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ที ่AU 2 /2562 

                                      วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2562 

 

เรือ่ง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2561 

 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ด าเนนิธุรกจิจ าหน่ายขนมหวานและเบเกอรี ่โดยแบง่ธุรกจิเป็น 2 

ประเภท คอื  

1) รา้นขนมหวาน ซึง่ด าเนนิธรุกจิภายใตช้ือ่ “อาฟเตอร ์ยู” และ “เมโกร”ิ ซึง่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  รา้นขนม

หวานอาฟเตอร ์ย ูมจี านวนทัง้ส ิน้ 31 สาขา (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 มจี านวน 26 สาขา) และรา้นเมโกร ิมี

จ านวนทัง้ส ิน้ 1 สาขา (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 มจี านวน 1 สาขา) 

2) การบรกิารจัดเลีย้งนอกสถานที ่ เชน่ งานแตง่งาน และงานเนือ่งในโอกาสพเิศษตา่งๆ นอกจากนัน้บรษัิทฯยัง

รับจา้งผลติสนิคา้ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “OEM”  ใหก้บัรา้นอาหาร หรอืแลว้แต่

ความตอ้งการของลกูคา้ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มบีรษัิทยอ่ย 3 บรษัิท คอื บรษัิท ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากัด บรษัิท เอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 

จ ากัด และบรษัิท After You Hong Kong Limited เพือ่ด าเนนิธรุกจิจ าหน่ายสนิคา้และอปุกรณ์เบเกอรี ่(บรษัิท 

เอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 จ ากดั และบรษัิท After You Hong Kong Limited ยังไมเ่ริม่ด าเนนิงาน) (รวมเรยีกวา่ ”

กลุม่บรษัิทฯ”) 

การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

รายได ้

สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธุรกจิ 

 

ด าเนนิ 

การโดย 

ประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม % เพิม่ข ึน้ 

(ลดลง) 2561 2560 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย       

1.  รา้นขนมหวาน  บรษัิทฯ 838.23 95.17 704.29 95.77 19.02 

2.  จัดงานนอกสถานที ่ รับจา้งผลติ 

และการขายผ่านส านักงานใหญ ่

บรษัิทฯ 32.86 3.73 19.67 2.67 67.06 

รายไดจ้ากการขายรวม  871.09 98.91 723.96 98.45 20.32 

รายไดอ้ืน่  9.64 1.09 11.42 1.55 -15.59 

รวม  880.73 100.00 735.38 100.00 19.77 
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รายไดจ้ากการขายของกลุม่บรษัิทฯ จากรา้นขนมหวานในปี 2561 เทา่กบั 838.23 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก  704.29 ลา้น

บาทในปี 2560 คดิเป็นอตัราเตบิโตรอ้ยละ 19.02 เนือ่งมาจากจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 5 สาขา เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ 

และจากสาขาทีเ่ปิดเพิม่ในชว่งปลายปี 2560 ซึง่กอ่ใหเ้กดิรายไดเ้ต็มปีในปี 2561 

สว่นรายไดจ้ากการจัดงานนอกสถานที ่การรับจา้งผลติ และการขายผ่านส านักงานใหญเ่พิม่ขึน้จาก 19.67 ลา้นบาทใน

ปี 2560 เป็น 32.86 ลา้นบาทในปี 2561 เนือ่งจากบรษัิทฯ ไดข้ยายงานในสว่นนี้อย่างตอ่เนื่อง ในปี 2018 กลุม่บรษัิท

ฯ ไดอ้อกผลติภัณฑใ์หม ่ ใชช้ือ่การคา้ “ขนมปังเนยโสด” และ “ขนมปังนมโสด” ซึง่จ าหน่ายผ่านทางส านักงานใหญ่

ตัง้แตเ่ริม่ ตอ่มาการการกระจายวางขายทีส่าขารา้น 

กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดอ้ืน่ เทา่กับ 9.64 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลงจาก 11.42 ลา้นบาท ในปีกอ่นหนา้ โดยรายไดห้ลัก

ทีล่ดลงมาจากรายไดจ้ากเงนิลงทนุระยะสัน้ เนือ่งจากยอดเงนิตน้ลดลง  

 

ตน้ทนุขายและก าไรขัน้ตน้ 

หนว่ย : ลา้นบาท  

ยกเวน้ก าหนดเป็นอยา่งอืน่ 

ประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 871.09 723.96 

ตน้ทนุขาย 288.97            244.33  

ก าไรข ัน้ตน้        582.12         479.63  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (รอ้ยละ)         66.83         66.25  

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 ก าไรขัน้ตน้ของกลุม่บรษัิทฯ เทา่กบั 582.12 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้

รอ้ยละ 66.83 ซึง่สงูขึน้เล็กนอ้ยจากปีกอ่นหนา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 66.25 เนือ่งจากสาเหตหุลักคอืการบรหิาร

จัดการตน้ทนุไดด้ขี ึน้ โดยเฉพาะการบรหิารจัดการวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติ ซึง่เป็นสดัสว่นทีส่ าคญัในตน้ทนุขายของ

กลุม่บรษัิทฯ  

 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายโดยหลัก ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายพนักงานประจ าสาขา ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่า

สาธารณูปโภค และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการขาย อาท ิคา่ใชจ้า่ยการตลาด คา่เสือ่มราคาสนิทรัพยใ์นสาขา เป็นตน้  

 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายในการขาย เท่ากับ 271.02 ลา้นบาท และ 

227.52 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 43.50 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.12  เนือ่งจากจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ ท า

ใหม้กีารจา้งพนักงานประจ าสาขาและเชา่สถานทีเ่พิม่ขึน้  

สดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการขายตอ่รายไดร้วมส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อยูท่ีร่อ้ยละ 30.77 และ

รอ้ยละ 30.94 ตามล าดบั  

โดยสดัสว่นค่าใชจ้่ายเกีย่วกับพนักงานของสาขาต่อรายไดร้วมลดลง เนื่องจากการออกแบบ จัดการ ใหป้ระสทิธผิล

การท างาน เพือ่ใหจ้ านวนหรอืรายจา่ยพนักงานตอ่สาขาลดลง   

 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 
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ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร เทา่กับ 140.41 ลา้นบาท และ 

106.09 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิม่ขึน้ 34.32 ลา้นบาท คดิเป็นสว่นเพิม่รอ้ยละ 32.35 ซึง่สาเหตหุลักมาจากการปิด

สาขาดอนเมอืงในเดอืนมถินุายน ท าใหม้กีารตดัจ าหน่ายทรัพยส์นิของสาขานีเ้ป็นคา่ใชจ้่ายจ านวน 4.24 ลา้นบาท 

และจากการจา้งพนักงานในส านักงานใหญเ่พิม่ขึน้ เพือ่รองรับปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ตามแผนการขยายสาขาและแผน

ธรุกจิใหม่ๆ  รวมถงึคา่เสือ่มราคาทรัพยส์นิทีเ่พิม่สงูขึน้  คา่ใชจ้่ายบรหิาร คดิเป็นสดัสว่น 16% ของรายไดร้วม 

 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เทา่กบั 0.23 ลา้นบาท และ 0.64 ลา้นบาท 

ตามล าดบั การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเนือ่งมาจากตวัเลขในปี 2560 รวมคา่ปรับจ านวน 0.39 ลา้นบาท จาก

การช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคารทัง้จ านวนกอ่นก าหนดในเดอืนมกราคม 2560 

 

ก าไรสทุธแิละอัตราก าไรสทุธ ิ

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ก าไรสทุธขิองกลุม่บรษัิทฯ เทา่กับ 147.43 ลา้นบาท และ 128.90 

ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 18.53 ลา้นบาท คดิเป็นสว่นเพิม่รอ้ยละ 14.38  

และอตัราก าไรสทุธสิ าหรับปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เทา่กบัรอ้ยละ 16.74 และรอ้ยละ 17.53 

ตามล าดบั โดยสาเหตหุลักมาจากคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่พิม่สงูขึน้และการปิดสาขาดอนเมอืง  อตัราก าไรสทุธิ

ส าหรับส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 หากไมม่ผีลขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพยส์นิของสาขาดอนเมอืง 

เทา่กับรอ้ยละ 17.22 

 

การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

 

สนิทรัพย ์

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเทา่กบั 1,097.42 ลา้นบาท และ 

1,033.81 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยสนิทรัพยห์ลกัของกลุม่บรษัิทฯ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงนิลงทนุชัว่คราว และทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เทา่กับ 62.55 ลา้นบาท 

และ 48.64 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ 13.91 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญม่าจากเงนิสดรับจากการขาย 

เงนิลงทนุชัว่คราว 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 เงนิลงทนุชัว่คราว เทา่กบั 402.65 ลา้นบาท และ 463.35 

ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีล่ดลง 60.70 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญม่าจากการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มทีีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สทุธ ิจ านวน 504.90 

ลา้นบาท และ 436.80 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยจ านวนทีเ่พิม่ขึน้  68.10 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญม่าจากคา่กอ่สรา้งรา้น

สาขาและสว่นเพิม่เตมิโรงงาน 
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หนีส้นิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 หนีส้นิสว่นใหญข่องกลุม่บรษัิทฯ ประกอบดว้ย เจา้หนีก้ารคา้

และเจา้หนี้อืน่ ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน และส ารองผลประโยชนร์ะยะ

ยาวของพนักงาน ซึง่มจี านวนหนีส้นิรวมทัง้ส ิน้ 140.32 ลา้นบาท และ 101.51 ลา้นบาท ตามล าดับ  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มเีจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่จ านวน 82.48 ลา้น

บาท และ 59.38 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ 23.10 ลา้นบาทนัน้ มาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนีค้า่

กอ่สรา้งและเจา้หนีจ้ากการซือ้ทรัพยส์นิ 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มหีนี้สนิหมนุเวยีนอืน่จ านวน 14.34 ลา้นบาท 

และ 8.61 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ 5.73 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญม่าจากการเพิม่ขึน้ของรายไดรั้บ

ลว่งหนา้และรายไดร้อการรับรูจ้ากโปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้ทีล่งทะเบยีนเป็นสมาชกิ 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน  

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มสี ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 

จ านวน 9.31 ลา้นบาท และ 6.35 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ 2.96 ลา้นบาทนัน้ มาจากการปรับปรุง

ประมาณการส ารองผลประโยชนพ์นักงานเนือ่งจากจ านวนพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560  กลุม่บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 957.10 ลา้นบาท 

และ 932.30 ลา้นบาท ซึง่การเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้มาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสทุธริะหวา่งงวด 147.43 ลา้น

บาท หักดว้ยการจ่ายเงนิปันผล 122.34 ลา้นบาท และการปรับปรุงผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณติศาสตรป์ระกนัภัย ซึง่แสดงรายการเป็นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ในสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.28 ลา้นบาท  

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

  ขอแสดงความนับถอื 

 

 

( นายแม่ทพั ต.สวุรรณ ) 

    กรรมการผูจ้ัดการ 

 


