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บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลประกอบการส าคัญในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

2

Overall Operating Results of the Company in Q3/2019 Q3/61 Q3/62 9M/61 9M/62

(ล้านบาท) YoY YoY

รายได้จากการขาย 251 283 13% 871 1,194 37%

ก าไรขั้นต้น 162 181 12% 582 773 33%

EBITDA 76 78 3% 237 362 53%

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 49 50 2% 147 237 61%

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 64.5% 64.0% (0.5%) 66.8% 64.7% (2.1%)

EBITDA margin (%) 29.9% 27.2% (2.7%) 26.9% 30.0% 3.1%

อัตราก าไรสุทธิ (%) 19.3% 17.4% (1.9%) 16.7% 19.7% 3.0%

จ านวนสาขาท่ีเปิดด าเนินการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 32 38 19% 32 38 19%

2561 2562 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

เปลี่ยนแปลง
+/(-)Q4/61 Q4/62สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรข้ันต้น
• ก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และในปี 2562 มีมูลค่า 181 ล้านบาท และ 773 ล้านบาทตามล าดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 

12 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และร้อยละ 33 จากปี 2561 สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
• อย่างไรก็ตาม อัตราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และในปี 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ

2.1 จากปี 2561
• การปรับตัวลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้มสีาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดขายสินค้าซ้ือกลับบ้าน ซ่ึงมีอัตราก าไรขัน้ต้นต่ ากว่าสินค้าปรุงสดที่

เสิร์ฟในสาขา

EBITDA และ EBITDA margin
• EBITDA ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และในปี 2562 มีมูลค่า 78 ล้านบาท และ 362 ล้านบาทตามล าดับ ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และร้อยละ 53 จากปี 2561
• EBITDA margin ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.7 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เนื่องจากการถดถอยของยอดขายรา้นขนมหวานใน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ในขณะที่ EBITDA margin ในปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.1 จากปี 2561 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ EBITDA margin มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากรา้นขนมหวานและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ดขีึน้

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ
• ก าไรสุทธิของบรษัิทฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และในปี 2562 มีมูลค่า 50 ล้านบาท และ 237 ล้านบาทตามล าดับ ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2

จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และร้อยละ 61 จากปี 2561 ตามล าดับ สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เพิม่ขึน้และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขัน้ ซ่ึงท า
ให้มีก าไรต่อสาขาที่เพิม่ขึน้

• อัตราก าไรสุทธใินไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.9 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เนื่องจากการถดถอยของยอดขายร้านขนมหวานในไตร
มาสที่ 4 ปี 2562 และมีค่าใช้จ่ายในการขายจากสาขาเปิดใหม่ทั้ง 6 สาขาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ อัตราก าไรสุทธใินปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0
จากปี 2561 การปรับตัวเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรสุทธมิสีาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหารเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอ้ย

รายได้
• บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายเท่ากบั 283 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ 1,194 ล้านบาทในปี

2562 ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 13 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และร้อยละ 37 จากปี 2561 ตามล าดับ
• การปรับตัวเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายของบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากรา้นขนมหวาน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่ม

สาขาใหม่จ านวน 6 สาขาจากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และการเพิ่มขึน้ของการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (Same-Store-Sales-Growth)



ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าปี 2562

สรุปผลิตภัณฑ์ใหม่ของอาฟเตอร์ ยู ในปี 2562 

จากการท าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (R&D) ทางบริษัทฯ พัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ที่ขายในร้านขนม

หวานและผลิตภัณฑ์หมวดซื้อกลับบ้าน (To-Go) ต่างๆ รวมทั้งการเริ่มขายแป้งแพนเค้ก 

(Pancake Mix) และกระเช้าปีใหม่เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ร่วมกับอาฟเตอร์ ยู โดยในปี 

2562 ได้มีการออกคากิโกริจ านวน 6 รสชาติใหม่ โทสต์ไข่เค็ม ซอฟท์คุกกี้ และเครื่องด่ืมใหม่

จ านวน 2 ชนิด นอกจากนั้น บริษัทยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวดซื้อกลับบ้าน (To-Go) ได้แก่ 

ทอฟฟ่ีเค้ก ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมปังช็อกโกแลต ขนมปังคาโบนาร่า และนักเก็ตไข่เค็ม

เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในปี 2562

อาฟเตอร์ ยูให้ความส าคัญกับการเพิ่มจ านวน Pop-up store มากข้ึน

เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2562 บริษัทฯ ได้ชะลอการลงทุนการจัดต้ังสาขาและได้มุ่งเน้นการจัดต้ัง Pop-up Store มากยิ่งข้ึน เนื่องจาก Pop-up store

ใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าและมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการจัดต้ังสาขาใหม่ ประกอบกับการจัดต้ัง Pop-up Store สร้างความยืดหยุ่นให้กับบริษัทในการทดลองตลาดใน

พื้นที่ต่าง ๆ อาทิเช่นห้างสรรพสินค้าในเมืองรองต่าง ๆ  หรือในอาคารส านักงานที่ไม่ได้มีการต้ังสาขาหลักไว้ โดยในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดต้ัง Pop-up store ใน

ทั้งหมด 25 สถานที่และสร้างรายได้จาก Pop-up Store ทั้งหมดเท่ากับ 36 ล้านบาท โดยการจัดต้ัง Pop-up Store มีจ านวน 2 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบแรกจะเป็นร้านค้าที่มีโต๊ะ

และพื้นที่ให้นั่ง รวมทั้งมีเมนูสินค้าคล้ายกับเมนูในร้านขนมอาฟเตอร์ ยู และรูปแบบที่สอง จะเป็นบูธขนาดเล็กที่เน้นต้ังอยู่ในพื้นที่มีคนหนาแน่นและเมนูสินค้าที่ขายจะเป็นเมนู

ที่เป็นหมวดซื้อกลับบ้านเป็นหลัก

ทิศทางธุรกิจในปี 2563

3

อาฟเตอร์ ยู สาขาในฮ่องกงคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวช่วงกลางปี 2563

จากเหตุการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่องที่ฮ่องกง ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการเลื่อนการเปิดสาขาไปชั่วคราว

จากที่วางแผนในการเปิดด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ไปเป็นช่วงกลางปี 2563 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน สาขาในฮ่องกง

ได้มีการสร้างสมบูรณ์เรียบร้อยและคาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินงานได้ในช่วงระหว่างไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ในปี 2563 

นอกจากการเปิดสาขาแรกในต่างประเทศที่ฮ่องกง ทางอาฟเตอร์ ยู ก าลังมองพันธมิตรในการเริ่มบุกเข้าสู่ประเทศอื่นๆใน

เอเชียอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ในปี 2563 ทางบริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาจ านวน 6 สาขาในเมืองหลัก โดยในครึ่งปีแรก ทางบริษัทคาดการณ์

ว่าจะมีสาขาที่เริ่มเปิดด าเนินการจ านวน 5 สาขา และจากความส าเร็จของการจัดต้ังบูธ Pop-up Store ทั้ง 25 

สาขาตลอดปี 2562 อาฟเตอร์ ยู จะด าเนินการขยายการจัดต้ังบูธต่อไปเพื่อเพิ่มความตระหนักและขยายการเข้าถึง

ของ Brand ให้มากยิ่งข้ึน

การขยายสาขาและการจัดตั้งบูธยังคงเป็นทิศทางธุรกิจของอาฟเตอร์ ยู ในปี 2563

ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 
ในปี 2563 อาฟเตอร์ ยู จะเปิดตัวแอปพลิเคชั่นที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาข้ึนเพื่อยกระดับประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจาก
การใช้บริการที่อาฟเตอร์ ยู โดยแอปพลิเคชั่นจะน าเสนอ Loyalty Program รูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมของอาฟเตอร์
ยู ซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้จะสามารถใช้ในการเก็บสะสมแต้ม รับข่าวสารและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ และแลกรับของรางวัลจากอาฟ
เตอร์ ยู นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่นยังสามารถช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการบริการในสาขา โดยลูกค้าจะสามารถสั่งขนมผ่าน
ตัวแอปพลิเคชั่นท าให้สามารถลดเวลาในการรอคิวและช าระเงินอีกด้วย

32

38

31 ธ.ค. 61 1H/62 2H/62 31 ธ.ค. 62

จ านวนสาขาร้านขนมหวานอาฟเตอร์ ยู ในปี 2562
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จ านวน Pop-up stores ของอาฟเตอร์ ยู ในปี 2562

ผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาล

ผลิตภัณฑ์หมวดซื้อกลับบ้าน

เซ็นทรัลเวิลด์

สามย่าน มิตรทาวน์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

MRT - จตุจักร

2563

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

(ล้านบาท) YoY YoY

รายได้จากการขาย 251 283 13% 871 1,194 37%

ต้นทุนขาย (89) (102) 15% (289) (421) 46%

ก าไรขั้นต้น 162 181 12% 582 773 33%

รายได้อื่น 3 4 33% 9 11 22%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย (70) (84) 20% (271) (329) 21%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (34) (39) 15% (140) (162) 16%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 61 62 2% 180 293 63%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (12) (12) 0% (33) (56) 70%

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 49 50 2% 147 237 61%

2561 2562 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

Q4/61 Q4/62
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ไตรมาสท่ี 4 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 ซึ่ง
ด าเนินธุรกจิภายใต้ชือ่ “อาฟเตอร์ ยู” และ “เมโกริ” 

• สินค้าซ้ือกลับบ้านที่ขายตามสาขาและการสั่งซ้ือผ่านบริการ
ส่งอาหาร (Food delivery services)

• สัดส่วนสินค้าปรุงสดต่อสินค้าซ้ือกลับบ้าน คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 72 ต่อร้อยละ 28

• 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 4 
ของปี 2562 มีมูลค่า 0.9 ล้านบาท

93%

4% 3%

0.1%

รายได้จากการ
ด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

ร้านขนมหวาน

การขายสินค้าและวัตถดุิบ
การขายและการจัดงานนอกสถานที่

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์*
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รายได้ Q4/61 Q4/62
เปลี่ยนแปลง

+/(-)
2561 2562

เปลี่ยนแปลง
+/(-)

(ล้านบาท) YoY YoY

รายได้จากร้านขนมหวาน 230 259 13% 832 1,111 34%

รายได้จากการขายสินค้าและวตัถดุิบ 17 10 (41%) 25 46 84%

รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ 4 13 225% 14 36 157%

รายได้จากแฟรนไชส์ - 1* n/a - 1* n/a

รายได้จากการขาย 251 283 13% 871 1,194 37%

รายได้อื่น 3 4 33% 9 11 22%

รายได้รวม 254 287 13% 880 1,205 37%

Key Drivers Q4/61 Q4/62 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

2561 2562
เปลี่ยนแปลง

+/(-)

จ านวนสาขาที่เปิดด าเนนิการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 32 38 19% 32 38 19%

การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) 4.2% (3.4%) (7.6%) (5.0%) 8.9% 13.9%

230
266

292 294
259

4.2%
11.7%

16.4% 13.3%

-3.4%

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

รายได้จากร้านขนมหวาน (ล้านบาท) 

การเติบโตของยอดขายของสาขาเดมิ (%)
(SSSG)

+11.6%

5

• ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,194 ล้านบาท 
ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 323 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 จากปี 2561
เนื่องจากรายได้จากการขายจากทุกไตรมาสภายในปี 2562
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดยีวกนัของ ปี 2561 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุ
หลักดังนี้
• รายได้จากร้านขนมหวานในปี 2562 เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 34 จากปี 2561 เนื่องจากการเปิดสาขาใหม่และ
การเพิ่มขึ้นของการเตบิโตของยอดขายของสาขาเดมิ

• รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบในปี 2562 เพิ่มขึ้น 21
ล้านบาท หรือร้อยละ 84 จากปี 2561 จากยอดขายจากการ
รับจ้างผลิตที่เพิ่มขึ้นในช่วงตน้ปี 2562

• รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ในปี 2562
เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 157 เนื่องจากทางบริษัทฯ
มีทีมในการจดังานนอกสถานที่เพิ่มขึ้น

• รายได้จากร้านขนมหวานในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีมูลค่า 259
ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 จากไตร
มาสที่ 4 ปี 2561 เนื่องจากสาขาที่เพิ่มขึ้น 6 สาขาเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 อย่างไรก็ตามการเตบิโตของยอดขายของ
สาขาเดิมลดลง อันมีสาเหตุมาจากความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคในปี 
2562 ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศที่ต่ าลงส่งผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมอาหารและธรุกิจค้าปลีกโดยรวม

• รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มี
มูลค่า 10 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 41
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เนื่องจากมียอดขายจากลูกค้ารับจ้าง
ผลิตรายใหญ่ที่ลดลง

• รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ในไตรมาสที่ 4 ปี
2562 มีมูลค่า 13 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 225 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ขยายทีมงานในการดูแลการขายและการจดังานนอกสถานที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการสร้างรายได้จากการออกบูธที่เพิ่มขึน้ 

ปี 2562 กับ ปี 2561ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 กับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 12MYoY

(หน่วย: ล้านบาท)

*รายได้จากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เท่ากับ 0.9 ล้านบาท



ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าปี 2562

+21%

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

• ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 
เท่ากับ 329 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 21 จากปี 2561 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นจาก
จ านวนสาขาที่เปิดใหม่ 6 สาขาในปี 2562

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวมในปี 2562
เท่ากับร้อยละ 27.3 ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.5 จากปี 2561
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากรา้นขนมหวานอย่างมี
นัยส าคัญในทุกไตรมาสของปี 2562 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขาย
ต่อสาขาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มี
มูลค่า 84 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 
20 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 สอดคล้องกับปริมาณการขายที่
เพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวมในไตรมาสที่ 
4 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 29.3 ปรับตัวเพิ่มตัวร้อยละ 1.7 จาก 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของรายได้ของร้านขนม
หวานที่เติบโตช้ากวา่ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น ในขณะที่เกิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมจากการเปิดสาขาใหม่ทัง้ 6 สาขาในปี 2562

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 กับไตรมาสที่ 4 ปี 2561YoY

• ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 773 ล้านบาท ซ่ึง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 191 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 จากปี 2561 การ
เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ตน้ในทุกไตรมาส
ภายในปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน อันเป็น
ผลมาจากสาขาที่เพิ่มขึ้น 6 สาขาในปี 2562 ประกอบกับการออก
สินค้าซ้ือกลับบ้าน เมนูใหม่ และเมนูตามฤดกูาลอย่างต่อเนือ่งในปี 
2562

• อัตราก าไรขั้นต้นในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 64.7 ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 2.1 จากปี 2561 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนสินค้าซ้ือกลับบ้านและการรับจ้างผลิตสินค้า ซ่ึงมีอัตรา
ก าไรขั้นต้นที่ต่ ากวา่สินค้าปรุงสดที่ขายในสาขา

• ก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีมูลค่า 181 ล้านบาท ซ่ึง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 จากไตรมาสที่ 4 ปี
2561 สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2561

• อัตราก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 64.0
ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าซ้ือกลับบ้านและการรบัจ้างผลิตสินค้า 
ซ่ึงเป็นสินค้าที่มีอัตราก าไรขัน้ตน้ทีต่่ ากวา่สินค้าปรุงสดที่ขายใน
สาขา

ปี 2562 กับ ปี 256112Mไตรมาสที่ 4 ปี 2562 กับไตรมาสที่ 4 ปี 2561YoY

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย:

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจ าหน่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

ร้อยละต่อรายไดร้วม

2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น:

162 181

582
773

Q4/61 Q4/62 2561 2562

64.5%
64.0%

(หน่วย: ล้านบาท)

+12%

+33%

ก าไรขั้นต้น

อัตราก าไรขัน้ตน้

6

70 84

271 329

Q4/61 Q4/62 2561 2562

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

ปี 2562 กับ ปี 256112M

+20%

27.6%
29.3%

30.8%
27.3%

66.8%
64.7%
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34 39

140 162

Q4/61 Q4/62 2561 2562

49 50

147

237

Q4/61 Q4/62 2561 2562

• ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 237 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัว
เพิ่มขึ้น 90 ล้านบาท หรือร้อยละ 61 จากปี 2561 เนื่องจากการ
บริหารจัดการที่ดขีึ้นและผลจาก Economies of scale จากการ
ด าเนินการ 38 สาขา

• อัตราก าไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 19.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.0 จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิม่ขึน้เพียง
เล็กน้อยเนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดขีึ้น

• ก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีมูลค่า 50 ล้านบาท ซ่ึง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากไตรมาสที่ 4 ปี
2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย ซ่ึงเป็นผลจาก
การเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากรา้นขนมหวาน รายได้จากการขาย
สินค้าและวัตถุดิบ และรายได้จากการขายและการจดังานนอก
สถานที่

• อัตราก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 17.4
ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.9 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เนื่องจากการ
ลดลงของรายได้จากรา้นขนมหวานในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่
บริษัทฯ เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิจากการเปิดสาขาใหม่ทั้ง 6 สาขาใน
ปี 2562

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 กับไตรมาสที่ 4 ปี 2561YoY

5. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ:

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร:

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีมูลค่า 39 ล้าน
บาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอ้ยจ านวน 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 
15 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เนื่องจากค่าใช้จ่ายพนักงานใน
ส่วนกลางเพิ่มขึ้น

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2562
เท่ากับร้อยละ 13.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.2 จากไตรมาสที่ 4
ปี 2561 เนื่องจากการเตบิโตของรายได้ของรา้นขนมหวานทีล่ดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 กับไตรมาสที่ 4 ปี 2561YoY

• ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 162 ล้าน
บาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 จากปี 2561
เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเ่พิ่มขึ้นในทกุไตรมาส
ภายในปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพนักงานส านักงานใหญ่ที่เพิม่ขึน้จาก
การขยายธุรกิจ

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในปี 2562 เท่ากับร้อยละ
13.4 ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.5 จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มี
การควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนกลางที่ดขีึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(หน่วย: ล้านบาท)

+16%
+15%

อัตราก าไรสุทธิ

ก าไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

+61%

+2%

ร้อยละต่อรายไดร้วม

7

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หลักๆประกอบด้วยเงินเดอืนและค่าแรงพนักงานในส านักงานใหญ่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาของอาคารส านักงาน 
โรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในส านักงานใหญ่ 

ปี 2562 กับ ปี 256112M

ปี 2562 กับ ปี 256112M

13.4% 13.6%
15.9%

13.4%

19.3%
17.4%

16.7%
19.7%



ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าปี 2562

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
รายละเอียดของการเพิ่มขึ้นมีดังนี้

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์: เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เนื่องจาก
การขยายโรงงานและการเพิม่จ านวนสาขา

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมมูลค่า 162 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
โดยเป็นผลมาจากการหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท ซ่ึงเป็น
ผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ท่ีได้มีการรับล่วงหน้า (รายได้
รับล่วงหน้านี้จะถูกรบัรู้เป็นรายได้จริงตลอดระยะเวลา 5 ปี)      และการ
เพิ่มขึ้นของการตั้งส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
ประมาณการหนี้สิ้นในการร้ือถอน
(หมายเหตุ: รายได้ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ที่ได้มีการรับล่วงหน้า ถูกจัดประเภท

เป็นทั้งหนี้สินไม่หมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียน ในส่วนของรายได้ที่ถูกจัด

ประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนคือรายการที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายใน 1 ปี)

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

62 84 

403 406 

57 59 

505 
598 

70 
53

18 1931 ธ.ค. 6231 ธ.ค. 61

6%

37%

5%

6%

46%ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนช่ัวคราว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

7%

34%

5%

4%

50%

116 125 
24 37 

957 
1,038 

18 1931 ธ.ค. 6231 ธ.ค. 61

11%
2%

87%
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน10%

3%

87%

+9%

(ล้านบาท)

+9%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมูลค่า 1,038
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จาก ณ วันที่  31
ธันวาคม 2561 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มเงินของก าไรสะสม

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

8

1,097 1,200
1,097

1,200


