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ที ่AU 10 /2561 

                                      วันที ่11 พฤศจกิายน 2561 

 

เรือ่ง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนนิงานงวดสามเดอืนและงวดเกา้เดอืน 

สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2561 

 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ด าเนนิธุรกจิจ าหน่ายขนมหวานและเบเกอรี ่โดยแบ่ง

ธรุกจิเป็น 2 ประเภท คอื  

1) รา้นขนมหวานและเครือ่งดืม่ ซึง่ ณ วันที ่30 กนัยายน 2561 รา้นขนมหวาน ภายใตช้ือ่ “อาฟเตอร ์ย”ู มี

จ านวนทัง้สิน้ 30 สาขา (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 มจี านวน 26 สาขา) และรา้นขนมหวาน ภายใตช้ือ่ 

“เมโกร”ิ มจี านวนทัง้สิน้ 1 สาขา (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 มจี านวน 1 สาขา) 

2) การบรกิารจัดเลีย้งนอกสถานที ่ เชน่ งานแตง่งาน และงานเนือ่งในโอกาสพเิศษตา่งๆ นอกจากนัน้

บรษัิทฯยงัรับจา้งผลติสนิคา้ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “OEM”  ใหก้บั

รา้นอาหาร หรอืแลว้แตค่วามตอ้งการของลกูคา้ เป็นตน้ 

 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มบีรษัิทยอ่ย 2 บรษัิท คอื บรษัิท ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากดั และบรษัิท เอ็ม แอนด ์เอม็ 

2007 จ ากดั (รวมเรยีกวา่ ”กลุม่บรษัิทฯ”) เพือ่ด าเนนิธรุกจิจ าหน่ายสนิคา้และอปุกรณ์เบเกอรี ่

การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

 

รายได ้
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ไตรมาส 3 /2561 

ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2561 รายไดจ้ากการขายของกลุม่บรษัิทฯ เพิม่เป็น 

215.13 ลา้นบาท หรอื 10% จาก 195.07 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2560  เนือ่งมาจากจ านวนสาขาทีเ่ปิด

เพิม่ขึน้จ านวน 5 สาขา เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ อกีทัง้มรีายไดจ้ากการรับจา้งผลติและจัด

งานนอกสถานทีก่วา่เทา่ตวั 

กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดอ้ืน่ เทา่กบั 1.23 ลา้นบาทในงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่ 30 กนัยายน 2561 

ลดลงจาก 2.11 ลา้นบาท ในงวดเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ มาจากผลตอบแทนเงนิลงทนุระยะสัน้ ซึง่มี

ยอดเงนิตน้ลดลง 

มกราคม – กนัยายน 2561 

ส าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2561 รายไดจ้ากการขายของกลุม่บรษัิทฯ เพิม่เป็น 

620.53 ลา้นบาท หรอื 18% จาก 525.24 ลา้นบาท ในชว่งเดยีวกนัของปี 2560 จากสาขาใหมเ่พิม่ 5 สาขา 

เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้  

กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดอ้ืน่ เทา่กบั 6.57 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวันที ่ 30 กนัยายน 2561 

เพิม่ขึน้จาก 5.88 ลา้นบาท ในงวดเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ โดยเพิม่ขึน้มาจากรายไดก้ารจัดกจิกรรมทางการ

ตลาดใหล้กูคา้องคก์ร 

  

ตน้ทนุขายและก าไรข ัน้ตน้ 

หนว่ย : ลา้นบาท  

ยกเวน้ก าหนดเป็นอยา่งอืน่ 

งวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่

30 กนัยายน 

งวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่

30 กนัยายน 

2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 215.13 195.08 620.54 525.24  

ตน้ทนุขาย 
67.52 63.17 

          

199.93 176.20 

ก าไรข ัน้ตน้ 147.61 131.91 420.61  349.04 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (รอ้ยละ) 68.61 67.62 67.78  66.45 

 

ก าไรข ัน้ตน้ 

มกราคม – กนัยายน 2561 

ส าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2561 ก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษัิทฯ เท่ากับ 420.61 

ลา้นบาท คดิเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้ 67.78% ซึง่เพิม่ขึน้ จากงวดเดยีวกันของปี 2560 ทีม่อีัตราก าไรขัน้ตน้ 

66.45% เนือ่งจากสาเหตหุลักคอืการบรหิารจัดการตน้ทนุไดด้ขี ึน้ โดยเฉพาะการบรหิารจัดการวัตถดุบิทีใ่ช ้

ในการผลติ ซึง่เป็นสัดส่วนที่ส าคัญในตน้ทุนขายของกลุ่มบรษัิทฯ และเมนูประจ าเดือน (Menu of the 

month) ทีอ่อกขายในชว่งตน้ปีนีม้อีตัราก าไรขัน้ตน้สงูกวา่อตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่เดมิ 
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คา่ใชจ้า่ยในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายโดยหลัก ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายพนักงานประจ าสาขา ค่าเชา่สถานที ่ค่าเชา่

อปุกรณ์ คา่สาธารณูปโภค และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการขาย อาท ิคา่ใชจ้า่ยการตลาด คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์

ในสาขา เป็นตน้  

ไตรมาส 3 /2561 

ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายในการขาย 

เท่ากับ 66.86 ลา้นบาท และ 58.69 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 8.17 ลา้นบาท คิดเป็น 13.92% 

เนือ่งจากจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหม้กีารจา้งพนักงาน และเชา่สถานทีเ่พิม่ขึน้ 

 สัดส่วนในรายไดร้วมส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 อยู่ที่ 

30.90% และ 29.76% ตามล าดับ จ านวนที่เพิม่สูงขึน้มาก คือค่าเสือ่มราคาของสนิทรัพยท์ี่สาขา และ

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานทีแ่ละอปุกรณ์  

 

มกราคม – กนัยายน 2561 

ส าหรับงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายในการขาย 

เท่ากบั 200.88 ลา้นบาท และ 163.75 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิม่ขึน้ 37.13 ลา้นบาท  จากการขยายสาขา  

ตอ้งจา้งพนักงาน และคา่เชา่เพิม่ขึน้ 

สัดส่วน ต่อรายไดร้วมส าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2561 และ 2560 อยู่ที ่32% 

และ 30.83% ตามล าดับ โดยสัดส่วน สูงขึน้มาจากการเพิม่ขึน้ของค่าเสือ่มราคาสนิทรัพยท์ี่สาขา และ

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานทีแ่ละอปุกรณ์ 

ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสถานทีแ่ละอปุกรณ์ ไดร้วมรายจ่ายสาขาดอนเมอืง ซึง่มสีัดสว่นสงู บรษัิท

ไดปิ้ดสาขาดังกลา่วในเดอืนมถินุายน  ซึง่เป็นการหยดุรายจา่ยดังกลา่ว ตัง้แตไ่ตรมาส 2 เป็นตน้ไป 

 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ไตรมาส 3 /2561 

ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

เทา่กบั 35.01 ลา้นบาท และ 24.77 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 10.24 ลา้นบาท  ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก

การจา้งพนักงานในส านักงานใหญเ่พิม่ขึน้ เพือ่รองรับปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ตามแผนการขยายสาขาและ

กจิกรรมรองรับแผนธรุกจิในอนาคต  มคีา่เสือ่มราคาตามทรัพยส์นิทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี ้ มคีา่ทีป่รกึษาทาง

กฎหมายเกีย่วกบัสญัญาแฟรนไชส ์  ทีป่รกึษาเกีย่วกบัซอฟตแ์วรใ์หม ่และคา่ภาษีโรงเรอืนซึง่ผูใ้หเ้ชา่พืน้ที่

ขาย เรยีกเก็บเพิม่เตมิยอ้นหลัง  คา่ใชจ้า่ยดังกลา่วรวมประมาณ 1.60 ลา้นบาท   

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยบรหิาร ตอ่ยอดขาย คดิเป็น 16.2 % เพิม่จาก  12.6 % ใน ไตรมาส 3 /2560 ซึง่

เป็นไตรมาสทีย่อดขายสงูเป็นพเิศษในปีทีแ่ลว้ จงึท าใหส้ดัสว่นรายจา่ยบรหิารต า่ เมือ่เทยีบกบัรายได ้
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มกราคม – กนัยายน 2561 

ส าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

เทา่กบั 106.60 ลา้นบาท และ 75.45 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิม่ขึน้ 31.15 ลา้นบาท ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก

การปิดสาขาดอนเมอืงในเดอืนมถินุายน ท าใหม้กีารตดัจ าหน่ายทรัพยส์นิจ านวน 4.24 ลา้นบาท และจาก

การจา้งพนักงานในส านักงานใหญเ่พิม่ขึน้ เพือ่รองรับปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ตามแผนการขยายสาขาและ

แผนธรุกจิใหม่ๆ  รวมถงึคา่เสือ่มราคาทรัพยส์นิทีเ่พิม่สงูขึน้ 

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยบรหิาร ตอ่รายได ้คดิเป็น 17 % เพิม่จาก  14.3 % ใน  9 เดอืนแรก ปี 2560 ซึง่

ขณะนัน้ บรษัิท ฯ ยงัไมม่รีายจา่ยหรอืสนิทรัพย ์ รองรับการขยายงานมากนัก อกีทัง้ ไตรมาส 3/ 2560 มี

ยอดขายสงูเป็นพเิศษ จงึท าใหส้ดัสว่นรายจา่ยบรหิารต ่า เมือ่เทยีบกบัรายได ้

 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

มกราคม – กนัยายน 2561 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิส าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560  เทา่กบั 0.18 

ลา้นบาท และ 0.59 ลา้นบาท ตามล าดบั การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ เป็นผลมาจากการช าระคนื

เงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคารทัง้จ านวนในเดอืนมกราคม 2560  

 

ก าไรสทุธแิละอตัราก าไรสทุธ ิ

ไตรมาส 3 /2561 

 ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 ก าไรสทุธขิองกลุม่บรษัิทฯ เทา่กบั 

38.45 ลา้นบาท (คดิเป็น 17.8% ของรายไดร้วม) และ 41.72 ลา้นบาท (คดิเป็น 21.2% ของรายไดร้วม) 

ตามล าดับ จ านวนทีล่ดลง 3.27 ลา้นบาท  เนือ่งมาจากคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่พิม่สงูขึน้ 

มกราคม – กนัยายน 2561 

  ส าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 ก าไรสทุธขิองกลุม่บรษัิทฯ เทา่กบั 

98.56 ลา้นบาท (คดิเป็น 15.7% ของรายไดร้วม) และ 94.93 ลา้นบาท  (คดิเป็น 17.9% ของรายไดร้วม)

ตามล าดับ โดยสาเหตหุลักมาจากคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่พิม่สงูขึน้และการปิดสาขาดอนเมอืง อตัราก าไร

สทุธสิ าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2561 หากไมม่ผีลขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายทรัพยส์นิ

ของสาขาดอนเมอืง เทา่กบั 16.39% 

 

การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

สนิทรพัย ์

ณ วันที ่30 กนัยายน 2561 และวันที ่31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเทา่กบั 994.26 

ลา้นบาท และ 1,033.81 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสนิทรัพยห์ลกัของกลุม่บรษัิทฯ ประกอบดว้ย เงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด เงนิลงทนุชัว่คราว และทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
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เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

ณ วันที ่30 กนัยายน 2561 และวันที ่31 ธันวาคม 2560 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เทา่กบั 68.49 

ลา้นบาท และ 48.64 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ 19.85 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญม่าจากเงนิสด

รับจากการขาย 

เงนิลงทนุชัว่คราว 

ณ วันที ่30 กนัยายน 2561 และวันที ่31 ธันวาคม 2560 เงนิลงทนุชัว่คราว เทา่กบั 365.30 ลา้นบาท และ 

463.35 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีล่ดลง 98.05 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญม่าจากการจา่ยเงนิปันผล

ประจ าปี 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 

ณ วันที ่30 กนัยายน 2561 และวันที ่31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มลีกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่จ านวน 

8.85 ลา้นบาท และ 11.10 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีล่ดลง 2.25 ลา้นบาทนัน้ มาจากการจา่ยช าระ

คา่ซือ้สนิคา้ของลกูหนีก้ารคา้ 

หนีส้นิ 

ณ วันที ่ 30 กนัยายน 2561 และวันที ่ 31 ธันวาคม 2560 หนีส้นิสว่นใหญข่องกลุม่บรษัิทฯ 

ประกอบดว้ย เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ และภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย ซึง่มจี านวนหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 85.75 ลา้น

บาท และ 101.51 ลา้นบาท ตามล าดับ  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 

ณ วันที ่30 กนัยายน 2561 และวันที ่31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มเีจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่

จ านวน 43.31 ลา้นบาท และ 59.38 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีล่ดลง 16.07 ลา้นบาทนัน้ มาจาก

การจา่ยช าระคา่ซือ้สนิคา้และเงนิประกนัคา่กอ่สรา้ง 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที ่30 กนัยายน 2561 และวันที ่31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 

908.51 ลา้นบาท และ 932.30 ลา้นบาท ซึง่การลดลงของสว่นของผูถ้อืหุน้มาจากการจา่ยเงนิปันผล 

122.34 ลา้นบาท หกัดว้ยการเพิม่ขึน้ของก าไรสทุธริะหวา่งงวด 98.55 ลา้นบาท  

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

  ขอแสดงความนับถอื 

 

( นายแมท่ัพ ต.สวุรรณ )  

   กรรมการผูจ้ัดการ 


