
 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม                 

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                          

แบบยอ่ของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล                 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้               

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองที่มีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที่สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

สุมาลี รีวราบณัฑิต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2560 



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,312               628,398             34,153               625,023             

เงินลงทุนชัว่คราว 4 471,323             -                        471,323             -                        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 3,162                 7,268                 3,221                 11,292               

สินคา้คงเหลือ 18,911               21,576               18,883               22,184               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,519                 7,742                 6,324                 7,741                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 535,227             664,984             533,904             666,240             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 200                   200                   200                   200                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        1,000                 1,000                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 372,057             282,994             372,017             282,948             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,065                 3,306                 5,065                 3,306                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ 11,602               5,514                 11,602               5,514                 

เงินประกนัการเช่า 25,585               22,065               25,585               22,065               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,105                 2,170                 2,105                 2,170                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 100                   700                   100                   700                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 416,714             316,949             417,674             317,903             

รวมสินทรัพย์ 951,941             981,933             951,578             984,143             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 60,192               63,790               63,018               67,561               

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 297                   394                   297                   394                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 -                        12,506               -                        12,506               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,327               10,276               10,953               9,537                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,055                 16,588               5,779                 16,516               

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 77,871               103,554             80,047               106,514             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6 255                   388                   255                   388                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 7 -                        53,806               -                        53,806               

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 7,632                 6,771                 7,632                 6,771                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,247                 4,662                 5,247                 4,662                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,338                 3,918                 4,337                 3,918                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 17,472               69,545               17,471               69,545               

รวมหนีสิ้น 95,343               173,099             97,518               176,059             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท

         (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 725,000,000 หุน้

            มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท) 8 81,563               72,500               81,563               72,500               

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 815,623,561 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท

         (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 725,000,000 หุน้

            มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท) 8 81,562               72,500               81,562               72,500               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 709,576             709,576             709,576             709,576             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 7,250                 7,250                 7,250                 7,250                 

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 100                   100                   -                        -                        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 58,110               19,408               55,672               18,758               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 856,598             808,834             854,060             808,084             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 951,941             981,933             951,578             984,143             

                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 173,964          150,242          173,964          150,242          
รายไดอ่ื้น 2,188              1,081              2,200              1,100              
รวมรายได้ 176,152          151,323          176,164          151,342          
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 58,043            54,782            59,198            56,061            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 53,581            42,580            53,581            42,580            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,022            19,403            25,981            19,366            
รวมค่าใช้จ่าย 137,646          116,765          138,760          118,007          
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 38,506            34,558            37,404            33,335            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (45)                 (2,021)            (45)                 (2,021)            
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 38,461            32,537            37,359            31,314            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (6,998)            (6,455)            (6,748)            (6,335)            
กาํไรสําหรับงวด 31,463            26,082            30,611            24,979            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 31,463            26,082            30,611            24,979            

กาํไรต่อหุ้น 11
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.04                0.05                0.04                0.05                

(หน่วย: พนัหุน้)
   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 761,847          554,725          761,847          554,725          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 330,163          288,621          330,163          288,621          
รายไดอ่ื้น 3,774              1,440              3,811              1,479              
รวมรายได้ 333,937          290,061          333,974          290,100          
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 113,029          105,121          115,308          107,605          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 105,058          82,381            105,058          82,381            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 50,680            34,726            50,600            34,647            
รวมค่าใช้จ่าย 268,767          222,228          270,966          224,633          
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 65,170            67,833            63,008            65,467            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (546)               (3,185)            (546)               (3,185)            
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 64,624            64,648            62,462            62,282            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (11,422)          (12,487)          (11,048)          (12,264)          
กาํไรสําหรับงวด 53,202            52,161            51,414            50,018            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 53,202            52,161            51,414            50,018            

กาํไรต่อหุ้น 11
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.07                0.10                0.07                0.09                

(หน่วย: พนัหุน้)
   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 743,525          547,363          743,525          547,363          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 54,000                     - 5,400                       - 57,566                     116,966                   
กาํไรสาํหรับงวด - - - - 52,161                     52,161                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 52,161                     52,161                     
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 8 2,000                       - - - - 2,000                       
เงินปันผลจ่าย 9 - - - - (56,430)                   (56,430)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2559 56,000                     - 5,400                       - 53,297                     114,697                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 72,500                     709,576                   7,250                       100                          19,408                     808,834                   
กาํไรสาํหรับงวด - - - - 53,202                     53,202                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 53,202                     53,202                     
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 8 9,062                       - - - - 9,062                       
เงินปันผลจ่าย 9 - - - - (14,500)                   (14,500)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 81,562                     709,576                   7,250                       100                          58,110                     856,598                   

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2560 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - 
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 54,000                   - 5,400                     56,491                   115,891                 
กาํไรสาํหรับงวด - - - 50,018                   50,018                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 50,018                   50,018                   
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 8 2,000                     - - - 2,000                     
เงินปันผลจ่าย 9 - - - (56,430)                 (56,430)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2559 56,000                   - 5,400                     50,079                   111,479                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 72,500                   709,576                 7,250                     18,758                   808,084                 
กาํไรสาํหรับงวด - - - 51,414                   51,414                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 51,414                   51,414                   
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 8 9,062                     - - - 9,062                     
เงินปันผลจ่าย 9 - - - (14,500)                 (14,500)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560 81,562                   709,576                 7,250                     55,672                   854,060                 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 64,624            64,648            62,462            62,282            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,165            13,795            16,159            13,794            
   สาํรองผลขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ 219                 59                  219                 59                  
   ตดัจาํหน่ายสินคา้เส่ือมสภาพ 43                  -                     43                  -                     
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,308)            -                     (1,308)            -                     
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                     86                  -                     86                  
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 692                 -                     692                 -                     
   ตดัจาํหน่ายเงินประกนัการเช่า 252                 -                     252                 -                     
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,101              547                 1,101              547                 
   รายไดด้อกเบ้ีย (2,165)            (227)               (2,156)            (227)               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 152                 3,862              152                 3,862              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 79,775            82,770            77,616            80,403            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,664              1,092              4,629              1,122              
   สินคา้คงเหลือ 2,403              (2,469)            3,039              (1,719)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,080              (962)               1,274              (921)               
   เงินประกนัการเช่า (3,772)            (1,610)            (3,772)            (1,610)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 600                 956                 600                 956                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (21,290)          (7,478)            (22,235)          (7,954)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,533)          (1,536)            (10,737)          (1,558)            
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 420                 189                 419                 188                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 53,347            70,952            50,833            68,907            
   ดอกเบ้ียรับ 1,607              227                 1,598              227                 
   จ่ายดอกเบ้ีย (253)               (1,686)            (253)               (1,686)            
   จ่ายค่าร้ือถอนสาขา (52)                 -                     (52)                 -                     
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (516)               -                     (516)               -                     
   จ่ายภาษีเงินได้ (10,316)          (8,675)            (9,577)            (8,540)            
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 43,817            60,818            42,033            58,908            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้

   และท่ีจะถือจนครบกาํหนด (470,015)        -                     (470,015)        -                     
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (81,381)          (29,680)          (81,381)          (29,661)          
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (2,229)            (223)               (2,229)            (223)               
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ (11,284)          -                     (11,284)          -                     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                     50                  -                     50                  
เงินปันผลรับ -                     -                     4,000              -                     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (564,909)        (29,853)          (560,909)        (29,834)          
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (249)               (377)               (249)               (377)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                     33,000            -                     33,000            
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (66,312)          (6,198)            (66,312)          (6,198)            
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                     2,000              -                     2,000              
จ่ายเงินปันผล (5,433)            (25,380)          (5,433)            (25,380)          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (71,994)          3,045              (71,994)          3,045              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (593,086)        34,010            (590,870)        32,119            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 628,398          82,272            625,023          81,763            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 35,312            116,282          34,153            113,882          

                     
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอาคาร
      และอุปกรณ์ 5,349              -                     5,349              -                     
   เจา้หน้ีค่างานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 17,879            (8,787)            17,879            (8,787)            
   โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนไปบญัชีเงินจ่ายล่วงหนา้
      ค่าซ้ือสินทรัพย์ (153)               -                     (153)               -                     
   เงินปันผลคา้งจ่าย 5 -                     5 -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

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

ไทย บริษทัฯประกอบธุรกิจร้านจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษทัฯ                           

ซ่ึงเป็นสาํนกังานใหญ่อยูท่ี่ 1319/9 ซอยพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

และมีโรงงานอยูท่ี่ 30/106 หมู่ที่ 1 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีสาขาเปิดให้บริการจาํนวน 22 สาขา (31 ธันวาคม 2559: 20 

สาขา) ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม                                     

บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีที่นําเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่นําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดทาํขึ้ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบั

บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                          

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที่มีระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและ

คาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

2. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที่ใช้ใน           

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทุนใน

หลักทรัพยเ์พื่อค้า และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนดเพิ่มขึ้ นในงวดปัจจุบัน 

เน่ืองจากเป็นธุรกรรมใหม่ของบริษทัฯ ซ่ึงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม                                               

โดยการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้จะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน                                                                   

และเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ

ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง ซ่ึงจํานวนที่                            

ตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี้ยรับ 

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที่สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซ้ือวตัถุดิบ - - 10,229 9,905 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าบริการ - - 22 23 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

ซ้ือวตัถุดิบ 789 - 789 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ค่าบริการจ่าย - 120 - 120 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น 5 5 5 5 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกจิกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั      

ค่าเช่าจ่าย 424 394 394 394 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

      

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซ้ือวตัถุดิบ - - 16,582 18,135 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าบริการ - - 47 43 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

ซ้ือวตัถุดิบ 1,161 - 1,161 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

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 

 

3 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,371 3,280 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 85 61 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 13 5 

รวม 3,469 3,346 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 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/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า  

  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 270,015 

  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,308 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 271,323 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด  

  หุน้กูอ้นุพนัธร์ะยะสั้น 200,000 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด 200,000 

รวม 471,323 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

คา้งชาํระ     

 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 อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 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 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                       

ณ วนัที่ตดัจาํหน่าย (692) (692) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (15,695) (15,689) 

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

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1.5 ลา้นบาท) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทัฯได้นําที่ดินบางส่วนและอาคารโรงงานซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559                        

จาํนวนเงิน 122.0 ลา้นบาท ไปจดจาํนองเพือ่ค ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ทั้งน้ี ในระหว่าง

งวดปัจจุบนั บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวก่อนวนัครบกาํหนดชาํระและไดไ้ถ่ถอนสินทรัพย ์              

ที่ใชค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืแลว้ทั้งจาํนวน 

7. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

การเคล่ือนไหวของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  66,312 

หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (66,312) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560  - 

8. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 9,062,500.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 72,500,000.00 

บาท เป็นทุนจดทะเบียน 81,562,500.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่

เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลประจาํปี 2559 ของ

บริษทัฯ 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2560 

ต่อมา บริษทัฯไดจ่้ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจาํนวน 90,623,561 หุ้น ตามที่กล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ทาํให้บริษัทฯมีทุนที่ออกและชําระแล้วเป็นจาํนวนเงิน 

81,562,356.10 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิม่ทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่         

25 พฤษภาคม 2560 

เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินการในเร่ือง

ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯจากมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็น

มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท ซ่ึงจะส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัฯเปล่ียนแปลงเป็น 540.0 ลา้นหุ้น 

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 54.00 ลา้นบาท  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ข) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 54.00 ล้านบาทเป็น 80.00 ล้านบาท โดย                                                          

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 260.0 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท โดยจะมี                                                   

การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวดงัน้ี 

- จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 20.0 ลา้นหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน

การถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.10 บาท 

-  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 236.5 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็น                                                         

การทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) 

-  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 1.5 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่กรรมการของบริษทั โดยราคาเสนอขาย

จะเป็นราคาเดียวกนักบัราคาท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก 

-  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 2.0 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้บริหารและ/หรือ

พนักงานของบริษทัตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูบ้ริหาร 

และ/หรือพนกังานของบริษทั (ESOP) ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท และราคาเท่ากบัร้อยละ 50 

ของราคา IPO 

บริษทัฯได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามัญและการเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 2559 

ในเดือนเมษายน 2559 บริษทัฯไดรั้บเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯเป็นจาํนวน

เงินรวม 2.00 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2559 

9. เงินปันผลจ่าย  

เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมัติ                       

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 92.9 ลา้นบาท โดยเม่ือหักจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงจ่ายไปเม่ือวนัที่                 

27 ธนัวาคม 2559 จาํนวนเงิน 78.4 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

14.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท ซ่ึงมีการจ่ายปันผลแลว้ในเดือน

พฤษภาคม 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินปันผล ดงัน้ี 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจาํนวน 90,623,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

ให้แ ก่ผู ้ถื อ หุ้น ของ บริษัทฯ ในอัตรา  8 หุ้น เ ดิม  ต่อ  1 หุ้น ปั นผล  รว มเป็ นมูล ค่ าทั้ ง ส้ิ น

9,062,356.10 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ทั้งน้ี สาํหรับส่วนที่เป็น

เศษของหุ้นจากการคาํนวณตามอตัราการจ่ายหุ้นปันผล ไดจ่้ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 

0.0125 บาทแทน 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

- จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล เ ป็ น เ งิ น ส ด ใน อัต ร า หุ้น ล ะ  0.0075 บ า ท  ห รื อ คิ ด เ ป็ น เ งิ น จํา น ว น ทั้ ง ส้ิ น 

5,437,479.75 บาท  

เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                        

การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 

104.50 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 56.4 ลา้นบาท 

10. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้สาํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีที่ประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559                 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6,900 6,236 6,650 6,116 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 98 219 98 219 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,998 6,455 6,748 6,335 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 11,357 12,294 10,983 12,071 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 65 193 65 193 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 11,422 12,487 11,048 12,264 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

12. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้าน

จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั

มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที่ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 

รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ี่แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน

งานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

13. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

13.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 11.0 ล้านบาท ที่

เก่ียวขอ้งกับการต่อเติมอาคารโรงงาน การวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การซ้ืออุปกรณ์และ

ปรับปรุงพื้นที่เช่าสําหรับสาขาใหม่ (31 ธันวาคม 2559: 46.7 ลา้นบาท ที่เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง

อาคารสาํนกังานและศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใหม่ การซ้ืออุปกรณ์และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าสาํหรับสาขาใหม่) 

13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการที่เก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร อายขุอง

สญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 

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 

บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและสญัญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคา 

และเง่ือนไขการซ้ือขายต่าง ๆ ตามที่ระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา

ดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14. ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 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        

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด     

 หุน้กูอ้นุพนัธร์ะยะสั้น - 200,610 - 200,610 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

15. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2560 
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