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

(ล้านบาท) YoY

รายได้จากการขาย 287 219 (24%)

ก าไรขั้นต้น 188 137 (27%)

EBITDA 91 58 (36%)

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 60 13 (78%)

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 65.5% 62.6% (2.9%)

EBITDA margin (%) 31.6% 26.4% (5.2%)

อัตราก าไรสุทธิ (%) 20.9% 5.9% (15.0%)

จ านวนสาขาท่ีเปิดด าเนินการ ณ วันที่ 31 มี.ค. 36 39 8%

เปลี่ยนแปลง
+/(-)Q1/62 Q1/63สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรข้ันต้น
• ก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 137 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลงร้อยละ 27 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สอดคล้องกับ

ยอดขายที่ลดลง
• ในขณะเดียวกนัอตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.9 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากปริมาณของเสียจากสต๊อกที

หมดอายุเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากมาตรการปิดห้างสรรพสินค้าอย่างกระทนัหัน ประกอบกับการให้ส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดขายในปลายเดือน
มีนาคม ปี 2563

EBITDA และ EBITDA margin
• EBITDA ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 58 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลงร้อยละ 36 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562
• EBITDA margin ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.2 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากการลดลงของยอดขายร้านขนมหวานใน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายคงที่และค่าใช้จ่ายในการบรหิารในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
ยังคงที่ (ผลจากกลยุทธ์การลดต้นทุน เช่น การควบคุมจ านวนพนักงานในแตล่ะแผนก และการได้รับยกเวน้ค่าเช่า จะมีผลในงบการเงินในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2563)

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ
• ก าไรสุทธิของบรษัิทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 13 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลงร้อยละ 78 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สอดคล้องกับรายได้

จากการขายที่ลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลงของยอดขายร้านขนมหวานและยอดขายจากการรบัจ้างผลิต (OEM) ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโควิด-19

• อัตราก าไรสุทธใินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 15 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากการถดถอยของยอดขายร้านขนมหวานในไตร
มาสที่ 1 ปี 2563 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากนโยบายประหยัดต้นทุนจะมีผลในไตรมาส
2 ปี 2563

รายได้
• บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายเท่ากบั 219 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซ่ึงปรับตัวลดลงร้อยละ 24

จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562
• การปรับตัวลดลงของรายได้จากการขายของบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากรา้นขนมหวาน ซ่ึงเป็นผลมาจากจ านวนคนเดนิ

ห้างสรรพสินค้าที่ลดลงและการบริโภคภาคครัวเรอืนที่ออ่นตวัลงจากความกังวลเกี่ยวกับการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 รวมถึงการประกาศ
มาตรการปิดพื้นที่เสี่ยงเช่น ห้างสรรพสินค้า ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563
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สัญญาณบวกจากร้านกาแฟขนาดเล็ก “มิกก้า”ในช่วงการแพร่ระบาด

ในไตรมาส 1 ปี 2563 อาฟเตอร์ ยู เปิดให้บริการร้านกาแฟขนาดเล็กใหม่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิกก้า(Mikka)” 

จ านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพัฒนาการ 25, สาขาสาธร และสาขาตลาดละลายทรัพย์ สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ท าให้เกิดกระแสการท างานจากบ้าน (work-from-home) ที่ช่วยกระตุ้นยอดขายประเภทบริการจัดส่ง

อาหารให้สูงข้ึนมาก โดยร้านกาแฟที่บริษัทเปิดตัวล่าสุดได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคและยอดขายของเครื่องด่ืมกาแฟประเภทซื้อกลับบ้านดีกว่าที่คาดการณ์มาก ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในช่วงพัฒนา

ระบบการด าเนินงานให้สามารถขยายไปสู่ระบบแฟรนไชส์ได้ ซึ่งคาดการณ์ว่าระบบแฟรนไชส์จะพร้อมในปลายเดือน

พฤษภาคม ปี 2563

เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2563

กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19และการปิดของห้างสรรพสินค้าที่ประกาศเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อยอดขาย

ของสาขาอาฟเตอร์ ยู ทั่วประเทศ ในขณะที่บริษัทปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยการใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนที่

หลากหลาย ด้วยการหยุดจ้างพนักงานนอกเวลาของบริษัทฯ ไปก่อน ในขณะที่พนักงานประจ าจะถูกย้ายไปฝั่งบริการส่งอาหารที่

ได้รับความนิยมมากข้ึนในหลายสาขาแทน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังได้รับการยกเว้นค่าเช่าจนกว่าห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการ

ตามปกติ แม้ว่าผลกระทบทางการเงินจากกลยุทธ์การลดต้นทุนยังไม่เห็นผลมากในไตรมาส 1 ปี 2563 แต่คาดการณ์ว่าจะเห็นผลที่

ชัดเจนในไตรมาส 2 ปี 2563

ทิศทางธุรกิจในปี 2563
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เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่เติบโตลดลงและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคซึ่งนิยมการสั่งอาหารจาก

ช่องทางออนไลน์มากข้ึน อาฟเตอร์ ยู ได้เปลี่ยนแผนการขยายสาขาเล็กน้อยจากในตอนแรกที่วางแผนเปิด 6 

สาขาใหม่ในปี 2563 ซึ่งแผนใหม่ยังจะด าเนินการเปิด 2-3 สาขาที่ได้ลงทุนสร้างเรียบร้อยแล้วต่อไป หาก

จ านวนคนเดินห้างสรรพสินค้ากลับเท่าสู่ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม สาขาเป้าหมายที่เหลือยัง

อยู่ในช่วงการต่อรอง และเลื่อนไปถึงต้นปีหน้า หรือเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย

การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแผนการขยายสาขาปี 2563

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อปรับตัวในยุค New Normal หลังการแพร่ระบาด

จากการแพร่ระบาดที่คาดว่าจะกินระยะเวลานานและธุรกิจบริการส่งอาหารอยู่ในช่วงขาข้ึน ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท
อาฟเตอร์ ยู ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สามารถช่วยให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการขนส่ง ในปัจจุบันทีมวิจัยและพัฒนาให้ความส าคัญกับสินค้าแช่
แข็งเพราะง่ายต่อการขนส่ง นอกจากนี้ ส าหรับสินค้าประเภทซื้อกลบับ้าน ทางบริษัทคาดการณ์ว่าอาจเปลี่ยนขนาดหน่วย
บริโภคของเมนูที่ทานในร้านให้เล็กลงจากกระแสการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเมนูขนาดใหญ่ที่ทาน
ร่วมกันคาดว่าน่าจะได้รับความสนใจลดลง

เซ็นทรัลเวิลด์

สามย่าน มิตรทาวน์

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

MRT - จตุจักร

2563

ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุม ไบเทค

IAS 17 IFRS 16

สัญญาเช่าด าเนินงาน ส าหรับทุกสญัญาเช่า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(ไม่รวม
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)

ค่าเช่า

EBITDA

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าเสื่อมราคา

ก าไรจากการด าเนินงาน

ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย

ตามสัญญาเช่า

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สินทรัพย์

หนี้สิน

ธุรกรรมนอกงบดุล/ภาระผกูพัน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 “สัญญาเช่า” 

เร่ิมต้น 1 มกราคม ปี 2563

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า มีผลต้ังแต่วันที่ 

1 มกราคม ปี 2563 ก าหนดให้สัญญาเช่าด าเนินงานทั้งหมด (ยกเว้นบางกรณี) ต้องรับรู้

ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินสัญญาเช่าที่

เกี่ยวข้องกันในวันถือปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ค่าเช่าที่เคยจัดอยู่ในค่าเช่า

ด าเนินงาน จะถูกจัดอยู่ใน “ค่าเสื่อมราคา” และ “ดอกเบี้ยจ่าย” แทน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม

ปี 2563 ส่งผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของ 5.1 ล้านบาท จากการรับรู้หนี้สินสัญญาเช่า 

350.4 ล้านบาท และการรับรู้สิทธิการใช้ทรัพย์สิน 345.3 ล้านบาท 

เปิดท าการเร็วๆนี้

เลื่อนการเปิด
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93%

2% 5%

0.2%

รายได้จากการ
ด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ร้านขนมหวาน

การขายสินค้าและวัตถดุิบ
การขายและการจัดงานนอกสถานที่

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์*

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

(ล้านบาท) YoY

รายได้จากการขาย 287 219 (24%)

ต้นทุนขาย 99 82 (17%)

ก าไรขั้นต้น 188 137 (27%)

รายได้อื่น 1 1 0%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย (75) (76) 1%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (42) (43) 2%

ต้นทุนทางการเงิน - (4) n.a.

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 72 15 (79%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (12) (2) (83%)

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 60 13 (78%)

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563

ผลประกอบการบริษัท

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

การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ

• สินค้าปรุงสดขายในสาขา จ านวนทั้งสิ้น 39 สาขา ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจภายใตช้ื่อ “อาฟเตอร์ ยู” และ “เมโกริ” 

• สินค้าซ้ือกลับบ้านที่ขายตามสาขาและการสั่งซ้ือผ่านบริการ
ส่งอาหาร (Food delivery services) (สัดส่วนสินค้าปรุงสด
ต่อสินค้าซ้ือกลับบ้าน คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 65 ต่อร้อยละ 
35)

• การขายเครื่องดื่มและขนมหวานในสาขา จ านวนทั้งสิ้น 3 
สาขา ซึ่งด าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ “Mikka” 

• สินค้าส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรปู โดยสามารถแบ่งได้เป็น
• สินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์และที่ขายผ่าน

ส านักงานใหญ่
• การรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ

บริษัทหรือตามความต้องการของลูกค้า

• การขายและการจัดงานนอกสถานที ่เช่น บริการจัดเลี้ยงใน
งานแต่งงานและงานในโอกาสพิเศษ

• การออกบูธขายสินค้าตามสถานทีต่่าง ๆ (pop-up store)

ร้านขนม
หวาน

1

การขายสินค้า
และวัตถุดบิ

2

การขายและ
การจัดงาน
นอกสถานที่

3

4

ค่าธรรมเนียม
แฟรนไชส์

4 • การรับรู้รายได้ของค่าธรรมเนยีมแรกเขา้จากการขาย  
แฟรนไชส์

• *ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ตามจรงิทีร่ับรูใ้นไตรมาสที่ 1 
ของปี 2563 มีมูลค่า 0.47 ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง
+/(-)Q1/62 Q1/63
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รายได้ Q1/62 Q1/63
เปลี่ยนแปลง

+/(-)
(ล้านบาท) YoY

รายได้จากร้านขนมหวาน 266 204 (23%)

รายได้จากการขายสินค้าและวตัถดุิบ 16 3 (81%)

รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ 5 11 120%

รายได้จากแฟรนไชส์ 0 0.5 n.a.

รายได้จากการขาย 287 219 (24%)

รายได้อื่น 1 1 0%

รายได้รวม 288 220 (24%)

Key Drivers Q1/62 Q1/63 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

จ านวนสาขาที่เปิดด าเนนิการ ณ วันที่ 31 มี.ค. 36 39 8%

การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) 11.7% (28.8%) (40.5%)

266 292 294 259
20411.7% 16.4% 13.3%

-3.4%

-28.8%

Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63

รายได้จากร้านขนมหวาน (ล้านบาท) 

การเติบโตของยอดขายของสาขาเดมิ (%)
(SSSG)

-23.3%

5

• รายได้จากร้านขนมหวานในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 204 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 62 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 
เนื่องจากจ านวนคนเดินในห้างสรรพสินค้าที่ลดลงและการบริโภคภาคครัวเรอืนทีอ่่อนตวัลงจากความกงัวลเกีย่วกบัการแพรร่ะบาดของโควด-19
รวมถึงการประกาศมาตรการปิดพื้นที่เสี่ยงเช่น ห้างสรรพสินค้า ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563

• รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 3 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 81 จากไตรมาสที่ 1
ปี 2562 เนื่องจากมียอดขายจากลูกค้ารบัจ้างผลิตรายใหญ่ที่ลดลง

• รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 11 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 120
จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายทีมงานในการดแูลการขายและการจดังานนอกสถานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการสร้างรายได้
จากการออกบูธทีเ่พิ่มขึน้ 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2562YoY

(หน่วย: ล้านบาท)

*รายได้จากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เท่ากับ 0.47 ล้านบาท

2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น:
(หน่วย: ล้านบาท)

188 137

Q1/62 Q2/63

65.5% 62.6%

-27.1%

ก าไรขั้นต้น

อัตราก าไรขัน้ตน้

• ก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 137 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 51
ล้านบาท หรือร้อยละ 27 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สอดคล้องกับยอดขายที่
ลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562

• อัตราก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 62.6 ปรับตัวลดลงร้อย
ละ 2.9 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562   เนื่องจากปริมาณของเสียจากสต๊อกที
หมดอายุเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากมาตรการปิดห้างสรรพสินค้าอย่างกระทนัหัน 
ประกอบกับการให้ส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดขายในปลายเดือนมนีาคม ปี 2563

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2562YoY

ก าไรขั้นต้น = รายได้จากการขาย – ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เงินเดือนและค่าแรงพนักงานฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาโรงงาน โดยต้นทุนขายหลักของบริษัทฯ คือ ต้นทุนวัตถุดิบ
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42

43

Q1/62 Q1/63

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

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
มีมูลค่า 76 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1.3 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สอดคล้องกับ
ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่ 3 สาขา และ
ค่าธรรมเนียมจากการใช้แพลตฟอรม์บริการส่งอาหาร

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวมในไตร
มาสที่ 1 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 34.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 
8.5 จาก ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากรายได้ของรา้นขนม
หวานปรับตัวลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์โควดิ-19 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายคงที่ของสาขายังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2562YoY

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย:
(หน่วย: ล้านบาท)

6

75

76

Q1/62 Q1/63

+1.3%

26.0% 34.5%

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร

(หน่วย: ล้านบาท)

ร้อยละต่อ
รายได้รวม

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร:

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 43
ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ านวน 1 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2.4 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากการตั้งรบั
ต้นทุนเพื่อส ารองค่าใช้จา่ยปิดสาขา After You Durian ใน
เดือนเมษายน

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในไตรมาสที่ 1 ปี
2563 เท่ากับร้อยละ 19.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 4.9 จาก
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากการลดลงของรายได้จาก
ร้านขนมหวานสอดคล้องกับการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2562YoY

+2.4%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หลักๆประกอบด้วยเงินเดอืนและค่าแรงพนักงานในส านักงานใหญ่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาของอาคารส านักงาน 
โรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในส านักงานใหญ่ 

14.6% 19.5%

60

13

Q1/62 Q1/63

• ก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 13 ล้านบาท ซ่ึง
ปรับตัวลดลง 47 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.3 จากไตรมาสที่ 1
ปี 2562 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขาย ซ่ึงเป็นผล
จากการลดลงของรายได้จากรา้นขนมหวานและรายได้จากการ
รับจ้างผลิต (OEM) จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-
19

• อัตราก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 5.9
ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.9 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจาก
การลดลงของรายได้จากรา้นขนมหวานในไตรมาสที่ 1 ในขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากแผนการลดตน้ทนุจะมีผลในไตรมาส 2 ปี 2563

5. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ:

อัตราก าไรสุทธิ

ก าไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

-78.3%

20.8%
5.9%

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2562YoY

ค่าใช้จ่ายใน
การขายและ
จัดจ าหน่าย

ร้อยละต่อ
รายได้รวม
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สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,529 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 329 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
รายละเอียดของการเพิ่มขึ้นมีดังนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: เพิ่มขึ้น 377 ล้านบาท เนื่องจากการ
บริษัทฯ ขายเงินลงทุนชั่วคราวออกทั้งหมดในราคาต่ ากวา่ปกตเิพื่อรกัษา
สถานะสภาพคล่องเงินสด 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์: เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เนื่องจาก
การขยายโรงงานและการเพ่ิมจ านวนสาขา

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น: เพิ่มขึ้น 343 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้สทิธิ
การใช้สินทรัพย์มูลค่า 346 ล้านบาท จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมมูลค่า 719 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 557 ล้านบาท หรือร้อยละ 344 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
โดยรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นมีดังนี้

• หมุนเวียน: เพิ่มขึ้น 289 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายปัน
ผลมูลค่า 237 ล้านบาท และการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าท่ีจะ
ครบก าหนดภายใน 12 เดือน 78 ล้านบาท

• หนี้สินไม่หมุนเวียน: เพิ่มขึ้น 268 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
การรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าท่ีมีระยะมากกว่า 12 เดือน 281 
ล้านบาท และการรับรู้ต้นทุนในการส ารองค่าบูรณะสถานท่ี 12 
ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

84 

461 406

059 52 

598 620 

53 
396 

19 2031 มี.ค. 6331 ธ.ค. 62
7%

34%

5%

4%

50%ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนช่ัวคราว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

30%

0%

3%

26%

41%

125 
414 

37 

305 
1,038 

810 

19 2031 มี.ค. 6331 ธ.ค. 62

10%
3%

87%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน27%

20%

53%

+27%

(ล้านบาท)

+27%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมูลค่า 810 
ล้านบาท ลดลง 228 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยเป็นผลมาจากการประกาศจ่ายเงินปันผลในตอนสิ้น
ปี 2562 และจะจ่ายในไตรมาส 2 ปี 2563 มูลค่า 237 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

7

1,200
1,529

1,200
1,529


