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บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลประกอบการส าคัญในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
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Overall Operating Results of the Company in Q3/2019 Q3/61 Q3/62 9M/61 9M/62

(ล้านบาท) YoY 9M

รายได้จากการขาย 215 312 45% 620 911 47%

ก าไรขั้นต้น 147 202 37% 420 592 41%

EBITDA 62 98 58% 161 284 76%

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 38 65 71% 99 187 89%

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 68.4% 64.7% (3.7%) 67.7% 65.0% (2.7%)

EBITDA margin (%) 28.6% 31.2% 2.6% 25.7% 30.9% 5.2%

อัตราก าไรสุทธิ (%) 17.6% 20.6% 3.0% 15.8% 20.4% 4.6%

จ านวนสาขาท่ีเปิดด าเนินการ ณ วันที่ 30 ก.ย. 31 38 23% 31 38 23%

9M/61 9M/62 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

เปลี่ยนแปลง
+/(-)Q3/61 Q3/62สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรข้ันต้น
• ก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 มีมูลค่า 202 ล้านบาท และ 592 ล้านบาทตามล าดับ ซึ่ง

ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 37 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และร้อยละ 41 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
• อย่างไรก็ตาม อัตราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.7 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562

ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.7 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561
• การปรับตัวลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้มสีาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดขายสินค้าซ้ือกลับบ้าน ซ่ึงมีอัตราก าไรขัน้ต้นต่ ากว่าสินค้าปรุงสดที่

เสิร์ฟในสาขา

EBITDA และ EBITDA margin
• EBITDA ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 มีมูลค่า 98 ล้านบาท และ 284 ล้านบาทตามล าดับ ซ่ึงปรับตัว

เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และร้อยละ 76 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561
• EBITDA margin ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.6 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5.2 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561
• การปรับตัวเพิ่มขึน้ของ EBITDA margin มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากรา้นขนมหวานและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารที่ดีขึ้น
ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ
• ก าไรสุทธิของบรษัิทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 มีมูลค่า 65 ล้านบาท และ 187 ล้านบาทตามล าดับ ซ่ึงปรับตัว

เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และร้อยละ 89 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 ตามล าดับ สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้
และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขัน้ ซ่ึงท าให้มีก าไรต่อสาขาที่เพิ่มขึน้

• อัตราก าไรสุทธใินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.0 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 4.6 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561

• การปรับตัวเพิ่มขึน้ของอัตราก าไรสุทธมิีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่ในการขายและการบริหาร
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

รายได้
• บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายเท่ากบั 312 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และ 911 ล้านบาทในงวด 9 

เดือนแรก ปี 2562 ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และร้อยละ 47 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 ตามล าดับ
• การปรับตัวเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายของบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากรา้นขนมหวาน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่ม

สาขาใหม่จ านวน 7 สาขาจากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และการเพิ่มขึน้ของการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (Same-Store-Sales-Growth)
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ก าหนดการเปิดสาขาอาฟเตอร์ ยู ในฮ่องกงอาจจะมีการเลื่อนเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมือง

ในฮ่องกงที่ยังไม่สงบ

ทิศทางธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

3

จ านวนสาขาร้านขนมหวานอาฟเตอร์ ยู ในปี 2562

ก่อนหน้านี้สาขาแฟรนไชส์ที่ฮ่องกงมีแผนการที่จะเปิดด าเนินการในช่วงก่อนคริสต์มาสในไตรมาสที่ 4

ปี 2562 อย่างไรก็ตามเนื่องจากเหตุการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่องที่ฮ่องกง ทางบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็น

จะต้องเลื่อนการเปิดสาขาชั่วคราวเพื่อรอให้เหตุการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลง 

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ คาดว่าการเลื่อนการเปิดสาขาที่ฮ่องกงจะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อรายได้รวม

เนื่องจากรายได้จากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์จะไม่ได้รับผลกระทบ และการรับรู้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคงมี

การรับรู้ตามปกติต่อไปไตรมาสที่ 4 หลังที่ได้เริ่มรับรู้แล้วในปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2562

32
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31 ธ.ค. 61 Q1/62 Q2/62 9M/62 Q3/62 Q4/62 31 ธ.ค. 62

Pop-Up Store จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายสินค้าที่ส าคัญของอาฟเตอร์ ยู ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

เพื่อชดเชยกับการเลื่อนการเปิดสาขาร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู 

ทางบริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นไปที่การขยายการออกบูธ (Pop-up store)

ทั้งสองรูปแบบ เพื่อเพิ่มการรับรู้และการเข้าถึงลูกค้าของบริษัทให้

มากย่ิงขึ้นในช่วงท้ายปีที่เป็น Festive Season ซ่ึงทางบริษัทเชื่อว่า

ลูกค้าจะมีการใช้จา่ยที่สูงขึ้น โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 คาดการณ์

ว่าจะมีการออกบูธเป็นจ านวนมากกว่า 10 พื้นที่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีจ านวนสาขาร้านขนมหวานทั้งหมด 38 สาขาในประเทศไทย จากแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ ที่จะขยาย 8-10

สาขาในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเปิดด าเนินการแล้วเป็นจ านวน 6 สาขาในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 โดยอีกหนึ่งสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์อาจจะสามารถ

เปิดได้ทันก่อนสิ้นปี และสาขาเพิ่มเติมอีกจ านวน 2-3 สาขาที่ได้ถูกพิจารณาตามแผนจะมีเลื่อนการเปิดไปเป็นช่วงต้นปี 2563 โดยในขณะนี้ทางบริษัทฯ 

ได้ก าลังอยู่ในกระบวนการต่อรองพื้นที่ที่ดีที่สุดในการเปิดสาขา 

+0

อาฟเตอร์ ยู ได้มีการเพิ่มจ านวน Pop-up store เพื่อเพิ่มการเข้าถึงฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

หลังจากที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มจ านวนพนักงานเพื่อขยายความสามารถในการท างานของทีมงาน

ออกบูธ (Catering and Pop-up store team) โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง Pop-up store 2 รูปแบบในทั้งหมด 11 สถานที่ 

ซ่ึงรูปแบบแรกจะเป็นบูธที่ขายเฉพาะสินค้าซ้ือกลับบ้านเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะเป็นบูธตั้งอยู่ในพื้นที่มีคนหนาแน่น อย่างเช่นในสถานี BTS และ MRT ที่ที่

ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือสินค้าอาฟเตอร์ ยู ได้อย่างรวดเร็ว และรูปแบบที่ 2 จะเป็นรูปแบบบูธที่มีโต๊ะและพืน้ที่ให้นั่ง และมีเมนูสินค้าคล้ายกับเมนูในร้านขนม

อาฟเตอร์ ยู ซึ่งบูธรูปแบบนี้มักจะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ อาทิเช่น เซ็นทรัลพลาซา เดอะมอลล์ และสามย่าน มิตรทาวด์ เป็นต้น โดยการออกบูธขาย

สินค้าในสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในหลายด้าน ซ่ึงรวมถึงการทดลองตลาดในพืน้ทีต่่าง ๆ และเนื่องจากการออกบูธสามารถจัดตั้งได้โดยใช้เวลาและ

เงินลงทุนเพียงเล็กน้อย ทางบริษัทฯ จึงมีความยืดหยุ่นสูงในการขยายพื้นที่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง Pop-up store ในพื้นที่ดังต่อไปนี้:

1. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

2. MRT – สามย่าน

3. MRT – สุขุมวิท

7. MRT – เพชรบุรี

8. BTS – หมอชิต

9. SCB – รัชดา

4. FN – อยุธยา

5. เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 

6. MRT – จตุจักร

10. สามย่าน มิตรทาวด์

11. เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

อาฟเตอร์ ยู มีการออกผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลและผลิตภัณฑ์ในหมวด To-Go ใหม่อย่างต่อเนื่อง

จากการท าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (R&D) ทางบริษัทฯ ได้มีการออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขายในสาขา โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ได้มีการออก

ผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลจ านวน 2 เมนู และคากิโกริรสชาติใหม่ นอกจากนั้น 

บริษัทยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวดซ้ือกลับบ้าน (To-Go) ได้แก่ ทอฟฟี่

เค้ก และขนมไหว้พระจันทร์

22 ก.ค. 26 ส.ค. 28 ก.ย.

1 ส.ค.

??

??

6 ก.ย.

??

+1
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Overall Operating Results of the Company in Q3/2019 Q3/61 Q3/62 9M/61 9M/62 +/(-)

(ล้านบาท) YoY 9M

รายได้จากการขาย 215 312 45% 620 911 47%

ต้นทุนขาย (68) (110) 62% (200) (319) 60%

ก าไรขั้นต้น 147 202 37% 420 592 41%

รายได้อื่น 1 3 200% 7 7 0%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย (67) (84) 25% (201) (244) 21%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (35) (41) 17% (107) (123) 15%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46 80 74% 119 232 95%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (8) (15) 88% (20) (45) 125%

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 38 65 71% 99 187 89%

9M/61 9M/62 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

Q3/61 Q3/62
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562

ผลประกอบการบริษัท

1. รายได้:
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายขนมหวานและเบเกอรี ่โดยบริษัทฯ แบ่งธุรกิจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ

• สินค้าปรุงสดขายในสาขา จ านวนทั้งสิ้น 38 สาขา ซ่ึง
ด าเนินธุรกจิภายใต้ชือ่ “อาฟเตอร์ ยู” และ “เมโกริ” 

• สินค้าซ้ือกลับบ้านที่ขายตามสาขาและการสั่งซ้ือผ่านบริการ
ส่งอาหาร (Food delivery services)

• สัดส่วนสินค้าปรุงสดต่อสินค้าซ้ือกลับบ้าน คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 71 ต่อร้อยละ 29

• สินค้าส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรปู โดยสามารถแบ่งได้เป็น
• สินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์และที่ขายผ่าน

ส านักงานใหญ่
• การรับจ้างผลิตสินค้า

• การขายและการจัดงานนอกสถานที ่เช่น บริการจัดเลี้ยงใน
งานแต่งงานและงานในโอกาสพิเศษ

• การออกบูธขายสินค้าตามสถานทีต่่าง ๆ (pop-up store)

ร้านขนม
หวาน

1

การขายสินค้า
และวัตถุดบิ

2

การขายและ
การจัดงาน
นอกสถานที่

3

4

เปลี่ยนแปลง
+/(-)

ค่าธรรมเนียม
แฟรนไชส์

4 • การรับรู้รายได้ของค่าธรรมเนยีมแรกเขา้จากการขาย  
แฟรนไชส์

• *ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ตามจรงิทีร่ับรูใ้นไตรมาสที่ 3 
ของปี 2562 มีมูลค่า 0.4 ล้านบาท

94%

2% 4%

0.1%

รายได้จากการ
ด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ร้านขนมหวาน

การขายสินค้าและวัตถดุิบ
การขายและการจัดงานนอกสถานที่

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์*
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รายได้ Q3/61 Q3/62
เปลี่ยนแปลง

+/(-)
9M/61 9M/62

เปลี่ยนแปลง
+/(-)

(ล้านบาท) YoY 9M

รายได้จากร้านขนมหวาน 205 294 43% 602 852 42%

รายได้จากการขายสินค้าและวตัถดุิบ 7 6 (14%) 8 36 350%

รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ 3 12 300% 10 23 130%

รายได้จากแฟรนไชส์ - 0* n/a - 0* n/a

รายได้จากการขาย 215 312 45% 620 911 47%

รายได้อื่น 1 3 200% 7 7 0%

รายได้รวม 216 315 46% 627 918 46%

Key Drivers Q3/61 Q3/62 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

9M/61 9M/62
เปลี่ยนแปลง

+/(-)

จ านวนสาขาที่เปิดด าเนนิการ ณ วันที่ 30 ก.ย. 31 38 23% 31 38 23%

การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) (11.1%) 13.3% 24.4% (8.2%) 13.6% 21.8%

207
232

266
292 294

(11.1%)

4.2%
11.7%

16.4% 13.3%

Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62

รายได้จากร้านขนมหวาน (ล้านบาท) 

การเติบโตของยอดขายของสาขาเดมิ (%)
(SSSG)

+42%

5

• งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 
911 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 291 ล้านบาท หรือร้อยละ 46
จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 เนื่องจากรายได้จากการขายในไตร
มาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากไตร
มาสเดียวกันของ ปี 2561 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
• รายได้จากร้านขนมหวานในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562

เพิ่มขึ้น 250 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 จากงวด 9 เดือนแรก 
ปี 2561 เนื่องจากการเปิดสาขาใหม่และการเพิ่มขึ้นของการ
เติบโตของยอดขายของสาขาเดมิ

• รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบในงวด 9 เดือนแรก ปี
2562 เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 350 จากงวด 9 
เดือนแรก ปี 2561 จากยอดขายจากการรบัจ้างผลิตที่เพิ่มขึน้ 
ซ่ึงเริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2561

• รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ในงวด 9 
เดือนแรก ปี 2562 เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 130 
เนื่องจากทางบริษัทฯมทีีมในการจดังานนอกสถานที่เพิ่มขึ้น

• รายได้จากร้านขนมหวานในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีมูลค่า 294
ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 จากไตร
มาสที่ 3 ปี 2561 เนื่องจากสาขาที่เพิ่มขึ้น 7 สาขาเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ประกอบกับการเติบโตของยอดขายของ
สาขาเดิมที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าซ้ือ
กลับบ้านจากสาขา การออกเมนใูหม่ และการออกเมนูตามฤดูกาล
รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มี
มูลค่า 6 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 14
จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เนื่องจากมียอดขายจากลูกค้ารับจ้าง
ผลิตรายใหญ่ที่ลดลง

• รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ในไตรมาสที่ 3 ปี
2562 มีมูลค่า 12 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 300 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ขยายทีมงานในการดูแลการขายและการจดังานนอกสถานที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการสร้างรายได้จากการออกบูธที่เพิ่มขึน้ 

งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 2561ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 9MYoY

(หน่วย: ล้านบาท)

*รายได้จากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เท่ากับ 0.4 ล้านบาท
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+21%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานประจ าสาขา ค่าเช่าสถานที่ของร้านขนมหวาน ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค 
และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตลาดและการส่งเสรมิการขาย และค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในสาขา

• งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัด
จ าหน่าย เท่ากับ 244 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 21 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในการขายที่เพิ่มขึ้นจากจ านวนสาขาที่เปิดใหม่ 7 สาขาในงวด 9
เดือนแรกของปี 2562

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวมในงวด 9 
เดือนแรก ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 26.6 ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.5 
จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้
จากร้านขนมหวานอย่างมีนัยส าคัญใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2562
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายต่อสาขาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอ้ย

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มี
มูลค่า 84 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 
25 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 สอดคล้องกับปริมาณการขายที่
เพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวมในไตรมาสที่ 
3 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 26.7 ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.4 จาก 
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของการเติบโตของ
ยอดขายของสาขาเดิม ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายสินค้าซ้ือกลับ
บ้านจากสาขาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ใน
สัดส่วนเพียงเล็กน้อย นอกจากนัน้ค่าใช้จา่ยพนักงานตอ่สาขายัง
ปรับตัวลดลงจากการพัฒนาประสิทธภิาพในการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2561YoY

• งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 592 
ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 172 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 จาก
งวด 9 เดือนแรก ปี 2561 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกดิจากการเพิ่มขึ้น
ของก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 และไตรมาสที่ 3 ปี 
2562 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน อันเป็นผลมาจาก
สาขาที่เพิ่มขึ้น 7 สาขาในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 ประกอบกับ
การออกสินค้าซ้ือกลับบ้าน เมนูใหม่ และเมนูตามฤดกูาลอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2562

• อัตราก าไรขั้นต้นในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 เท่ากับร้อยละ
65.0 ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.7 จากงวด 9 เดือนแรก 2561 โดย
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสัดส่วนสินค้าซ้ือกลับบ้านและการ
รับจ้างผลิตสินค้า ซ่ึงมีอัตราก าไรขัน้ตน้ทีต่่ ากวา่สินค้าปรุงสดที่
ขายในสาขา

• ก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีมูลค่า 202 ล้านบาท ซ่ึง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 จากไตรมาสที่ 3 ปี
2561 สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561

• อัตราก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 64.7
ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.7 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าซ้ือกลับบ้านและการรบัจ้างผลิตสินค้า 
ซ่ึงเป็นสินค้าที่มีอัตราก าไรขัน้ตน้ทีต่่ ากวา่สินค้าปรุงสดที่ขายใน
สาขา

งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 25619Mไตรมาสที่ 3 ปี 2562 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2561YoY

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย:

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจ าหน่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

ร้อยละต่อรายไดร้วม

2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น:

147 202
420

592

Q3/61 Q3/62 9M/61 9M/62

68.4%
64.7%

67.7%
65.0%

(หน่วย: ล้านบาท)

+37%

+41%

ก าไรขั้นต้น

อัตราก าไรขัน้ตน้

6

67 84
201 244

Q3/61 Q3/62 9M/61 9M/62

ก าไรขั้นต้น = รายได้จากการขาย – ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย ประกอบด้วยต้นทนุวตัถุดบิ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เงินเดือนและค่าแรงพนกังานฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาโรงงาน โดยต้นทุนขายหลักของ
บริษัทฯ คือ ต้นทุนวัตถดุบิ

งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 25619M

+25%

31.0%
26.7%

32.1% 26.6%
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35* 41
107 123

Q3/61 Q3/62 9M/61 9M/62

38
65

99

187

Q3/61 Q3/62 9M/61 9M/62

• งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 187 ล้าน
บาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท หรือร้อยละ 89 จากงวด 9 
เดือนแรก ปี 2561 เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดขีึน้และผลจาก 
Economies of scale จากการด าเนินการ 38 สาขา

• อัตราก าไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 20.4
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 4.6 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอ้ยเนือ่งจากการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น

• ก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีมูลค่า 65 ล้านบาท ซ่ึง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท หรือร้อยละ 71 จากไตรมาสที่ 3 ปี
2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย ซ่ึงเป็นผลจาก
การเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากรา้นขนมหวาน รายได้จากการขาย
สินค้าและวัตถุดิบ และรายได้จากการขายและการจดังานนอก
สถานที่

• อัตราก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 20.6
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.0 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากรา้นขนมหวาน การบริหารค่าใช้จ่ายที่ดี
ขึ้น และประสิทธิภาพในการด าเนนิงานทีด่ีขึน้ในไตรมาสที่ 3 ปี
2562 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2561YoY

5. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ:

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร:

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีมูลค่า 41 ล้าน
บาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอ้ยจ านวน 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 
17 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เนื่องจากค่าใช้จ่ายพนักงานใน
ส่วนกลางเพิ่มขึ้น

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
เท่ากับร้อยละ 13.0 ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2 จากไตรมาสที่ 3    
ปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนกลางที่ดี
ขึ้น

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2561YoY

• งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เท่ากับ 123 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 15 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายใน
การบริหารที่เพิ่มขึน้ในไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 และไตรมาสที่ 3 ปี 
2562 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ 
มีค่าใช้จ่ายพนักงานส านักงานใหญ่ที่เพิม่ขึน้จากการขยายธุรกจิ

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในงวด 9 เดือนแรก ปี 
2562 เท่ากับร้อยละ 13.4 ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.7 จากงวด 9 
เดือนแรกของปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่าย
ในส่วนกลางที่ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(หน่วย: ล้านบาท)

+15%
+17%

อัตราก าไรสุทธิ

ก าไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

+89%

+71%

ร้อยละต่อรายไดร้วม
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หลักๆประกอบด้วยเงินเดอืนและค่าแรงพนักงานในส านักงานใหญ่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาของอาคารส านักงาน 
โรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในส านักงานใหญ่ 

งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 25619M

งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 25619M

16.2%
13.0%

17.1%
13.4%

17.6% 20.6%

15.8% 20.4%

* ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ทางบริษัทฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการปดิสาขาดอนเมืองมูลค่าเท่ากับ 4.2 ล้านบาท



ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) Q3/2562

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,137 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
รายละเอียดของการลดลงมีดังนี้

• เงินลงทุนชั่วคราว: ลดลงจ านวน 48 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และ
ค่าใช้จ่ายในการขยายโรงงานที่มกีารช าระในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2562

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์: เพิ่มขึ้น 91 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เนื่องจาก
การขยายโรงงานและการเพิม่จ านวนสาขา

หนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมมูลค่า 147 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
โดยเป็นผลมาจากการหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท ซ่ึงเป็น
ผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ท่ีได้มีการรับล่วงหน้า (รายได้
รับล่วงหน้านี้จะถูกรบัรู้เป็นรายได้จริงตลอดระยะเวลา 5 ปี)      และการ
เพิ่มขึ้นของการตั้งส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
ประมาณการหนี้สิ้นในการร้ือถอน

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

62 74 

403 355 

57 62 

505 596 

70 50 

18 1930 ก.ย. 6231 ธ.ค. 61

6%

37%

5%

6%

46%ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนช่ัวคราว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

7%

31%

6%

4%

52%

116 110 
24 37 

957 990 

18 1930 ก.ย. 6231 ธ.ค. 61

11%
2%

87% ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน10%

3%

87%

+4%

(ล้านบาท)

+4%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมูลค่า 990
ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มเงินของก าไรสะสม

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
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1,097 1,137
1,097 1,137


