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ที ่AU 7 / 2562                                         วันที ่13 พฤษภาคม 2562 

 

เรือ่ง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนนิงานงวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

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

3 ประเภท คอื  

1) รา้นขนมหวาน ซึง่ด าเนนิธรุกจิภายใตช้ือ่ “อาฟเตอร ์ย”ู และ “เมโกร”ิ ซึง่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 รา้นขนมหวาน

อาฟเตอร ์ยู มจี านวนทัง้ส ิน้ 35 สาขา (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 มจี านวน 31 สาขา) และรา้นเมโกร ิมจี านวน

ทัง้ส ิน้ 1 สาขา (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 มจี านวน 1 สาขา) 

2) การขายสนิคา้และวัตถดุบิผา่นชอ่งทางการจ าหน่ายอืน่ๆ นอกจากรา้นขนมหวาน เชน่ การขายสนิคา้ผา่นระบบ 

Online หรอืการขายผ่านส านักงานใหญ ่รวมถงึการรับจา้งผลติสนิคา้ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯ หรอืที่

เรยีกกนัวา่ “OEM” ใหก้บัรา้นอาหาร หรอืแลว้แตค่วามตอ้งการของลกูคา้ 

3) การขายและการจัดงานนอกสถานที ่ เชน่ บรกิารจัดเลีย้งในงานแตง่งาน และงานเนื่องในโอกาสพเิศษ รวมถงึการ

ออกบูธ้ขายสนิคา้ตามสถานทีต่า่งๆ 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ มบีรษัิทย่อย 3 บรษัิท คอื บรษัิท ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากัด บรษัิท เอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 จ ากัด และ

บรษัิท After You Hong Kong Limited (รวมเรียกว่า ”กลุ่มบรษัิทฯ”) เพื่อด าเนินธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้และอุปกรณ์เบ

เกอรี ่(บรษัิท เอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 จ ากดั และบรษัิท After You Hong Kong Limited ยังไมเ่ริม่ด าเนนิงาน) 

 

การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

รายได ้

สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธุรกจิ 

 

ด าเนนิ 

การโดย 

ประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม เปลีย่นแปลง

เพิม่ข ึน้ 

(ลดลง) 

2562 2561 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย       

1. รายไดจ้ากรา้นขนมหวาน  

2. รายไดจ้ากการขายสนิคา้และวัตถดุบิ 

บรษัิทฯ 

บรษัิทฯ 

266.22 

16.30 

91.99 

5.63 

195.18 

0.26 

96.84 

0.13 

36.40 

6,169.23 

3. รายไดจ้ากการขายและการจัดงาน

นอกสถานที ่ 

บรษัิทฯ 4.32 1.49 3.99 1.98 8.27 

รายไดจ้ากการขายรวม  286.84 99.11 199.43 98.95 43.83 

รายไดอ้ืน่  2.57 0.89 2.11 1.05 21.80 

รวม  289.41 100.00 201.54 100  43.60 

หมายเหตุ – การเตบิโตของยอดขายของสาขาเดมิ (Same Store Sales Growth) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.70 
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รายไดจ้ากการขายของกลุม่บรษัิทฯ จากรา้นขนมหวานส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2562 เทา่กับ 

266.22 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 195.18 ลา้นบาทในงวดเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ คดิเป็นอตัราเตบิโตรอ้ยละ 36.40 

เนือ่งมาจากจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 7 สาขา เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้   

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และวัตถดุบิเพิม่ขึน้จาก 0.26 ลา้นบาทส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 เป็น 

16.30 ลา้นบาทส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 เนือ่งจากบรษัิทฯ มลีกูคา้ในสว่นของการรับจา้งผลติ

สนิคา้เพิม่มากขึน้ และเริม่ขายสนิคา้ผา่นระบบ Online ตัง้แตป่ลายปี 2561 

กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดอ้ืน่ เทา่กับ 2.57 ลา้นบาทในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 เพิม่ขึน้จาก 2.11 ลา้น

บาท ในงวดเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ โดยรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญม่าจากรายไดค้า่ขนสง่สนิคา้ รายไดจ้าก Voucher 

หมดอายุทีล่กูคา้ไมน่ ามาใช ้และเงนิชดเชยคา่กอ่สรา้งลา่ชา้   

 

ตน้ทนุขายและก าไรขัน้ตน้ 

หนว่ย : ลา้นบาท  

ยกเวน้ก าหนดเป็นอยา่งอืน่ 

งวด 3 เดอืน ส ิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 

2562 2561 

รายไดจ้ากการขาย 286.84 199.43 

ตน้ทนุขาย 98.53            64.68  

ก าไรข ัน้ตน้        188.31         134.75  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (รอ้ยละ)         65.65 67.57  

ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 ก าไรขัน้ตน้ของกลุม่บรษัิทฯ เทา่กบั 188.31 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา

ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 65.65  ซึง่ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 67.57 เนือ่งจากสาเหตุ

หลกัคอืการเพิม่ขึน้ของยอดขายสนิคา้ซือ้กลับบา้นและการรับจา้งผลติ ซึง่มอีตัราก าไรขัน้ตน้ต า่กวา่อตัราก าไรขัน้ตน้

เฉลีย่เดมิเล็กนอ้ย 

 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายโดยหลัก ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายพนักงานประจ าสาขา ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่า

สาธารณูปโภค และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการขาย อาท ิคา่ใชจ้า่ยการตลาด คา่เสือ่มราคาสนิทรัพยใ์นสาขา เป็นตน้  

 

ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2561 บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขาย เทา่กบั 74.997 ลา้นบาท 

และ 66.345 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 8.6  ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 เนือ่งจากจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ ท าให ้

มกีารจา้งพนักงานประจ าสาขาและเชา่สถานทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรก็ตาม สดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการขายตอ่รายไดร้วมส าหรับ

งวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2562 และ 2561 อยู่ทีร่อ้ยละ 25.9 และรอ้ยละ 32.9 ตามล าดับ ซึง่ลดลงรอ้ยละ 

7  ของรายไดร้วม โดยสัดส่วนค่าใชจ้่ายเกีย่วกับพนักงานของสาขาต่อรายไดร้วมลดลง เนื่องจาก การเตบิโตของ

ยอดขายของสาขาเดมิทีเ่พิม่ขึน้ (รวมการสง่ของหวานถงึทีห่มาย Delivery)  ท าใหส้ดัสว่นค่าใชจ้่ายเกีย่วกับสถานที่

และอปุกรณ์ลดลง นอกจากนี้ บรษัิทมกีารจัดการปรับระบบการท างานใหม้ปีระสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง  ท าใหค้า่ใชจ้่าย

พนักงานตอ่สาขาลดลง   

 

 



Page 3 of 4 

 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

 

ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2561 บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร เทา่กบั 41.55 ลา้นบาท 

และ 32.98 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 8.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 26 ซึง่สาเหตหุลักมาจากการจา้งพนักงานใน

ส านักงานใหญเ่พิม่ขึน้ เพือ่รองรับปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ตามแผนการขยายสาขาและแผนธรุกจิใหม่ๆ  อย่างไรก็ตาม 

สดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดร้วมส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2561 อยู่ทีร่อ้ยละ 

14.35 และรอ้ยละ 16.37 ตามล าดับ ซึง่ลดลงรอ้ยละ 2  ของรายไดร้วม จากยอดรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรับส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2561 เทา่กับ 14.61 ลา้นบาท และ 

6.30 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราภาษีเงนิไดต้อ่ก าไรกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้อ้ยละ 19.67 และรอ้ยละ 16.81 ตามล าดบั  

ก าไรสทุธแิละอัตราก าไรสทุธ ิ

ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2561 ก าไรสทุธขิองกลุม่บรษัิทฯ เทา่กบั 59.68 ลา้นบาท และ 

31.17 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 28.51 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 91.47 และอตัราก าไรสทุธสิ าหรับงวดสามเดอืน

สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2561 เทา่กบัรอ้ยละ 20.62 และรอ้ยละ 15.47 ตามล าดับ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.15 โดย

สาเหตหุลักมาจากการควบคมุคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารไมใ่หส้งูตามรายไดร้วมทีเ่พิม่ 

 

การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

 

สนิทรัพย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และวนัที ่31 ธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเทา่กับ 1,163.58 ลา้นบาท และ 

1,097.42  ลา้นบาท ตามล าดับ โดยสนิทรัพยห์ลักของกลุม่บรษัิทฯ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงนิลงทนุชัว่คราว และทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และวนัที ่31 ธันวาคม 2561 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เทา่กบั 38.32 ลา้นบาท และ 

62.55 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีล่ดลง 24.23 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญเ่กดิจากการจา่ยคา่กอ่สรา้งโรงงานและ

สาขา 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และวนัที ่31 ธันวาคม 2561 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ เทา่กบั 24.99 ลา้นบาท และ 13.73 

ลา้นบาท ตามล าดับ โดยจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ 11.26 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญม่าจากยอดขายสนิคา้จากการรับจา้งผลติทีเ่พิม่

สงูขึน้  

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และวนัที ่31 ธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทฯ มเีงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัจ านวน 0.20 

ลา้นบาท และ 3.48 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่จ านวนทีล่ดลงมาจากการรับคนืเงนิค ้าประกนัวงเงนิคา่เชา่รา้นสาขาทีปิ่ด 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และวนัที ่31 ธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทฯ มทีีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สทุธ ิจ านวน 572.66 ลา้น

บาท และ 504.90 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยจ านวนทีเ่พิม่ขึน้  67.76 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญ่มาจากคา่กอ่สรา้งรา้นสาขา

และสว่นเพิม่เตมิโรงงาน 

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรัพย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และวนัที ่31 ธันวาคม 2561 เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรัพย ์ เทา่กบั 5.41 ลา้นบาท และ 

12.57 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีล่ดลง  7.16 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญม่าจากการรับมอบงานกอ่สรา้งโรงงานสว่น

เพิม่เตมิ และรับมอบอปุกรณ์ส าหรับใชใ้นการผลติ 

หนีส้นิ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และวนัที ่31 ธันวาคม 2561  หนีส้นิสว่นใหญข่องกลุม่บรษัิทฯ ประกอบดว้ย เจา้หนี้การคา้และ

เจา้หนีอ้ืน่ ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน และส ารองผลประโยชนร์ะยะยาว

ของพนักงาน ซึง่มจี านวนหนี้สนิรวมทัง้ส ิน้ 146.80 ลา้นบาท และ 140.32 ลา้นบาท ตามล าดบั  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และวนัที ่31 ธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทฯ มเีจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่จ านวน 75.19 ลา้น

บาท และ 82.48 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีล่ดลง 7.29 ลา้นบาทนัน้ มาจากการลดลงของเจา้หนี้คา่กอ่สรา้งและ

เจา้หนีจ้ากการซือ้ทรัพยส์นิ 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 

ณ วันที ่31 มนีาคม  2562 และวันที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มภีาษีเงนิไดค้า้งจ่าย จ านวน 33.42 ลา้นบาท และ 

19.44 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเพิม่ขึน้  13.98 ลา้นบาท ซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของก าไรสทุธขิองบรษัิทฯ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และวนัที ่31 ธันวาคม 2561  กลุม่บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,016.78 ลา้นบาท 

และ 957.10 ลา้นบาท ซึง่การเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้มาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสทุธริะหวา่งงวด 59.68 ลา้น

บาท  

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

  ขอแสดงความนับถอื 

 

 

( นายแม่ทพั ต.สวุรรณ ) 

    กรรมการผูจ้ัดการ 

 


