(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศ
ไทย บริ ษทั ฯประกอบธุรกิ จร้านจาหน่ ายอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่อ ยู่ตามที่จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ
ซึ่งเป็ นสานักงานใหญ่อยูท่ ี่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
และมีโรงงานอยูท่ ี่ 30/106 หมู่ที่ 1 ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 บริ ษ ัท ฯมี ส าขาเปิ ดให้บ ริ ก ารจานวน 22 สาขา (31 ธัน วาคม 2559: 20
สาขา) ในกรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงิ น ระหว่างกาล โดยบริ ษ ัทฯเลื อ กน าเสนองบการเงิ น ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ ตาม
บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้ข ้อมู ลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่น าเสนอครั้งล่ าสุ ด
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มู ลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ ๆ
เพื่อไม่ ให้ข ้อมู ลที่ น าเสนอซ้ าซ้อ นกับข้อ มู ล ที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุด
งบการเงิน ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน) และ
บริ ษ ัท ย่อ ย (ซึ่ งต่ อ ไปนี้ รวมเรี ยกว่า “กลุ่ ม บริ ษ ัท ”) และได้จ ัด ท าขึ้ น โดยใช้ห ลัก เกณฑ์ เดี ย วกับ
งบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับ
บริ ษทั ย่อยในระหว่างงวดปั จจุบนั
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่า งงวด กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่งมีผล
บังคับใช้สาหรับ งบการเงินที่มีระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถื อปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อ ยคาและ
คาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
2.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จัดทาขึ้น โดยใช้น โยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงิน ส าหรับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 โดยมี น โยบายการบัญ ชี เกี่ ย วกับ เงิน ลงทุ น ใน
หลัก ทรั พ ย์เพื่ อ ค้า และเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบก าหนดเพิ่ ม ขึ้ นในงวดปั จ จุ บ ัน
เนื่ อ งจากเป็ นธุรกรรมใหม่ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมู ลค่ายุติธรรม
โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย บริ ษทั ฯ
ตัด บัญ ชี ส่ ว นเกิ น /รั บ รู ้ ส่ ว นต่ า กว่า มู ล ค่ า ตราสารหนี้ ตามอัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง ซึ่ งจ านวนที่
ตัดจาหน่าย/รับรู ้น้ ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

3.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้ อวัตถุดิบ
รายได้ค่าบริ การ
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ซื้ อวัตถุดิบ
ค่าบริ การจ่าย
รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

-

-

10,229
22

9,905
23

ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
อัตราตามที่ระบุในสัญญา

789
5

120
5

789
5

120
5

ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
รายการธุรกิจกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าเช่าจ่าย

424

394

394

394

อัตราตามที่ระบุในสัญญา

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้ อวัตถุดิบ
รายได้ค่าบริ การ
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ซื้ อวัตถุดิบ
ค่าบริ การจ่าย
รายได้อื่น
รายการธุรกิจกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าเช่าจ่าย

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

-

-

16,582
47

18,135
43

ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
อัตราตามที่ระบุในสัญญา

1,161
12

120
19

1,161
12

120
19

ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิม่
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน

848

788

788

788

อัตราตามที่ระบุในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 5)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อย
รวม
เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

-

-

59
59

24
4,000
4,024

330
330

43
43

4,201
330
4,531

6,040
43
6,083
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
3,371
3,280
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
85
61
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
13
5
รวม
3,469
3,346

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
4.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
6,763
6,346
170
71
26
11
6,959
6,428

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อค้า
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิ ดตราสารหนี้
บวก: การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ระยะสั้น
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
รวม

270,015
1,308
271,323
200,000
200,000
471,323
4
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5.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายแก่บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวม

6.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

720
720

4,014
4,014

720
720

4,014
4,014

2,442
2,442
3,162

3,254
3,254
7,268

59
2,442
2,501
3,221

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิม่ ระหว่างงวด - ราคาทุน
โอนเข้าจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
ประมาณการค่ารื้อถอนที่ถือเป็ นต้นทุน
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ตดั จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม
282,994
99,260
5,349
841
(692)
(15,695)
372,057

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
282,948
99,260
5,349
841
(692)
(15,689)
372,017

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ ึ งได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินโดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 1.5 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษ ัท ฯได้น าที่ ดิ น บางส่ ว นและอาคารโรงงานซึ่ งมี มู ล ค่ าตามบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
จานวนเงิน 122.0 ล้านบาท ไปจดจานองเพือ่ ค้ าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร ทั้งนี้ ในระหว่าง
งวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวก่อนวันครบกาหนดชาระและได้ไถ่ถอนสิ นทรัพย์
ที่ใช้ค้ าประกันเงินกูย้ มื แล้วทั้งจานวน
7.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
การเคลื่ อนไหวของบัญ ชี เงิน กู้ยืมระยะยาวส าหรับ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 มี
รายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
หัก: ชาระคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
8.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
66,312
(66,312)
-

ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิการเพิ่ม
ทุน จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท ฯ จ านวนเงิน 9,062,500.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม 72,500,000.00
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 81,562,500.00 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่
เกิ น 90,625,000 หุ ้น มู ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลประจาปี 2559 ของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อวันที่ 11 พฤษภาคม
2560
ต่อมา บริ ษทั ฯได้จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯจานวน 90,623,561 หุ ้น ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 9 ท าให้ บ ริ ษ ัท ฯมี ทุ น ที่ อ อกและช าระแล้ว เป็ นจ านวนเงิ น
81,562,356.10 บาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิม่ ทุนชาระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้ดาเนินการในเรื่ อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก) อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯจากมูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท เป็ น
มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงเป็ น 540.0 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 54.00 ล้านบาท
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข) อนุ ม ัติ ใ ห้เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯจากเดิ ม 54.00 ล้า นบาทเป็ น 80.00 ล้า นบาท โดย
การออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 260.0 ล้า นหุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.10 บาท โดยจะมี
การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวดังนี้
-

จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม ทุนจานวน 20.0 ล้านหุ ้น ให้แก่ผูถ้ ือ หุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วน
การถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 0.10 บาท

-

จัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 236.5 ล้า นหุ ้ น เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนเป็ น
การทัว่ ไปครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

-

จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1.5 ล้านหุน้ ให้แก่กรรมการของบริ ษทั โดยราคาเสนอขาย
จะเป็ นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไปครั้งแรก

-

จัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 2.0 ล้า นหุ ้น เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารและ/หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ตามโครงการเสนอขายหุ ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ ผูบ้ ริ หาร
และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั (ESOP) ในราคาหุน้ ละ 0.10 บาท และราคาเท่ากับร้อยละ 50
ของราคา IPO

บริ ษ ัท ฯได้จ ดทะเบียนการเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ าที่ ต ราไว้ของหุ ้น สามัญ และการเพิ่ม ทุ นจดทะเบีย น
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
ในเดือนเมษายน 2559 บริ ษทั ฯได้รับเงินค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯเป็ นจานวน
เงินรวม 2.00 ล้านบาท และบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
9.

เงินปันผลจ่ าย
เมื่ อ วัน ที่ 27 เมษายน 2560 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2560 ของบริ ษ ัท ฯได้มี ม ติ อ นุ มั ติ
การจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 92.9 ล้านบาท โดยเมื่อหักจากเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งจ่ายไปเมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2559 จานวนเงิน 78.4 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มเติมเป็ นจานวนเงินไม่ เกิ น
14.5 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท ซึ่ งมีการจ่ายปั นผลแล้วในเดือ น
พฤษภาคม 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลและเงินปั นผล ดังนี้
- จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯจานวน 90,623,561 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบ ริ ษ ั ท ฯ ใน อั ต รา 8 หุ ้ น เดิ ม ต่ อ 1 หุ ้ น ปั น ผล รวมเป็ น มู ล ค่ า ทั้ งสิ้ น
9,062,356.10 บาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.0125 บาท ทั้งนี้ สาหรับส่ วนที่เป็ น
เศษของหุ ้นจากการคานวณตามอัตราการจ่ายหุ ้นปั นผล ได้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ
0.0125 บาทแทน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
- จ่ า ยเงิ น ปั น ผล เป็ น เงิ น สดใน อั ต ราหุ ้ น ล ะ 0.0075 บ าท ห รื อ คิ ด เป็ น เงิ น จ าน วน ทั้ งสิ้ น
5,437,479.75 บาท
เมื่ อ วัน ที่ 23 มี น าคม 2559 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2559 ของบริ ษ ัท ฯได้มี ม ติ อ นุ มัติ
การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
104.50 บาท เป็ นเงินรวมทั้งสิ้น 56.4 ล้านบาท
10. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อ นภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

6,900

6,236

6,650

6,116

98
6,998

219
6,455

98
6,748

219
6,335

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

11,357

12,294

10,983

12,071

65
11,422

193
12,487

65
11,048

193
12,264

8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
12. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ดาเนิ น ธุ ร กิ จหลัก ในส่ วนงานดาเนิ น งานที่ ร ายงานเพี ยงส่ วนงานเดี ย ว คื อ ธุ ร กิ จ ร้า น
จาหน่ ายอาหารและเครื่ อ งดื่ม และดาเนิ นธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยว คือ ประเทศไทย กลุ่ ม บริ ษทั
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานในงบการเงิน ดังนั้น
รายได้ กาไรจากการดาเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่วน
งานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
13. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้
13.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ภ าระผูกพัน รายจ่ ายฝ่ ายทุ น จ านวนเงิ น 11.0 ล้านบาท ที่
เกี่ ยวข้อ งกับ การต่ อ เติมอาคารโรงงาน การวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การซื้ อ อุ ปกรณ์ และ
ปรับ ปรุ งพื้นที่เช่ าส าหรับสาขาใหม่ (31 ธันวาคม 2559: 46.7 ล้านบาท ที่เกี่ ยวข้อ งกับการก่ อ สร้าง
อาคารสานักงานและศูนย์กระจายสินค้าแห่ งใหม่ การซื้ออุปกรณ์และปรับปรุ งพื้นที่เช่าสาหรับสาขาใหม่)
13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสั ญญาเช่ าดาเนินงานและบริการ
กลุ่ม บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่ าดาเนิ นงานและบริ การที่เกี่ยวข้อ งกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
กลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สญ
ั ญาข้างต้น ดังนี้

จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
58.6
38.4
58.5
38.2
61.7
29.1
61.7
29.1

13.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสั ญญาซื้อวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯได้ทาบันทึกข้อตกลงและสัญญาซื้อวัตถุดิบกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ ง โดยมีราคา
และเงื่อนไขการซื้ อขายต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและสัญญา บันทึกข้อตกลงและสัญญา
ดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2560 กลุ่ มบริ ษ ัท มี สิ นทรัพย์ที่ ว ดั มู ล ค่ าด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมหรื อ เปิ ดเผยมู ล ค่ า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิ ดตราสารหนี้
- 271,323
- 271,323
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ระยะสั้น
- 200,610
- 200,610
ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
15. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
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