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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

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

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯมีสาขาเปิดให้บริการจ านวน  22 สาขา (31 ธันวาคม 2559: 20 
สาขา) ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม                                     
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่น าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดท าขึ้ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับ
บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                          
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มีระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตัิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน           
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีนโยบายการบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเ์พื่อค้า และเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดเพิ่มขึ้ นในงวดปัจจุบัน 
เน่ืองจากเป็นธุรกรรมใหม่ของบริษทัฯ ซ่ึงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม                                               
โดยการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้จะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน                                                                   
และเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯ
ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง ซ่ึงจ านวนที่                            
ตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี้ยรับ 

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 10,229 9,905 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - - 22 23 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ซ้ือวตัถุดิบ 789 - 789 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าบริการจ่าย - 120 - 120 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 5 5 5 5 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกจิกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าเช่าจ่าย 424 394 394 394 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
      
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการก าหนดราคา 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 16,582 18,135 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - - 47 43 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ซ้ือวตัถุดิบ 1,161 - 1,161 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าบริการจ่าย - 120 - 120 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 12 19 12 19 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกจิกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าเช่าจ่าย 848 788 788 788 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม  

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม  

2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 5)     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 59 24 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - - 4,000 
รวม - - 59 4,024 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 4,201 6,040 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 330 43 330 43 
รวม 330 43 4,531 6,083 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที่ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,371 3,280 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 85 61 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 13 5 
รวม 3,469 3,346 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,763 6,346 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 170 71 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 26 11 
รวม 6,959 6,428 

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/               

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า  
  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 270,015 
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,308 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 271,323 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด  
  หุน้กูอ้นุพนัธร์ะยะสั้น 200,000 
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 200,000 
รวม 471,323 
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5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  720 4,014 720 4,014 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 720 4,014 720 4,014 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 59 24 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - - 4,000 
ลูกหน้ีอ่ืน 2,442 3,254 2,442 3,254 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 2,442 3,254 2,501 7,278 
รวม  3,162 7,268 3,221 11,292 

6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 282,994 282,948 
ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด - ราคาทุน 99,260 99,260 
โอนเขา้จากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 5,349 5,349 
ประมาณการค่าร้ือถอนที่ถือเป็นตน้ทุน 841 841 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                       
ณ วนัที่ตดัจ  าหน่าย (692) (692) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (15,695) (15,689) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 372,057 372,017 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงินโดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1.5 ลา้นบาท) 
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บริษัทฯได้น าที่ดินบางส่วนและอาคารโรงงานซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2559                        
จ านวนเงิน 122.0 ลา้นบาท ไปจดจ านองเพือ่ค  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ทั้งน้ี ในระหวา่ง
งวดปัจจุบนั บริษทัฯไดช้ าระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวก่อนวนัครบก าหนดช าระและไดไ้ถ่ถอนสินทรัพย ์              
ที่ใชค้  ้าประกนัเงินกูย้มืแลว้ทั้งจ  านวน 

7. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

การเคล่ือนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560  66,312 
หกั: ช าระคืนเงินกู ้  (66,312) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560  - 

8. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนเงิน 9,062,500.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 72,500,000.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 81,562,500.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่
เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลประจ าปี 2559 ของ
บริษทัฯ 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 
2560 

ต่อมา บริษทัฯไดจ่้ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวน 90,623,561 หุ้น ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  9 ท  าให้บริษัทฯมีทุนที่ออกและช าระแล้วเป็นจ านวนเงิน 
81,562,356.10 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิม่ทุนช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่         
25 พฤษภาคม 2560 

เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ไดมี้มติอนุมตัิให้ด าเนินการในเร่ือง
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯจากมูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท เป็น
มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท ซ่ึงจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเปล่ียนแปลงเป็น 540.0 ลา้นหุ้น 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 54.00 ลา้นบาท  
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ข) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 54.00 ล้านบาทเป็น 80.00 ล้านบาท โดย                                                          
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 260.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท โดยจะมี                                                   
การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวดงัน้ี 

- จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 20.0 ลา้นหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.10 บาท 

-  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 236.5 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็น                                                         
การทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) 

-  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1.5 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่กรรมการของบริษทั โดยราคาเสนอขาย
จะเป็นราคาเดียวกนักบัราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก 

-  จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2.0 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและ/หรือ
พนักงานของบริษทัตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูบ้ริหาร 
และ/หรือพนกังานของบริษทั (ESOP) ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท และราคาเท่ากบัร้อยละ 50 
ของราคา IPO 

บริษัทฯได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามัญและการเพิ่มทุนจดทะเบียน                 
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 2559 

ในเดือนเมษายน 2559 บริษทัฯไดรั้บเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯเป็นจ านวน
เงินรวม 2.00 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2559 

9. เงินปันผลจ่าย  

เม่ือวันที่  27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                       
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 92.9 ลา้นบาท โดยเม่ือหักจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงจ่ายไปเม่ือวนัที่                 
27 ธนัวาคม 2559 จ านวนเงิน 78.4 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
14.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ซ่ึงมีการจ่ายปันผลแลว้ในเดือน
พฤษภาคม 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินปันผล ดงัน้ี 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวน 90,623,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
ให้แ ก่ผู ้ถื อ หุ้นของบ ริษัทฯ  ในอัตรา  8 หุ้ น เดิม  ต่อ  1 หุ้ น ปันผล  รวม เป็น มูลค่ าทั้ ง ส้ิ น
9,062,356.10 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ทั้งน้ี ส าหรับส่วนที่เป็น
เศษของหุ้นจากการค านวณตามอตัราการจ่ายหุ้นปันผล ได้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.0125 บาทแทน 
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- จ่ าย เงิน ปั น ผล เป็ น เงินสดในอัตราหุ้ น ละ  0.0075 บ าท  ห รือคิ ด เป็น เงินจ าน วนทั้ ง ส้ิ น 
5,437,479.75 บาท  

เม่ือวันที่  23 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                        
การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 
104.50 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 56.4 ลา้นบาท 

10. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีที่ประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559                 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6,900 6,236 6,650 6,116 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 98 219 98 219 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,998 6,455 6,748 6,335 
  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 11,357 12,294 10,983 12,071 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 65 193 65 193 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 11,422 12,487 11,048 12,264 
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11. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

12. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้าน
จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกับที่ใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ี่แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน
งานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

13. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

13.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที่  30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 11.0 ล้านบาท ที่
เก่ียวขอ้งกับการต่อเติมอาคารโรงงาน การวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การซ้ืออุปกรณ์และ
ปรับปรุงพื้นที่เช่าส าหรับสาขาใหม่ (31 ธันวาคม 2559: 46.7 ล้านบาท ที่เก่ียวขอ้งกับการก่อสร้าง
อาคารส านกังานและศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใหม่ การซ้ืออุปกรณ์และปรับปรุงพื้นที่เช่าส าหรับสาขาใหม่) 

13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

กลุ่มบริษทัได้เขา้ท  าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการที่เก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นที่ในอาคาร อายุของ
สญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธนัวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธนัวาคม

2559 
       ภายใน 1 ปี 58.6 38.4 58.5 38.2 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 61.7 29.1 61.7 29.1 

13.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 

บริษทัฯไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงและสญัญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคา 
และเง่ือนไขการซ้ือขายต่าง ๆ ตามที่ระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสญัญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา
ดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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14. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที่  30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยตุิธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้     
 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี - 271,323 - 271,323 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม        
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     

 หุน้กูอ้นุพนัธร์ะยะสั้น - 200,610 - 200,610 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

15. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2560 


