ี�ป�น�ําน�น�ท�า�ด
�ด����ารณา��ง�ําน�นกํา�รทาง�า�ีทค่ี าด��า�ะ�ก�ด�น�นาค��น����ะ���ง���า
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ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
ก�ุม� บริ�ทั มี�าระ��กพันในการรื้อถอนสิง่ ตก�ต�ง��ะติดตั้ง���ะ�รับ�รุงพืน้ ทีเ่ ��าคืน�ก��ใ� ห�เ��าเมือ่
สิ้นสุดอายุสัญญาเ��า�โดยก�ุ�มบริ�ัทจะรับร���ระมา�การหนี้สินในการรื้อถอนเมื่อมีความเ��น���ด�
ค�อน��าง�น�ที่จะเกิด�าระ��กพันอันเ��น��เนื่องมาจากเหตุการ��ในอดีต���ะสามารถ�ระมา�การ
จํานวนเงินที่ต�องจ�าย�ด�อย�างสมเหตุสม���ในการ�ระมา�การหนี้สินในการรื้อถอน���ายบริหารใ��
ดุ�ยพินิจในการคาดการ��เกี่ยวกับต�นทุนรื้อถอนในอนาคต�อัตราคิด�ด���ะอายุการให��ระโย�น�เ�ิง
เ�ร��กิจ�องสินทรัพย�
��ประ�ย�น�ห�ังออกจากงานของพนักงาน�าม��รงการ��ประ�ย�น����ะ��ประ�ย�น�ระยะยา�อื�น
ของพนักงาน
หนีส้ นิ ตามโครงการ���ระโย�น�ห�ังออกจากงาน�องพนักงาน��ะโครงการ���ระโย�น�ระยะยาว
อื่น�องพนักงาน�ระมา���้นตามห�ักค�ิต�าสตร��ระกัน�ัย�ซ�่งต�องอา�ัย��อสมมติ�านต�าง��
ในการ�ระมา�การนั้น�เ��น�อัตราคิด�ด�อัตราการ��้นเงินเดือนในอนาคต�อัตรามร�ะ���ะอัตราการ
เ��ี่ยน���งในจํานวนพนักงาน�เ��นต�น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการ�ี��กี�ย�ข�องกัน
ในระหว�าง��� ก�ุ�มบริ�ัทมีรายการ�ุรกิจที่สําคัญกับบุคค�หรือกิจการที่เกี่ยว��องกัน�รายการ�ุรกิจ
ดังก��าวเ��น��ตามเงื่อน��ทางการค�า��ะเก���ตามที่ตก�งกันระหว�างก�ุ�มบริ�ัท��ะบุคค�หรือ
กิจการที่เกี่ยว��องกันเห��านั้น�ซ�่งเ��น��ตาม�กติ�ุรกิจโดยสามารถสรุ��ด�ดงั นี้
(หน�วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริ�ั�ย�อย
�ตัดออกจากงบการเงินรวม���ว)
ซื้อวัตถุดิบ

-

-

40,929

11,979

ราคาทุนบวกกํา�รส�วนเพิ่ม

ราย�ด�คา� บริการ

-

-

88

8

อัตราตามที่ระบุในสัญญา

เงิน��น��รับ

-

-

4,000

-

ตามที่�ระกา�จ�าย

ซื้อวัตถุดิบ

363

16,238

363

16,238

ค�าบริการจ�าย

120

-

120

-

40

37

40

37

1,695

1,575

1,575

1,575

รายการธุรกิจกับกิจการ�ี��กี�ย�ข�องกัน

ราย�ด�อื่น

ราคาทุนบวกกํา�รส�วนเพิ่ม
ตามราคาที่ตก�งร�วมกัน
ราคาทุนบวกกํา�รส�วนเพิ่ม

รายการธุรกิจกับบุ����ี��กี�ย�ข�องกัน
ค�าเ��าจ�าย

อัตราตามที่ระบุในสัญญา
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ยอดคงค� า งระหว� า งบริ �ั ท�และกิ จ การที่ เ กี่ ย ว�� อ งกั น ���วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และ 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
���ห���� า���า������ห���� �� (หมายเหตุ 8)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยว��องกัน
เงินทดรองจ�ายแก�บริ�ัทย�อย
เงินทดรองจ�ายแก�บริ�ัทที่เกี่ยว��องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น - บริ�ัทย�อย
ลูกหนี้อื่น - บ�คคลที่เกี่ยว��องกัน
รวม
เ��าห����า���า���เ��าห������ (หมายเหตุ 15)
เจ�าหนี้การค�า - กิจการที่เกี่ยว��องกัน
บริ�ัทย�อย
บริ�ัทที่เกี่ยว��องกัน
รวม
เจ�าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยว��องกัน
เงินทดรองจ�ายจากกรรมการ
รวม

(หน�วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

5
640
645

24
4,000
4,024

54
5
640
699

43
43

53
53

6,040
43
6,083

4,281
53
4,334

-

283
283

-

283
283

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีคา่ ใ�้�่า�ผลประ���น��นักงานที�
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี�
�หน�วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
�ล�ระ�ย�น�ระยะ�ั้น
13,453
10,262
�ล�ระ�ย�น�ที่จ�าย�ดย���ห�นเ��นเก���
6,056
�ล�ระ�ย�น�หลังออกจากงาน
257
39
�ล�ระ�ย�น�ระยะยาวอื่น
165
23
รวม
19,931
10,324
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7.
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เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
3,470
2,726
624,928
79,546
628,398
82,272

�หน�ว�: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,470
2,726
621,553
79,037
625,023
81,763

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพ��มอี �ั ราดอกเบี�้ ระหว�างร�อ�ละ 0.10 ��งร�อ�ละ 0.87 ��อ��
(2558: ร�อ�ละ 0.10 ��งร�อ�ละ 0.40 ��อ��)
8.

¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ
งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนี้การค�า - กิจการที่�ม�เกี่�ว��องกัน
อา��หนี้คงค�างนับจากวันที่��งก�าหนด��าระ
ค�าง��าระ
�ม�เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค�า - กิจการที่�ม�เกี่�ว��องกัน
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ�า� - กิจการที่เกี่�ว��องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริ�ัท��อ�
ลูกหนี้อื่น - บ�คคลที่เกี่�ว��องกัน
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค�า�ละลูกหนี้อื่น

(หน�ว�: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,014
4,014

572
17
589

4,014
4,014

572
17
589

3,254
3,254
7,268

5
640
361
1,006
1,595

24
4,000
3,254
7,278
11,292

59
640
361
1,060
1,649

12
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9.
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(�น�วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค�าส�าเร�จร�ป
สินค�าระ�ว�าง�ลิต
วัตถุดบิ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2559
5,139
286
11,778
4,493
21,696

2558
3,687
149
7,819
3,085
14,740

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน���
เป�นม�ลค�าสุทธิท�่จะ�ด�รับ
2559
2558
(120)
(120)
-

สินค�าคงเ�ลือ - สุทธิ
2559
2558
5,139
3,687
286
149
11,778
7,819
4,373
3,085
21,576
14,740
(�น�วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค�าส�าเร�จร�ป
สินค�าระ�ว�าง�ลิต
วัตถุดบิ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2559
5,139
286
12,386
4,493
22,304

2558
3,687
149
8,160
3,085
15,081

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน���
เป�นม�ลค�าสุทธิท�่จะ�ด�รับ
2559
2558
(120)
(120)
-

สินค�าคงเ�ลือ - สุทธิ
2559
2558
5,139
3,687
286
149
12,386
8,160
4,373
3,085
22,184
15,081

�นระ�ว�างป� 2559 กลุม� บริษทั �ด�บนั ท�กการปรับลดราคาทุน�องสินค�าคงเ�ลือ���เป�นม�ลค�าสุทธิทจ่� ะ
�ด�รบั เป�นจ�านวนเงิน 0.1 ล�านบาท (2558: �ม�ม)� (เฉพาะบริษทั ฯ: 0.1 ล�านบาท �ละ 2558: �ม�ม)� โดย
�สดงเป�นส�วน�น�ง่ �องต�นทุน�าย
10. ·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ

ค�า���จ�ายจ�ายล�วง�น�า
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
4,467
2,408
3,275
1,666
7,742
4,074

��น�วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
4,467
2,408
3,273
1,665
7,740
4,073
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11.

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
�อ�ค����ือน���คือ���ิน�า��ร���า���่ บริษทั ����นา� �����น��ั��ร��ัน�ารช�าร��น��� า�����ิน�ิน�ชือ่

12.

เงิน�งท�น�น�ริ�ัท����
��ิน��ทุน�นบริษทั ��อ��า�ท��่ ����น�บ�าร��ิน��พา��ิ��าร���รา����อ����ั���อ��น��
��น���: พันบาท)
ชือ่ บริษทั
บริษทั �ออรั�่ ��อน���ออรั�่ ���า�ั�

ทุนช�าร�����
2559
2558
1,000
1,000

�ั����น��ิน��ทุน
�ร�อ���)
2559
2558
100
100

ราคาทุน
2559
2558
1,000
1,000

��ิน��น��รับ
2559
2558
4,000
-

14

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปร�งอาคาร

ราคาทุน
1 มกราคม 2558
72,949
ซื้อเพิ่ม
893
ประมาณการค�ารือ้ �อนที�่ ือเป�น��นท�น
ดอกเบี้ยจ�ายที่�อื เป�น��นท�น
จําหน�าย / �ัดจําหน�าย
โอนเ��า (ออก)
88,495
31 ธันวาคม 2558
72,949
89,388
ซื้อเพิ่ม
2,650
426
ประมาณการค�ารือ้ �อนที�่ ือเป�น��นท�น
ดอกเบี้ยจ�ายที่�อื เป�น��นท�น
จําหน�าย
โอนเ��า (ออก)
2,318
31 ธันวาคม 2559
75,599
92,132
ค�า������ราคา����
1 มกราคม 2558
ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�
206
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่จําหน�าย / �ัดจําหน�าย
31 ธันวาคม 2558
206
ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�
3,609
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่จําหน�าย
31 ธันวาคม 2559
3,815
���ค�า�ุท���า������
31 ธันวาคม 2558
72,949
89,182
31 ธันวาคม 2559
75,599
88,317
ค�า������ราคาสําหรับ��
2558 (จํานวน 4.0 ล�านบาท�รวมอยู��น��นท�นการ�ลิ��ส�วนที่เหลือรวมอยู��นค�า���จ�าย�นการ�ายและบริหาร)
2559 (จํานวน 8.7 ล�านบาท�รวมอยู��น��นท�นการ�ลิ��ส�วนที่เหลือรวมอยู��นค�า���จ�าย�นการ�ายและบริหาร)

13. ท����น��าคาร����ุ��ร��

18,168
5,140
2,724
26,032
7,305
(568)
1,303
34,072
6,627
3,968
10,595
5,676
(406)
15,865
15,437
18,207

11,573
4,974
(1,147)
3,963
19,363
911
6,698
26,972
4,411
2,416
(299)
6,528
3,601
10,129
12,835
16,843

ระบบ
สาธารณูปโภค

38,110
44,662

16,422
10,517
(777)
26,162
13,298
(327)
39,133

46,360
8,554
1,879
(2,950)
12,308
64,272
7,709
1,216
(522)
11,120
83,795

งบการเงินรวม
เครื่อง�กแ��ง
เครื่องครัวและ
และเครือ่ ง���
เครื่องมือเครื่อง���
สํานักงาน

4,777
6,969

1,379
570
1,949
1,107
3,056

2,888
3,838
6,726
3,299
10,025

ยานพาหนะ

2,549
32,397

-

2,164
107,032
843
(107,490)
2,549
51,023
264
(21,439)
32,397

สินทรัพย�ระหว�าง
ก�อสร�างและ�ิด�ั้ง

17,677
27,291

235,839
282,994

15

28,839
17,677
(1,076)
45,440
27,291
(733)
71,998

154,102
128,552
1,879
843
(4,097)
281,279
73,323
1,216
264
(1,090)
354,992

รวม

�หน�วย: พันบาท)
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อาคารและ
ส�วนปรับปร�งอาคาร

ราคาทุน
1 มกราคม 2558
72,949
ซื้อเพิ่ม
893
ประมาณการค�ารือ้ �อนที�่ ือเป�น��นท�น
ดอกเบี้ยจ�ายที่�อื เป�น��นท�น
จําหน�าย / �ัดจําหน�าย
โอนเ��า (ออก)
88,495
31 ธันวาคม 2558
72,949
89,388
ซื้อเพิ่ม
2,650
426
ประมาณการค�ารือ้ �อนที�่ ือเป�น��นท�น
ดอกเบี้ยจ�ายที่�อื เป�น��นท�น
จําหน�าย
โอนเ��า (ออก)
2,318
31 ธันวาคม 2559
75,599
92,132
ค�า������ราคา����
1 มกราคม 2558
ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�
206
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่จําหน�าย / �ัดจําหน�าย
31 ธันวาคม 2558
206
ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�
3,609
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่จําหน�าย
31 ธันวาคม 2559
3,815
���ค�า�ุท���า������
31 ธันวาคม 2558
72,949
89,182
31 ธันวาคม 2559
75,599
88,317
ค�า������ราคา��า�ร����
2558 (จํานวน 4.0 ล�านบาท�รวมอยู��น��นท�นการ�ลิ��ส�วนที่เหลือรวมอยู��นค�า���จ�าย�นการ�ายและบริหาร)
2559 (จํานวน 8.7 ล�านบาท�รวมอยู��น��นท�นการ�ลิ��ส�วนที่เหลือรวมอยู��นค�า���จ�าย�นการ�ายและบริหาร)

ที่ดิน
18,168
5,140
2,724
26,032
7,253
(568)
1,303
34,020
6,627
3,968
10,595
5,670
(406)
15,859
15,437
18,161

11,573
4,974
(1,147)
3,963
19,363
911
6,698
26,972
4,411
2,416
(299)
6,528
3,601
10,129
12,835
16,843

ระบบ
สาธารณูปโภค

38,110
44,662

16,422
10,517
(777)
26,162
13,298
(327)
39,133

46,360
8,554
1,879
(2,950)
12,308
64,272
7,709
1,216
(522)
11,120
83,795

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่อง�กแ��ง
เครื่องครัวและ
และเครือ่ ง���
เครื่องมือเครื่อง���
สํานักงาน

4,777
6,969

1,379
570
1,949
1,107
3,056

2,888
3,838
6,726
3,299
10,025

ยานพาหนะ

2,549
32,397

-

2,164
107,032
843
(107,490)
2,549
51,023
264
(21,439)
32,397

สินทรัพย�ระหว�าง
ก�อสร�างและ�ิด�ั้ง

17,677
27,285

235,839
282,948

16

28,839
17,677
(1,076)
45,440
27,285
(733)
71,992

154,102
128,552
1,879
843
(4,097)
281,279
73,271
1,216
264
(1,090)
354,940

รวม

�หน�วย: พันบาท)
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�นระหว�าง�� 2559 บริ�ทั �����ช�เงินก��� มื จากธนาคาร�ห�งหน�ง่ ��ะจากบุคค�ทัว่ ��สองรา�เพือ่ �ช�� น
การก�อสร�างอาคารสํานักงาน��ะ��น��กระจา�สินค�า ������รวมต�นทุนการก���ืมเ��าเ��นราคาทุน�อง
สินทรัพ��จํานวนเงิน 0.3 ��านบาท (2558: เงินก���ืมจากธนาคาร�ห�งหน�่งเพื่อ�ช��นการก�อสร�าง��ะ
ติ�ตั้งเครื่องจักร��ะอุ�กรณ��รงงาน ������รวมต�นทุนการก���ืมเ��าเ��นราคาทุน�องสินทรัพ��
จํ า นวนเงิ น 0.8 �� า นบาท) ���คํ า นวณจากอั ต ราการตั้ ง ��้ น เ�� น ทุน �นอั ต ราร� อ ��ะ 4.45 (2558:
ร�อ��ะ 5.53)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ�ัท�มี�อ�คงเห�ือ�องอุ�กรณ�ซ�่ง���มา�า��ต�สัญญาเช�าการเงิน���มี
ม��ค�าสุทธิตามบัญชีเ��นจํานวนเงิน 1.5 ��านบาท (2558: 2.4 ��านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ�ัท�มีอุ�กรณ�ซ�่งตั�ค�าเสื่อมราคาหม����ว�ต��ัง�ช�งานอ��� ม��ค�าตาม
บัญชีกอ� นหักค�าเสือ่ มราคาสะสม�องสินทรัพ���งั ก��าวมีจาํ นวนเงิน 16.9 ��านบาท (2558: 8.8 ��านบาท)
บริ�ทั ����นาํ ที�่ นิ บางส�วน��ะอาคาร�รงงานซ�ง่ มีม�� ค�าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน
เงิน 122.0 ��านบาท (2558: 162.1 ��านบาท) ��จ�จํานองเพือ่ ค้าํ �ระกันเงินก��� มื ระ�ะ�าวจากธนาคาร
14. ·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª

คอมพิวเตอร�ซอ�ต��วร� - ราคาทุน
หัก: ค�าตั�จําหน�า�สะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

�หน�ว�: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
4,646
2,209
(1,340)
(755)
1,454
3,306

ม��ค�าตามบัญชีต�น��
ซื้อเพิ่ม
ตั�จําหน�า�
ม��ค�าตามบัญชี��า���

�หน�ว�: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,454
788
2,437
983
(585)
(317)
1,454
3,306
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15. Áoµ®¸Êµ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ
งบการเงินรวม
2559
2558
เจ�าหนี�การค�า - กิจการที่เกี่�ว���งกัน
เจ�าหนี�การค�า - กิจการที่�ม�เกี่�ว���งกัน
เจ�าหนี���่น - กิจการที่เกี่�ว���งกัน
เจ�าหนี���่น - กิจการที่�ม�เกี่�ว���งกัน
เจ�าหนีค� า� งานก���ร�าง��ะ���� ���กรณ�
ค�า���จา� �ค�างจ�า�
รวม

43
19,433
21,497
7,313
15,504
63,790

53
15,555
283
8,205
11,040
12,320
47,456

�หน�ว�: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
6,083
17,366
21,497
7,313
15,301
67,560

4,334
13,601
283
8,205
11,040
12,220
49,683

16. ®¸Ê·µ¤´µÁnµµ¦Á·

หนี�� นิ �าม�ั��าเ��าการเงิน
หัก : ��กเบี��ร�การ�ั�จ�าหน�า�
รวม
หัก: ��วนที�่ ง� ก�าหน���าระ�า��นหน�ง่ ��
��วนที�่ ง� ก�าหน���าระเกินกว�าหน�ง่ ��

�หน�ว�: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
831
1,522
(49)
(110)
782
1,412
(394)
(630)
388
782

บริ�ทั ����ทา� �ั��าเ��าการเงินกับบริ�ทั �ี��ิง่ เพ��่ เ��า�านพาหนะ��ง่ ����นการ��าเนินงาน��งกิจการ
���มีกา� หน�การ��าระค�าเ��าเ��นรา�เ���น �า����ง�ั��ามีระ�ะเว�า 3 �� ��ะ 4 ��
บริ�ทั �มี�าระ��กพันทีจ่ ะ���งจ�า�ค�าเ��า�ัน� �่า� �าม�ั��าเ��าการเงิน�ังนี�
�หน�ว�: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
�ม�เกิน 1 �� 1 - 4 ��
รวม
��รวม��งจ�านวนเงิน�ัน� �่�าที่���งจ�า�ทั�ง�ิ�น�าม�ั��าเ��า
426
405
831
��กเบี���าม�ั��าเ��าการเงินร�การ�ั�บั��ี
(32)
(17)
(49)
ม��ค�า��จจ�บัน��งจ�านวนเงิน�ั�น�่�าที่���งจ�า�ทั�ง�ิ�น
�าม�ั��าเ��า
394
388
782
18
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�หน�วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
�ม�เกิน 1 �� 1 - 3 ��
รวม
691
831
1,522
�ลรวม�องจํานวนเงิน�ัน้ ต่ําที่ต�องจ�ายทั้งสิ้นตามสั��าเช�า
(61)
(49)
(110)
ดอกเบี้ยตามสั��าเช�าการเงินรอการตัดบั�ชี
ม�ลค�า��จจุบัน�องจํานวนเงิน�ั้นต่ําที่ต�องจ�ายทั้งสิ้น
630
782
1,412
ตามสั��าเช�า
17. Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµ»¨´ÉªÅ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ�ัท�มียอดคงเหลือ�องเงินก��ยืมสกุลบาทจากบุคคลทั่ว��สองราย
จํานวนเงินรวม 101.4 ล�านบาท ��่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร�อยละ 4 ต�อ�� และมีกําหนดชําระคืนเงิน ก��
พร�อมดอกเบี้ยเมื่อเหตุการณ��ดเหตุการณ�หน�่งดังต�อ��นี้เกิด��้นก�อน
1. เมือ่ ครบกําหนดระยะเวลา 2 �� นับจากวันทีท่ าํ สั��าก�ย� มื เงิน
2. เมื่อบริ�ัท��ด�รับอนุมัติการเสนอ�ายหุ�นสามั�เพิ่มทุนต�อ�ระชาชนทั่ว��เ��นครั้งแรกและ
สามาร�นําหุ�นเพิ่มทุนดังกล�าวเสนอ�าย�ด��าย�นระยะเวลา 2 ��นับจากวันที่ทําสั��าก��ยืมเงิน
ทัง้ นี้ กรณีท�่ี ห��ก� �� ระสงค�จะจอง�ือ้ หุน� เพิม่ ทุนดังกล�าว บริ�ัท�ต�องดําเนินการ�ห���� ห�ก�� ด�สทิ ธิ
�นการ�ื้อหุ�นเพิ่มทุนนั้นตามวิธีการคํานวณที่กําหนด�ว��นสั��าก��ยืมเงิน�ดย�ช�ราคาเดียวกับที่
เสนอ�ายต�อ�ระชาชนทัว่ �� (ราคา IPO)
�นระหว� า ง�� 2559 บริ �ั ท ��ด� รั บ อนุ มั ติ ก ารเสนอ�ายหุ� น สามั � เพิ่ ม ทุ น ต� อ �ระชาชนทั่ ว ��
เ��นครัง้ แรกตามทีก่ ล�าว�ว��นหมายเหตุ�ระกอบงบการเงิน��อ 22 บริ�ทั �จ�งจ�ายชําระคืนเงินก�พ� ร�อม
ดอกเบี้ยทั้งจํานวน และ�ด�ดําเนินการ�ห����ห�ก��ด�สิทธิ�นการ�ื้อหุ�นเพิ่มทุนตามที่ระบุ�นเหตุก ารณ�ที่
2 ��างต�น
18. Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµµ¦

2

อัตราดอกเบี้ย
�ร�อยละ)
MLR และ
MLR-1
MLR-1

3

MLR-1

เงินก��
1

การชําระคืน
ชําระคืนเ��นรายเดือนจํานวน
84 งวด สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2563
ชําระคืนเ��นรายเดือนจํานวน
90 งวด สิน้ สุดเดือนธันวาคม 2565
ชําระคืนเ��นรายเดือนจํานวน
84 งวด สิน้ สุดเดือนกรกฎาคม 2565

รวม
หัก: ส�วนที่��งกําหนดชําระ�าย�นหน�่ง��
ส�วนที่��งกําหนดชําระเกินกว�าหน�่ง��

�หน�วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
11,047

14,067

47,178

22,000

8,087
66,312
(12,506)
53,806

9,458
45,525
(13,597)
31,928
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เงินก���ืมระ�ะ�าวค้ําประกันโด�การจดจํานองที่ดินและอาคารโรงงาน�องบริษัท�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท�เบิกใ��วงเงินก���ืมระ�ะ�าวตามสั��าเงินก��ที่�ด�รับแล�วทั้งจํ านวน
(2558: วงเงินก��� มื ระ�ะ�าวที�่ งั �ม��ด�เบิกใ��เป�นจํานวนเงิน 33.0 ล�านบาท)
ในเดือนมกราคม 2560 บริษัท�จ�า��ําระคืนเงินก���ืมระ�ะ�าวพร�อมดอกเบี้�ทั้งจํานวนแก�ธนาคาร
ก�อนกําหนดทัง้ สามวงเงิน และบันท�กค�าปรับจากการ�ําระคืนเงินก�ก� อ� นกําหนดในกํา�รหรือ�าดท�น
�องป� 2560
19.

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2559
2558
รา��ด�รอการรับร�� - โปรแกรมสิทธิพเิ ศษ
แก�ล�กค�า
รา��ด�รอการรับร�� - บัตรกํานัลเงินสด
�าษีเงิน�ด�หัก ณ ทีจ่ า� �ค�างจ�า�
�าษีมล� ค�าเพิม่ รอนําส�ง
เงินสมทบกองท�นประกันสังคมรอนําส�ง
อื่นๆ
รวม

20.

ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน

�อดคงเหลือต�นป�
เพิ่ม��้นในระหว�างป�
ต�นท�นทางการเงิน
ลดลงจากรา�จ�า�ที่เกิด��้นจริง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
�อดคงเหลือปลา�ป�

1,800
926
11,182
1,781
840
59
16,588

1,000
455
3,363
687
667
137
6,309

�หน�ว�: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,800
926
11,182
1,711
838
59
16,516

1,000
455
3,363
625
666
137
6,246

�หน�ว�: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5,434
3,856
1,216
1,879
121
108
(265)
(144)
6,771
5,434
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21.

��าร�����ร����น�ร����าว����นัก�าน
จํานวนเงินสํารอง�ล�ระ�ย�น�ระยะยาวของพนักงาน�สดงได�ดงั น��

��าร�����ร����น�ร����าว����นัก�าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ส�วนท�่รับร���นกําไรหรือขาดทุน :
��นทุนบริการ�น��จจุบนั
��นทุนดอกเบ�ย�
�ล�ระ�ย�น�ทจ่� �ายระหว�าง��
��าร�����ร����น�ร����าว����นัก�าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส�วนท�่รับร���นกําไรหรือขาดทุน:
��นทุนบริการ�น��จจุบนั
��นทุนดอกเบ�ย�
��นทุนบริการ�นอด��ท�เ่ กิดจากการเ�ล�ย่ น��ลง�ล�ระ�ย�น�
ขาดทุน (กําไร) จากการ�ระมา�การ�ามหลัก��ิ��าส�ร��ระกัน�ัย
ส�วนท�่เกิดจากการเ�ล�่ยน��ลงข�อสมม�ิทางการเงิน
ส�วนท�่เกิดจากการ�รับ�รุง�ระสบการ��
ส�วนท�ร่ บั ร��� นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอืน่ :
ขาดทุน (กําไร) จากการ�ระมา�การ�ามหลัก��ิ��าส�ร��ระกัน�ัย
ส�วนท�่เกิดจากการเ�ล�่ยน��ลงข�อสมม�ิทางการเงิน
ส�วนท�่เกิดจากการ�รับ�รุงจาก�ระสบการ��
��าร�����ร����น�ร����าว����นัก�าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน�วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํารอง
สํารอง
�ล�ระ�ย�น�
�ล�ระ�ย�น�
หลังออกจากงาน ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
ของพนักงาน
รวม
131
1,585
1,716
98
4
233

589
37
(422)
1,789

687
41
(422)
2,022

109
7
-

870
49
154

979
56
154

-

(46)
1,313

(46)
1,313

(28)
212
533

4,129

(28)
212
4,662

��า���จ�ายเก�่ยวกับ�ล�ระ�ย�น�ระยะยาวของพนักงานรับร���นรายการ��อไ�น���นส�วนของกําไรหรือ
ขาดทุน
(หน�วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
��นทุนขาย
370
212
��า���จา� ย�นการขาย�ละการบริหาร
2,086
516
รวม��า���จ�ายท�่รับร���นกําไรหรือขาดทุน
2,456
728
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บริษัทฯคาดว�าจะจ�าย�ําระ�ลประ�ย�น�ระยะยาวของพนักงาน�ายใน 1 ป�ข�าง�น�า เป�นจํานวน
ประมาณ 1.4 ล�านบาท (2558: 0.5 ล�านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ย��วงน้ํา�นักในการจ�าย�ําระ�ลประ�ย�น�ระยะยาวของ
พนักงานของบริษทั ฯประมาณ 10 ป� (2558: 13 ป�)
�มมติ�านที่�ําคั�ในการประมาณการตาม�ลักคณิต�า�ตร�ประกัน�ัย �ร�ป�ด�ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

��น�วย: ร�อยละต�อป�)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3.01
3.20
4.00 - 10.00
5.00
0.00 - 50.00
0.00 - 50.00

�ลกระทบของการเปลี่ยนแปลง�มมติ�านที่�ําคั�ต�อม�ลค�าป�จจ�บันของ�าระ��กพัน�ลประ�ย�น�
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 �ร�ป�ด�ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

��น�วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร�อยละ 1 ลดลงร�อยละ 1
(205)
239
115
(95)
เพิ่มขึ้นร�อยละ 20 ลดลงร�อยละ 20
(1,094)
1,665
��น�วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร�อยละ 1 ลดลงร�อยละ 1
(97)
112
54
(44)
เพิ่มขึ้นร�อยละ 20 ลดลงร�อยละ 20
(728)
1,158
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22. »Á¦º°®»o
ก) ในเดือนเมษายน 2558 บริษัทฯได�รับเงินค�าหุ�นสามัญเพิ่มทุนจาก����ือหุ�นเดิมของบริษัทฯเป�น
จํ า นวนเงิ น รวม 4.00 ล� า นบาท และบริ ษั ท ฯได� จ ดทะเบี ย นการเพิ่ม ทุ น ชํ า ระแล� ว ดั ง กล� าวกับ
กระทรวงพา�ิชย�เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2558
ข) เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2559 บริษทั ฯได�จดทะเบียนการแปรส�าพบริษทั ฯ การเปลีย่ นแปลงม�ลค�าที่
�ราไว�ของหุ�นสามัญและการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพา�ิชย��ามม�ิอนุมั�ิ ข องที่
ประชุมสามัญ���� อื หุน� ประจําป� 2559 เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดัง��อไปนี้
1) การแปรส�าพบริษัทฯเป�นบริษัทมหาชนจํากัดและอนุมั�ิให�เปลี่ยนชื่อบริษัทเป�น บริษัท
อา�เ�อร� ย� จํากัด (มหาชน)
2) การนําหุ�นของบริษัทฯเข�าจดทะเบียนเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนใน�ลาดหลักทรัพย� เอ�ม เอ ไอ
3) การเปลี่ยนแปลงม�ลค�าที่�ราไว�ข องหุ�นสามัญของบริษัทฯจากม�ลค�าหุ�นละ 100.00 บาท
�หุ�นสามัญ 0.54 ล�านหุ�น จํานวนเงิน 54.00 ล�านบาท) เป�นม�ลค�าหุ�นละ 0.10 บาท (หุ�น
สามัญ 540.0 ล�านหุน� จํานวนเงิน 54.00 ล�านบาท)
4) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 54.00 ล�านบาทเป�น 80.00 ล�านบาท โดยการ
ออกหุ�นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 260.0 ล�านหุ�น ม�ลค�าที่�ราไว�หุ�นละ 0.10 บาท โดยจะมีการ
จัดสรรหุ�นเพิม่ ทุนดังนี้
-

จัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 20.0 ล�านหุ�น ให�แก����ือหุ�นเดิมของบริษัท�าม
สัดส�วนการ�ือหุน� ของ���� อื หุน� แ��ละราย โดยเสนอขายในราคาหุน� ละ 0.10 บาท

-

จัดสรรหุน� สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 236.5 ล�านหุน� เพือ่ เสนอขายให�แก�ประชาชนเป�น
การทั่วไปครัง้ แรก (Initial Public Offering: IPO)

-

จัดสรรหุน� สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 1.5 ล�านหุน� ให�แก�กรรมการของบริษทั โดยราคา
เสนอขายจะเป�นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายให�แก�ประชาชนเป�นการ
ทั่วไปครั้งแรก

-

จัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2.0 ล�านหุ�น เพื่อเสนอขายให�แก���บริหารและ/
หรือพนักงานของบริษทั �ามโครงการเสนอขายหุน� สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให�แก�
���บริหาร และ�หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) ในราคาหุ�นละ 0.10 บาท และ
ราคาเท�ากับร�อยละ 50 ของราคา IPO

ค) ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯได�รับเงินค�าหุ�นสามัญเพิ่มทุนจาก����ือหุ�นเดิมของบริษัทฯเป�น
จํ า นวนเงิ น รวม 2.00 ล� า นบาท และบริ ษั ท ฯได� จ ดทะเบี ย นการเพิ่ม ทุ น ชํ า ระแล� ว ดั ง กล� าวกับ
กระทรวงพา�ิชย�เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2559
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ง) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 และ 7 ตุลาคม 2559 บริษัทฯได�จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและ
เพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพา�ิ�ย�ตามลําดับ ตามมติอนุมัติของที่ประ�ุมวิ�ามั�����ือ�ุ�น
เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้
1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากเดิม 80.00 ล�านบาท เป�น 56.00 ล�านบาท โดยการตัด
�ุน� �ามั�ทีย่ งั ไม�ได�ออกจํา�น�ายจํานวน 240.0 ล�าน�ุน� ม�ลค�าทีต่ ราไว��น�ุ ละ 0.10 บาท
2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวนเงิน 56.00 ล�านบาท เป�น 72.50 ล�านบาท
โดยการออก�ุน� �ามั�จํานวน 165.0 ล�าน�ุน� ม�ลค�าทีต่ ราไว��น�ุ ละ 0.10 บาท โดยจะมีการ
จัด�รร�ุ�น�ามั�เพิ่มทุนดังนี้
-

จัด�รร�ุน� �ามั�เพิม่ ทุนจํานวน 1.5 ล�าน�ุน� ���แก�กรรมการของบริษทั โดยราคา
เ�นอขายจะเป�นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเ�นอขาย���แก�ประ�า�นเป�นการ
ทัว่ ไปครัง้ แรก (ราคา IPO)

-

จัด�รร�ุ�น�ามั�เพิ่มทุนจํานวน 2.0 ล�าน�ุ�น เพื่อเ�นอขาย���แก���บริ�ารและ/
�รือพนักงานของบริษทั ตามโครงการเ�นอขาย�ุน� �ามั�เพิม่ ทุนของบริษทั ���แก�
���บริ�าร และ��รือพนักงานของบริษัท (ESOP) �นราคา�ุ�นละ 0.10 บาท และ
ราคาเท�ากับร�อยละ 50 ของราคา IPO

-

จัด�รร�ุน� �ามั�เพิม่ ทุนจํานวน 161.5 ล�าน�ุน� เพือ่ เ�นอขาย���แก�ประ�า�นเป�น
การทัว่ ไปครัง้ แรก ทัง้ นี้ �ุน� �ามั�เพิม่ ทุนดังกล�าวรวม��ง�ุน� �ามั�เพิม่ ทุนทีจ่ ะ��ก
จัด�รร���แก�บคุ คทัว่ ไป�องราย ตามทีไ่ ด�กล�าวไว��น�มายเ�ตุประกอบงบการเงิน
ข�อ 17

จ) �นระ�ว�างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯได�เ�นอขาย�ุน� �ามั�เพิม่ ทุนจํานวน 165.0 ล�าน
�ุน� �นราคา�ุน� ละ 4.50 บาท แก�ประ�า�นทัว่ ไปและกรรมการของบริษทั ฯ และ�นราคา�ุ�นละ
0.10 บาท และ 2.25 บาท แก��บ� ริ�ารและ��รือพนัก งานของบริษทั ฯ บริษทั ฯได�รบั �ําระเงินค�า
�ุน� เพิม่ ทุนดังกล�าวแล�วทัง้ จํานวนเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯบันท�ก�ลต�างระ�ว�างราคา
ขาย (�ุ�นละ 0.10 บาท และ 2.25 บาท) กับม�ลค�ายุติธรรม (�ุ�นละ 4.50 บาท) ของ�ุ�น�ามั�เพิ่ม
ทุนที่��บริ�ารและ��รือพนักงานของบริษัทฯ����ิทธิ�จํานวน 1,911,250 �ุ�น จํานวนเงิน 7.68
ล�านบาท เป�นค�า���จ�าย�นกําไร�รือขาดทุนและ��วนเกินม�ลค�า�ุ�น�ามั��นงบแ�ดง�านะ
การเงิน นอกจากนี้ ค�า���จ�ายทางตรงที่เกี่ยวข�องกับการเ�นอขาย�ุ�น - �ุทธิจาก�าษีเงินได�
จํานวนเงิน 16.42 ล�านบาทได�แ�ดงโดย�ักจาก��วนเกินม�ลค�า�ุน� �ามั�
บริษัทฯได�จดทะเบียนการเพิ่มทุน�ําระแล�วดังกล�าวกับกระทรวงพา�ิ�ย�เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2559
ตลาด�ลักทรัพย�เอ�ม เอ ไอ ได�รับ�ุ�น�ามั�ของบริษัทฯเป�น�ลักทรัพย�จดทะเบียน�นตลาด
�ลักทรัพย�เอ�ม เอ ไอและเริม่ �ือ้ ขาย�นวันที่ 23 ธันวาคม 2559
24
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23. สํารองตามกฎหมาย
�าย�ต�บทบั��ัติของมาตรา 116 แห�งพระรา�บั��ัติบริษัทมหา�นจํากัด พ��. 2535 บริษัท�ต�อง
จัดสรรกํา�รสุทธิ�ระจํา��สว� นหน�่ง�ว�เ��นทุนสํารอง�ม�นอ� ยกว�าร�อยละ 5 ของกํา�รสุทธิ�ระจํา��หกั
ด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (��ามี) จนกว�าทุนสํารองนี�จะมีจํานวน�ม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล�าว�ม�สามาร�นํา��จ�ายเงิน��น�ล �นระหว�าง�� 2559 บริษัท��ด�
จั ด สรรสํ า รองตามกฎหมายเพิ่ ม เติ ม จํ า นวนเงิ น 1.85 ล� า นบาท (2558: 5.40 ล� า นบาท) ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2559 บริษทั ��ด�จดั สรรสํารองตามกฎหมาย�ว�ครบ��วนแล�ว
�าย�ต�บทบั��ัติของมาตรา 1202 แห�ง�ระมวลกฎหมายแพ�งและพาณิ�ย�ของ�ระเท��ทย บริษัท
ย�อยต�องจัดสรรทุนสํารอง�ม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของจํานวน�ลกํา�ร��่งบริษัทย�อยทํามาหา�ด�ทุกคราว
ที่จ�ายเงิน��น�ลจนกว�าทุนสํารองนั�นจะมีจํานวน�ม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ย�อย สํารองตามกฎหมายดังกล�าว�ม�สามาร�นํา��จ�ายเงิน��น�ล �นระหว�าง�� 2559 บริษัทย�อย�ด�
จัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 0.10 ล�านบาท (2558: �ม�ม)ี
24. ��า�����ายตาม��ก���
รายการค�า���จา� ยแบ�งตามลักษณะ�ระกอบด�วยรายการค�า���จา� ยทีส่ าํ คั�ดังต�อ��นี�

เงินเดือน ค�าแรงและ�ล�ระ�ย�น�อื่นของพนักงาน
ค�าเสือ่ มราคา
ค�าตัดจําหน�าย
ค�าเ��าจ�ายตามสั��าเ��าดําเนินงาน
วัต�ุดิบและวัสดุสิ�นเ�ลือง�����

งบการเงินรวม
2559
2558
169,772
109,051
27,291
17,677
585
317
54,141
40,529
189,199
139,580

�หน�วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
169,522
108,976
27,285
17,677
585
317
54,021
40,529
195,403
141,747

25. �า���ง�����
ค�า���จา� ย�าษีเงิน�ด�สาํ หรับ��สน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ��ด�ดงั นี�
งบการเงินรวม
2559
2558
�า���ง�������������:
�าษีเงิน�ด�นิติบุคคล
�า���ง�����รอการต�������:
�าษีเงิน�ด�รอการตัดบั��ีจากการเกิด�ลแตกต�าง�ั่วคราว
และการกลับรายการ�ลแตกต�าง�ั่วคราว
��า�����าย�า���ง��������ส�งอย����ง�กํา�ร�า���������สร��

(หน�วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

22,952

15,250

22,027

15,049

(614)
22,338

(251)
14,999

(614)
21,413

(251)
14,798
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จํานวนภาษีเงิน�ด�ท่ีเกี่�วข�องกับส�วนประกอบแ��ละส�วนของกํา�รขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป�
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุป�ด�ดงั นี้
(หน�ว�: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงิน�ด�รอการ�ัดบั��ีที่เกี่�วข�องกับขาดทุนจากการ
ประมาณการ�ามหลักคณิ��าส�ร�ประกันภั�

(37)

-

(37)

-

รา�การกระทบ�อดระหว�างกํา�รทางบั��ีกบั ค�าใ��จา� �ภาษีเงิน�ด�มดี งั นี้

กํา�รทางบั��ีก�อนภาษีเงิน�ด�นิ�ิบุคคล
อั�ราภาษีเงิน�ด�นิ�ิบุคคล
กํา�รทางบั��ีก�อนภาษีเงิน�ด�นิ�ิบุคคลค�ณอั�ราภาษี
ผลกระทบทางภาษีจากการ�ัดรา�การระหว�างกัน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค�าใ��จ�า���องห�าม
ค�าใ��จ�า�ที่มีสิทธิหัก�ด�เพิ่มข�้น
รา��ด�ที่�ด�รับ�กเว�น
อั�ราภาษีและสิทธิประ���น�ทางภาษีสําหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ค�าใ��จ�า�ภาษีเงิน�ด�ที่แสดงอ���ในงบกํา�รขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2559
2558
121,108
72,509

�หน�ว�: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
120,508
71,232

ร�อ�ละ 20 ร�อ�ละ 15 ร�อ�ละ 20 ร�อ�ละ 20
และ 20
24,221
14,502
24,101
14,246
786
68
240
(2,109)
(800)

767
(210)
-

221
(2,109)
(800)

762
(210)
-

22,338

(128)
14,999

21,413

14,798

ส�วนประกอบของสินทรัพ��ภาษีเงิน�ด�รอการ�ัดบั��ีประกอบด�ว�รา�การดัง��อ�ปนี้

(หน�ว�: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

����ร���������������ร���ร��������
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
สํารองผลประ���น�ระ�ะ�าวของพนักงาน
ขาดทุนจากการ�ัดจําหน�า�สินทรัพ��
สํารองผลขาดทุนจากสินค�าเสือ่ มสภาพ
ปรับปรุงค�าเ��าค�างจ�า��ามวิธีเส�น�รง
อื่นๆ
รวม

722
932
24
132
360
2,170

498
404
35
172
410
1,519
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26. กํา�ร��อ�ุ�น
�ํา�ร��อ�ุ�นขั้นพื้น�านคํานว��ดย�าร�ํา�รสํา�รับ��ที่เ��นของ����ือ�ุ�นของบร��ัท� (�ม�รวม�ํา�ร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด�วยจํานวน�ัวเ�ลี่ย��วงน้ํา�นั�ของ�ุ�นสามั�ที่ออ�อย���นระ�ว�าง�� และ�ด��รับ
จํานวน�ุ�นสามั�สํา�รับ��ส้�น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 �ามสัดส�วนที่เ�ลี่ยน��ของจํานวน�ุ�น
สามั�ที่เ��ดจา��ารเ�ลี่ยนแ�ลงม�ลค�า�ุ�นที่�รา�ว�จา�ม�ลค�า�ุ�นละ 100 บาท เ��นม�ลค�า�ุ�นละ 0.10
บาท �ามม��ของที่�ระชุมสามั�����ือ�ุ�นของบร��ัท�เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 �ามที่� ล�าว�น�มาย
เ��ุ�ระ�อบงบ�ารเง�นข�อ 22 �ดย�ือเสมือนว�า�ารแ���ุ�น �ด�เ��ดข�้น�ั้งแ��วันเร�่ม��นของงวดแร�ที่
เสนอรายงาน
27. ��อ��ลทางการเง�น�ํา�นก�า�ส��นงาน
ข�อม�ลส�วนงานดําเน�นงานที่นําเสนอนี้สอดคล�อง�ับรายงาน�าย�นของ�ลุ�มบร��ัทที่�� มีอํานาจ
�ัดส�น�จส�งสุดด�าน�ารดําเน�นงาน�ด�รับและสอบทานอย�างสม่าํ เสมอเพื่อ�ช��น�าร�ัดส�น�จ�น�าร
จัดสรรทรัพยา�ร����บั ส�วนงานและ�ระเม�น�ล�ารดําเน�นงานของส�วนงาน
�ลุ�มบร��ัทดําเน�นธุร��จ�ลั��นส�วนงานดําเน�นงานที่รายงานเพียงส�วนงานเดียว คือ ธุร��จร�าน
จํา�น�ายอา�ารและเครื่องดื่ม และดําเน�นธุร��จ�นเข���ม�ศาส�ร�เดียว คือ �ระเทศ�ทย �ลุ�มบร��ัท
�ระเม�น�ล�าร���บั��งานของส�วนงาน�ดยพ�จาร�าจา��ํา�ร�รือขาดทุนจา��ารดําเน�นงาน��ง่ วัด
ม�ลค�า�ดย�ช�เ����เดียว�ับที่�ช��น�ารวัด�ํา�ร�รือขาดทุนจา��ารดําเน�นงาน�นงบ�ารเง�น ดังนัน้
ราย�ด� �ํา�รจา��ารดําเน�นงาน และส�นทรัพย�ทแ่ี สดงอย��� นงบ�ารเง�น จ�ง�ือเ��น�ารรายงาน�ามส�วน
งานดําเน�นงานและเข���มศ� าส�ร�แล�ว
�น�� 2559 และ 2558 �ลุ�มบร��ัท�ม�มีราย�ด�จา�ล��ค�าราย�ดที่มีม�ลค�าเท�า�ับ�รือมา��ว�าร�อยละ 10
ของราย�ด�ของ��จ�าร
28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บร��ัท�และพนั�งานบร��ัท��ด�ร�วม�ันจัด �ั้ง�องทุนสํารองเลี้ยงชีพข�้น�ามพระราชบั��ั���องทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 �ดยบร��ัท�และพนั�งานจะจ�ายสมทบเข�า�องทุนเ��นรายเดือน�นอั�รา
ร�อยละ 5 ของเง�นเดือน �องทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บร��าร�ดย�องทุนสํารองเลี้ยงชีพท�ส���มาสเ�อร�
ร�วมทุน และจะจ�าย���แ��พนั�งานเมื่อพนั�งานนั้นออ�จา�งาน�ามระเบียบว�าด�วย�องทุนของบร��ทั �
�นระ�ว�าง�� 2559 บร��ทั �รับร�เ� ง�นสมทบดัง�ล�าวเ��นค�า�ช�จา� ยจํานวนเง�น 0.8 ล�านบาท (2558: �ม�ม)ี

27

130 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

29. เ�ิน��นผลจ�า�
เงินป�น�ล
เงินป�น�ลประจ�าป� 2557

เงินป�น�ลจ�าย
จ�านวน�ุ�น
ต�อ�ุ�น
เงินป�น�ลจ�าย
(พัน�ุ�น)
(บาท)
(พันบาท)

อนุมัติโดย
ทีป่ ระชุม�ามั���ถ� อื �ุน� �องบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

540

94.00

50,760
50,760

540

104.50

56,430

0.14

78,400
134,830

รวมเงินป�น�ล��า�รับป� 2558
เงินป�น�ลประจ�าป� 2558

ทีป่ ระชุม�ามั���ถ� อื �ุน� �องบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
เงินป�น�ลระ�ว�างกาลป� 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
รวมเงินป�น�ล��า�รับป� 2559

560,000

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
30.1 ภาระผูกพันเกี่��กั�รา�จ�า���า�ท�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ�มบริษัทมีภาระ��กพันรายจ�าย��ายทุนจ�านวนเงิน 46.7 ล�านบาท ที่
เกี่ยว��องกับการก�อ�ร�างอาคาร��านักงานและ��นย�กระจาย�ินค�าแ��งใ�ม� การ�ื�ออุปกรณ�และ
ปรับปรุงพืน� ทีเ่ ช�า��า�รับ�า�าใ�ม� (2558: �ม�ม)ี
30.2 ภาระผูกพันเกี่��กั�สั��าเ��าและ�ริการ
กลุ�มบริษัท�ด�เ��าท�า�ั��าเช�าด�าเนินงานและบริการที่เกี่ยว��องกับการเช�าพื�นที่ในอาคาร อายุ�อง
�ั��ามีระยะเวลาตัง� แต� 1 ถึง 3 ป�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีจ�านวนเงิน�ั�นต่�าที่ต�องจ�ายในอนาคตทั�ง�ิ�นภายใต�
�ั��า��างต�น ดังนี�

จ�ายช�าระ
ภายใน 1 ป�
มากกว�า 1 ป� แต��ม�เกิน 3 ป�

(�น�วย: ล�านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
38.4
42.0
38.2
42.0
29.1
37.0
29.1
37.0
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30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อวัตถุดิบ
�ริษัท��ด�ท�า�ันทึก��อ�ก�ง���สั��า�ื�อวั�ถุดิ�กั��ริษัทที่�ม�เกี่ยว��องกันห�าย�ห�ง��ดยมีราคา
���เงื่อน��การ�ื�อ�าย��าง����ามที่ร��ุ�ว��น�ันทึก��อ�ก�ง���สั��า��ันทึก��อ�ก�ง���สั��า
ดังก��าวมีร�ย�เว�า�ัง� ��� 1 ถึง 3 ��
30.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาที่ปรึกษาทางการเงิน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 �ริษัท��ด�ท�าสั��า���ง�ั�งที่�รึกษาทางการเงิน�������ัดการการ�ัด
��าหน�าย���รั��ร�กันการ��าหน�ายกั��ริษัทห�ักทรั�ย��น�ร�เท��ห�งหนึ่ง� เ�ื่อว�า��าง�ห�เ��น ที่
�รึ ก ษาทางการเงิ น �นการ�ออนุ � า��� อ ส� า นั กงานค��กรรมการก� า กั �ห�ั ก ทรั � ย� � ����าด
ห�ักทรั�ย�เ�ื่อออก���เสนอ�ายหุ�นสามั���อ�ร��า�นทั่ว��เ��นครั�ง�รก��ดท�เ�ียนหุ�นสามั�
�อง�ริษทั �เ��นห�ักทรั�ย��ดท�เ�ียน�น��าดห�ักทรั�ย�เอ�ม�เอ��อ����เ��น���� ดั การการ�ัด��าหน�าย
���รั��ร�กันการ��าหน�ายหุ�นสามั��อง�ริษัท���อ�ร��า�นทั่ว��เ��นครั�ง�รก�สั��ามีร�ย�เว�า
22 เดือน (�ั�ง���วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2559) เว�น���ค�สั��าทัง� สอง��าย���ด�
�ก�งร�วมกันเ��น�าย�ักษ��อักษรเ�ื่อ�ยายร�ย�เว�าการ���ง�ั�งหรือ�ด�มีการ�อกเ�ิก สั��า�าม
��อก�าหนด�นสั��านี�ก�อนวันสิ�นสุดสั��า��ดยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 �ริษัท��ด�ท�าสั��าเ�ื่อ
�ยายร�ย�เว�าสั��าดังก��าว��อ��อีก 8 เดือน (�ัง� ���วนั ที่ 14 มิถนุ ายน 2559 ถึงวันที่ 13 กุม�า�ัน��
2560) �นร�หว�าง�� 2558 �ริษทั ��ันทึกค�า�รรมเนียมที�่ รึกษาทางการเงิน�ามอั�ราทีร่ ��ุ�นสั��า
�นก�า�รหรือ�าดทุน��นร�หว�าง�� 2559 �ริษัท��ันทึกค�า�รรมเนียมที่�รึกษาทางการเงิน���
ค�า�รรมเนียมการ�ัด��าหน�าย���รั��ร�กันการ��าหน�าย�ามสั��าดังก��าว�ดย�สดงเ��นรายการหัก
�ากส�วนเกินม��ค�าหุ�นสามั�
31. เครื่องมือทางการเงิน
31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคั��องก�ุ�ม�ริษัท�ามที่นิยามอย���นมา�ร�านการ�ั��ี��ั�ที่ 107 การ
�สดงรายการ���การเ��ดเ�ย��อม��ส�าหรั�เครื่องมือทางการเงิน �ร�กอ�ด�วย�เงินสด���รายการ
เทีย�เท�าเงินสด���กหนี�การค�า�����กหนี�อื่น�เ��าหนี�การค�า���เ��าหนี�อื่น����เงินก��ยืมร�ย�ยาว�ก�ุ�ม
�ริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยว��องกั�เครื่องมือทางการเงินดังก��าว����มีน�ย�ายการ�ริหารความเสี่ยงดังนี�
ªµ¤Á¸É¥oµµ¦Ä®o·ÁºÉ°
ก�ุ�ม�ริษัทมีความเสี่ยงด�านการ�ห�สินเ�ื่อที่เกี่ยวเนื่องกั���กหนี�การค�า�����กหนี�อ่ืน�นร�ดั��่�า
เนื่อง�ากราย�ด��ากการ�ายส�วน�ห��เ��นการ�ายเงินสด���าย�ริหารคว�คุมความเสี่ยงนี��ดยการ
ก�าหนด�ห�มีน�ย�าย���วิ�ีการ�นการคว�คุมสินเ�ื่อที่เหมา�สม�ดังนั�น�ก�ุ�ม�ริษัท�ึง�ม�คาดว�า��
�ด�รั�ความเสียหายที่เ��นสาร�ส�าคั��ากการ�ห�สินเ�ื่อ
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กล��มบริ�ัทมีความเสี่ยง�ากอัตราดอกเบี้ยที่สําคั�อันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร และเงินก��ยืมระยะ
ยาวทีม่ ดี อกเบีย้ สินทรั�ย�และหนีส้ นิ ทางการเงินส�วนให��มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด
หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงที�่ ง่ึ ใกล�เคียงกับอัตราตลาดในป����บนั
สินทรั�ย�และหนี้สินทางการเงินที่สําคั�สามารถ�ัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรั�ย�
และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม� (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม�ถึงก�อน) �ด�ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้นลง
�ม�มี
ตามราคา
อัตรา
ตลาด
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
มากกว�า 1
1 ป�
ถึง 5 ป�
สินทร����ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
ล�กหนี้การค�าและล�กหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เ��าหนีก้ ารค�าและเ��าหนีอ้ น่ื
หนี้สินตามสั��าเ��าการเงิน
เงินก��ยืมระยะยาว�ากธนาคาร

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท��ริง
(ร�อยละต�อป�)

รวม

1.2
1.2

-

624.7
0.2
624.9

3.7
6.1
9.8

628.4
7.3
0.2
635.9

0.10 - 0.87
0.50
1.15

0.4
-

0.4
-

66.3

63.8
-

63.8
0.8
66.3

5.30 - 5.70
MLR และ
MLR-1.00

0.4

0.4

66.3

63.8

130.9

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้นลง
�ม�มี
ตามราคา
อัตรา
ตลาด
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
มากกว�า 1
1 ป�
ถึง 5 ป�
สินทร����ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
ล�กหนี้การค�าและล�กหนี้อื่น

(หน�วย: ล�านบาท)

-

-

79.6
79.6

2.7
1.6
4.3

(หน�วย: ล�านบาท)

รวม
82.3
1.6
83.9

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท��ริง
(ร�อยละต�อป�)
0.10 - 0.40
-
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้นลง
ไม�มี
ตามราคา
อัตรา
ตลาด
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
มากกว�า 1
1 ป�
ถึง 5 ป�
หนี้สินทางการเงิน
เจ�า�นีก้ ารค�าและเจ�า�นีอ้ น่�
�นี้�ินตาม�ั��าเ��าการเงิน
เงินก��ย�มระยะยาวจากบุคคลทัว่ ไป
เงินก��ย�มระยะยาวจากธนาคาร

0.6
0.6

0.8
101.4
102.2

หนี้สินทางการเงิน
เจ�า�นีก้ ารค�าและเจ�า�นีอ้ น่�
�นี้�ินตาม�ั��าเ��าการเงิน
เงินก��ย�มระยะยาวจากธนาคาร

47.4
47.4

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้นลง
ไม�มี
ตามราคา
อัตรา
ตลาด
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
มากกว�า 1
1 ป�
ถึง 5 ป�
สินทร����ทางการเงิน
เงิน�ดและรายการเทียบเท�าเงิน�ด
ล�ก�นี้การค�าและล�ก�นี้อ�่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน

45.5
45.5

(�น�วย: ล�านบาท)

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท�จริง
(ร�อยละต�อป�)

รวม

47.4
1.4
101.4
45.5
195.7

5.30 - 6.89
4.00
MLR - 1.00

(�น�วย: ล�านบาท)

รวม

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท�จริง
(ร�อยละต�อป�)

1.2
1.2

-

621.3
0.2
621.5

3.7
10.1
13.8

625.0
11.3
0.2
636.5

0.10 - 0.87
0.50
1.15

0.4
-

0.4
-

66.3

67.6
-

67.6
0.8
66.3

5.30 - 5.70
MLR และ
MLR-1.00

0.4

0.4

66.3

67.6

134.7
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้นลง
ไม�มี
ตามราคา
อัตรา
ตลาด
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
มากกว�า 1
1 ป�
ถึง 5 ป�
สินทรั���ทางการเงิน
เงิน�ดและรายการเทียบเท�าเงิน�ด
ล�ก�นี้การค�าและล�ก�นี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เจ�า�นีก้ ารค�าและเจ�า�นีอ้ น่ื
�นี้�ินตาม�ั��าเ��าการเงิน
เงินก��ยืมระยะยาวจากบุคคลทั่วไป
เงินก��ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(�น�วย: ล�านบาท)

รวม

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท�จริง
(ร�อยละต�อป�)

-

-

79.1
79.1

2.7
1.6
4.3

81.8
1.6
83.4

0.10 - 0.40
-

0.6
0.6

0.8
101.4
102.2

45.5
45.5

49.7
49.7

49.7
1.4
101.4
45.5
198.0

5.30 - 6.89
4.00
MLR - 1.00

31.2 �����า�ุ�ิ�รร���งเ�ร���ง���ทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงิน��วนใ���ของกลุ�มบริ�ัทจัดอย��ในประเภทระยะ�ั้น และเงินก�ย� ืมมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกล�เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ�มบริ�ัทจึงประมาณม�ลค�ายุติธรรมของเครือ่ งมือทาง
การเงินใกล�เคียงกับม�ลค�าตามบั��ีทแ่ี �ดงในงบแ�ดง�านะการเงิน
32. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประ�งค�ในการบริ�ารจัดการทุนที่��าคั�ของกลุ�มบริ�ัท คือการจัดใ��มี�ึ่งโครง�ร�างทุนที่
เ�มาะ�มเพือ่ �นับ�นุนการด�าเนินธุรกิจของกลุม� บริ�ทั และเ�ริม�ร�างม�ลค�าการถือ�ุน� ใ��กบั ��ถ� อื �ุน�
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ�มบริ�ัทมีอัตรา��วน�นี้�ินต�อทุนเท�ากับ 0.2:1 (2558: 2.1:1) และ
เฉพาะบริ�ทั �มีอตั รา��วน�นี�้ นิ ต�อทุนเท�ากับ 0.2:1 (2558: 2.2:1)
33. เห�ุการ���า�ห�ังร�บร���เ��ารา�งาน
ในเดือนมกราคม 2560 บริ�ัท�จ�าย��าระคืนเงินก��ยืมระยะยาวพร�อมดอกเบี้ยทั้งจ�านวนแก�ธนาคาร
ก�อนก�า�นดทัง้ �ามวงเงิน และบันทึกค�าปรับจากการ��าระคืนเงินก�ก� อ� นก�า�นดในก�าไร�รือขาดทุน
ของป� 2560
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34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
ก���มบริ�ัท���จั��ระเ�ทรา�การบั��ีบางรา�การ�นงบการเงิน��ง�� 2558 ��ม�เพ�่�����������ง
กับการจั��ระเ�ทรา�การบั��ี�น���จ� จ�บนั �ังต����นี�

(�น�ว�: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามทีจ่ �ั �ระเ�ท��ม� ตามทีเ่ ��รา�งาน�ว� ตามทีจ่ �ั �ระเ�ท��ม� ตามทีเ่ ��รา�งาน�ว�
รา����จากการ�า�
414,274
414,385
414,274
414,385
รา������่น
583
546
589
552
ต�นท�น�า�
156,185
156,259
157,587
157,661

การจั��ระเ�ทรา�การบั��ี�ังก��าว�ม�มี��กระทบต��ก�า�ร�ร����วน��ง���������นตามที่���รา�งาน�ว�
35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�� ��รบั �น�มตั �ิ ����ก�����ะกรรมการ��งบริ�ทั ��เม��่ วันที่ 20 ก�ม�าพัน�� 2560
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