
 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด               

วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหาร         

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้               

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

สุมาลี รีวราบณัฑิต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2560 



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59,700               628,398             54,598               625,023             

เงินลงทุนชั�วคราว 4 470,324             -                         470,324             -                         

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 5 2,548                 7,268                 6,625                 11,292               

สินค้าคงเหลือ 23,199               21,576               21,645               22,184               

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 6,169                 7,742                 6,072                 7,741                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 561,940             664,984             559,264             666,240             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน 200                    200                    200                    200                    

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                         -                         1,000                 1,000                 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 315,669             282,994             315,626             282,948             

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,205                 3,306                 3,205                 3,306                 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อสินทรัพย์ 8,007                 5,514                 8,007                 5,514                 

เงินประกันการเช่า 22,752               22,065               22,752               22,065               

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,203                 2,170                 2,203                 2,170                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 400                    700                    400                    700                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 352,436             316,949             353,393             317,903             

รวมสินทรัพย์ 914,376             981,933             912,657             984,143             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 46,655               63,790               47,487               67,561               

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 6 364                    394                    364                    394                    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

   ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 7 -                         12,506               - 12,506               

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 14,732               10,276               13,869               9,537                 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 5,503                 16,588               5,501                 16,516               

รวมหนี�สินหมุนเวียน 67,254               103,554             67,221               106,514             

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 6 304                    388                    304                    388                    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 7 - 53,806               -                         53,806               

ประมาณการหนี�สินในการรื�อถอน 7,154                 6,771                 7,154                 6,771                 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,882                 4,662                 4,882                 4,662                 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 4,209                 3,918                 4,209                 3,918                 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 16,549               69,545               16,549               69,545               

รวมหนี�สิน 83,803               173,099             83,770               176,059             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามัญ 725,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 72,500               72,500               72,500               72,500               

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว

      หุ้นสามัญ 725,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 72,500               72,500               72,500               72,500               

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 709,576             709,576             709,576             709,576             

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 7,250                 7,250                 7,250                 7,250                 

      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย 100                    100                    -                         -                         

   ยังไม่ได้จัดสรร 41,147               19,408               39,561               18,758               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 830,573             808,834             828,887             808,084             

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 914,376             981,933             912,657             984,143             

-                         -                         -                     -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560 

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 156,199          138,379          156,199          138,379          

รายได้อื�น 1,586              359                 1,611              379                 

รวมรายได้ 157,785          138,738          157,810          138,758          

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 54,986            50,339            56,110            51,544            

ค่าใช้จ่ายในการขาย 51,477            39,801            51,477            39,801            

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24,658            15,323            24,619            15,281            

รวมค่าใช้จ่าย 131,121          105,463          132,206          106,626          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26,664            33,275            25,604            32,132            

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (501)                (1,164)             (501)                (1,164)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26,163            32,111            25,103            30,968            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8 (4,424)             (6,032)             (4,300)             (5,929)             

กําไรสําหรับงวด 21,739            26,079            20,803            25,039            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 21,739            26,079            20,803            25,039            

กําไรต่อหุ้น 9

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.03                0.05                0.03                0.05                

(หน่วย: พันหุ้น)

   จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 725,000          540,000          725,000          540,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560 

(หน่วย: พันบาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 26,163            32,111            25,103            30,968            

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 7,664              6,757              7,661              6,756              

   ตัดจําหน่ายสินค้าเสื�อมสภาพ 43                   -                      43                   -                      

   กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

      ในหลักทรัพย์เพื�อค้า (309)                -                      (309)                -                      

   ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ -                      3                     -                      3                     

   ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 692                 -                      692                 -                      

   ตัดจําหน่ายเงินประกันการเช่า 252                 -                      252                 -                      

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 550                 274                 550                 274                 

   รายได้ดอกเบี�ย (1,142)             (7)                    (1,142)             (7)                    

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 106                 1,845              106                 1,845              

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 34,019            40,983            32,956            39,839            

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 5,591              35                   5,538              53                   

   สินค้าคงเหลือ (1,666)             (3,584)             496                 (2,458)             

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,421              (1,056)             1,517              (1,054)             

   เงินประกันการเช่า (939)                (163)                (939)                (163)                

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 300                 822                 300                 822                 

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (26,775)           (10,168)           (29,714)           (11,705)           

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น (11,085)           240                 (11,015)           296                 

   หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 291                 297                 291                 297                 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,157              27,406            (570)                25,927            

   ดอกเบี�ยรับ 271                 7                     271                 7                     

   จ่ายดอกเบี�ย (253)                (692)                (253)                (692)                

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (330)                -                      (330)                -                      

   จ่ายภาษีเงินได้ (1)                    -                      (1)                    -                      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 844                 26,721            (883)                25,242            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560 

(หน่วย: พันบาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า

   และที�จะถือจนครบกําหนด (470,015)         -                      (470,015)         -                      

ซื�ออาคารและอุปกรณ์ (28,247)           (17,048)           (28,247)           (17,029)           

ซื�อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (110)                (74)                  (110)                (74)                  

จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื�อสินทรัพย์ (4,734)             -                      (4,734)             -                      

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ -                      5                     -                      5                     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (503,106)         (17,117)           (503,106)         (17,098)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (124)                (186)                (124)                (186)                

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร -                      33,000            -                      33,000            

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (66,312)           (3,250)             (66,312)           (3,250)             

จ่ายเงินปันผล -                      (25,380)           -                      (25,380)           

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (66,436)           4,184              (66,436)           4,184              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (568,698)         13,788            (570,425)         12,328            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 628,398          82,272            625,023          81,763            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 59,700            96,060            54,598            94,091            

-                      -                      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มิใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคาร

      และอุปกรณ์ 2,394              -                      2,394              -                      

   เจ้าหนี�ค่างานก่อสร้างและซื�ออุปกรณ์เพิ�มขึ�น (ลดลง) 9,779              (6,160)             9,779              (6,160)             

   โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื�นไปบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า

      ค่าซื�อสินทรัพย์ (153)                -                      (153)                -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ บริษัทฯ บริษัทย่อย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

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

กําไรสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              26,079                    26,079                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              26,079                    26,079                    

เงินปันผลจ่าย -                              -                              -                              -                              (56,430)                   (56,430)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2559 54,000                    -                              5,400                      -                              27,215                    86,615                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 72,500                    709,576                  7,250                      100                         19,408                    808,834                  

กําไรสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              21,739                    21,739                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              21,739                    21,739                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 72,500                    709,576                  7,250                      100                         41,147                    830,573                  

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560 

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - 

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

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

กําไรสําหรับงวด -                            -                            -                            25,039                  25,039                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            25,039                  25,039                  

เงินปันผลจ่าย -                            -                            -                            (56,430)                 (56,430)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2559 54,000                  -                            5,400                    25,100                  84,500                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 72,500                  709,576                7,250                    18,758                  808,084                

กําไรสําหรับงวด -                            -                            -                            20,803                  20,803                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            20,803                  20,803                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 72,500                  709,576                7,250                    39,561                  828,887                

-                            -                            -                            -                            -                            

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

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

ไทย บริษทัฯประกอบธุรกิจร้านจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ                           

ซ่ึ งเป็นสํ านักงานใหญ่อยู่ ท่ี  324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานอยู่ท่ี  30/106 หมู่ ท่ี  1 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีสาขาเปิดให้บริการจาํนวน 20 สาขา (31 ธนัวาคม 2559: 20 สาขา) 

ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม                                     

บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดทาํข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                

งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบั

บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                          

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล

บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและ

คาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน           

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีนโยบายการบญัชีเก่ียวกับเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนดเพิ่มข้ึนในงวดปัจจุบัน 

เน่ืองจากเป็นธุรกรรมใหม่ของบริษทัฯ ซ่ึงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม                                               

โดยการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้จะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน                                                                   

และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ

ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจํานวนท่ี                            

ตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซ้ือวตัถุดิบ - - 6,353 8,230 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค่้าบริการ - - 25 20 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกัน      

ซ้ือวตัถุดิบ 372 - 372 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดอ่ื้น 7 14 7 14 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกจิกบับุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน      

ค่าเช่าจ่าย 424 394 394 394 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม  

2559 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม  

2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 5)     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 77 24 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 4,000 4,000 

รวม - - 4,077 4,024 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   

บริษทัยอ่ย - - 2,974 6,040 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 455 43 455 43 

รวม 455 43 3,429 6,083 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,392 3,066 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 21 10 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 13 6 

รวม 3,426 3,082 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า  

  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 270,015 

  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 309 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 270,324 

เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนด  

  หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น 200,000 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 200,000 

รวม 470,324 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  1 4,014 1 4,014 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1 4,014 1 4,014 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 77 24 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 4,000 4,000 

ลูกหน้ีอ่ืน 2,547 3,254 2,547 3,254 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 2,547 3,254 6,624 7,278 

รวม  2,548 7,268 6,625 11,292 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 282,994 282,948 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 38,026 38,026 

โอนเขา้จากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 2,394 2,394 

ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน 400 400 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                       

ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (692) (692) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (7,453) (7,450) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 315,669 315,626 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1.5 ลา้นบาท) 

บริษัทฯได้นําท่ีดินบางส่วนและอาคารโรงงานซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559                        

จาํนวนเงิน 122.0 ลา้นบาท ไปจดจาํนองเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ทั้งน้ี ในระหวา่ง

งวดปัจจุบนั บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวก่อนวนัครบกาํหนดชาํระและไดไ้ถ่ถอนสินทรัพย ์              

ท่ีใชค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืแลว้ทั้งจาํนวน 

7. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินกูย้มืระยะยาว - 66,312 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  - (12,506) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี - 53,806 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

การเคล่ือนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  66,312 

หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (66,312) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  - 

8. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,457 6,058 4,333 5,955 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (33) (26) (33) (26) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,424 6,032 4,300 5,929 

9. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้าน

จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั

มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 

รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน

งานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

11. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

11.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 50.5 ล้านบาท                

(31 ธนัวาคม 2559: 46.7 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารสาํนกังานและศูนยก์ระจายสินคา้

แห่งใหม่ การซ้ืออุปกรณ์และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าสาํหรับสาขาใหม่ 

11.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร อายุของ

สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 

31 มีนาคม

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

31 มีนาคม

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

       ภายใน 1 ปี 39.0 38.4 38.9 38.2 

       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 28.8 29.1 28.8 29.1 

11.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 

บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคา 

และเง่ือนไขการซ้ือขายต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา

ดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     

 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี - 270,324 - 270,324 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม        

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด     

 หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น - 200,581 - 200,581 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

13. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2560 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                           

ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 92.9 ลา้นบาท โดยเม่ือหกัจากเงินปันผลระหวา่งกาล

ซ่ึงจ่ายไปเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 จาํนวนเงิน 78.4 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มเติม

เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 14.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท ซ่ึงมี

กาํหนดจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินปันผล ดงัน้ี 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็น

มูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 9,062,500 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท 

ทั้งน้ี สําหรับส่วนท่ีเป็นเศษของหุน้จากการคาํนวณตามอตัราการจ่ายหุน้ปันผล ใหจ่้ายปันผล

เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0125 บาทแทน 

-  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นเงินจาํนวนทั้ งส้ินไม่

เกิน 5,437,500 บาท  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ข) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ         

บริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ ก) 

บ ริษัท ฯได้จดทะเบียนการเพิ่ มทุ นจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเม่ือว ัน ท่ี                          

11 พฤษภาคม 2560 

14. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 
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