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Overall Operating Results of the Company in Q2/2019 Q2/61 Q2/62 1H/61 1H/62

(ล้านบาท) YoY 1H

รายได้จากการขาย 312 144 (54%) 599 363 (39%)

ก าไรขั้นต้น 201 79 (61%) 389 216 (44%)

EBITDA 95 27 (72%) 186 86 (54%)

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 63 (3) (105%) 123 10 (92%)

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 64.4% 54.9% (9.5%) 64.9% 59.5% (5.4%)

EBITDA margin (%) 30.4% 18.6% (11.8%) 30.9% 23.6% (7.3%)

อัตราก าไรสุทธิ (%) 20.1% (2.1%) (22.2%) 20.4% 2.7% (17.7%)

จ านวนสาขาท่ีเปิดด าเนินการ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 38 41 8% 38 41 8%

1H/62 1H/63 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

เปลี่ยนแปลง
+/(-)Q2/63

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรข้ันต้น
• ก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 มีมูลค่า 79 ล้านบาท และ 216 ล้านบาทตามล าดับ ซึง่ปรับตัว

ลดลงร้อยละ 61 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และร้อยละ 44 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง
• อย่างไรก็ตาม อัตราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.5 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563

ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.4 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562
• การปรับตัวลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้มสีาเหตุหลักมาจากการที่บรษัิทปิดให้บริการส่วนนัง่ทานในรา้น ท าให้ยอดขายสินค้าซ้ือกลับบ้านและการ

สั่งซ้ือผ่านบริการส่งอาหารสูงขึ้น ซ่ึงมีสินค้าอัตราก าไรขั้นต้นต ่ากว่า เนื่องจากมีค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับบรรจภุัณฑ์ที่สูงขึ้น

EBITDA และ EBITDA margin
• EBITDA ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 มีมูลค่า 27 ล้านบาท และ 86 ล้านบาทตามล าดับ ซ่ึงปรับตัว

ลดลงร้อยละ 72 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และร้อยละ 54 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562
• EBITDA margin ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.8 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 ปรับตัวลดลง

ร้อยละ 7.3 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562
• การปรับตัวลดลงของ EBITDA margin มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการด าเนินการในสัดส่วนที่มากกวา่การลดลงของค่าใชจ้่ายใน

การขายและบริหารจากแผนการลดต้นทุน

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ
• ก าไรสุทธิของบรษัิทฯ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 มีมูลค่า -3 ล้านบาท และ 10 ล้านบาทตามล าดับ ซ่ึงปรับตัว

ลดลงร้อยละ 105 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และร้อยละ 92 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ตามล าดับ เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลงใน
สัดส่วนที่มากกวา่การลดลงของค่าใช้จ่ายตามแผนการลดต้นทุน

• อัตราก าไรสุทธใินไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.2 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อย
ละ 17.7 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562

• การปรับตัวลดลงของอตัราก าไรสุทธมิสีาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ในสัดส่วนที่มากกวา่การลดลงของค่าใช้จ่ายจากแผนการลดต้นทุน

รายได้
• บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายเท่ากบั 144 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และ 363 ล้านบาทในงวด 6

เดือนแรก ปี 2563 ซ่ึงปรับตัวลดลงร้อยละ 54 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และร้อยละ 39 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ตามล าดับ
• การปรับตัวลดลงของรายได้จากการขายของบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการด าเนินการ จากการปิดส่วนนัง่ทานในรา้น

ชั่วคราวตั้งแต่ปลายเดือนมนีาคมถงึกลางเดือนพฤษภาคม

Q2/62สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563

สรุปผลประกอบการส าคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2563

1EBITDA Margin และอัตราก าไรสุทธิค านวณมาจากรายได้รวม
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ให้บริการมิกก้า (Mikka) เข้าไปในร้านขนมหวานอาฟเตอร์ ยู โดยภายในสิ้นปี 2563 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าร้านกาแฟมิกก้าจะมีสาขาให้บริการประมาณ 40-50 สาขาและคาด
ว่าจะขยายเพิ่มอีก 100 สาขาในปี 2564

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทอาฟเตอร์ ยู เปิดให้บริการร้านกาแฟขนาดเล็กแห่งใหม่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิกก้า

(Mikka)” จ านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพัฒนาการ 25 สาขาสาทร และสาขาตลาดละลายทรัพย์ และในไตรมาส 2 ปี 

2563 บริษัทฯ ได้มีการขยายสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพิ่ม 1 สาขา รวมถึงการออกบูธที่ห้างสรรพสินค้า Emquatier

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งได้รับการผลตอบรับจากลูกค้าในระดับที่ค่อนข้างดี โดยเฉพาะในช่วงที่ลูกค้าส่วนใหญ่ท างาน

จากบ้าน (Work from Home) ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมไปตามแหล่งส านักงาน รวมถึงเพิ่มจุด

คาดการณ์เปิดในคร่ึงปีหลัง 2563

กระแสตอบรับด้านบวกจากร้านกาแฟขนาดเล็ก “มิกก้า (Mikka)” และแผนในการขยายสาขาเพิ่มในช่วงปลายปี
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บริษัทฯ มีแผนชะลอการขยายสาขา แต่คาดการณ์ว่า 1 สาขาใหม่จะสามารถเปิดได้ในช่วงคร่ึงปีหลัง

แฟรนไชส์ท่ีฮ่องกงพร้อมเปิดให้บริการภายใน 1-2 เดือนหลังจากการเดินทางระหว่างประเทศกลับสู่สภาวะปกติ

การลดค่าใช้จ่ายเพื่อตอบสนองรายได้ท่ีหายไปจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 16 พฤษภาคม 2563 บริษัทอาฟเตอร์ ยู ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลด้วยการปิด

ให้บริการในส่วนนั่งทานในร้าน โดยเปิดให้บริการส าหรับลูกค้าสั่งกลับบ้านและสั่งซื้อผ่านบริการส่งอาหาร  

ทั้งนี้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ทางบริษัทฯ กลับมาเปิดให้บริการส่วนนั่งทานในร้าน โดยในช่วงการแพร่

ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้มีการลดค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายผ่านการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากการจ้างพนักงานชั่วคราว (Part-time) และลดจ านวนพนักงานประจ าสาขาด้วยการออกนโยบายให้

พนักงานสลับวันเข้าท างาน รวมไปถึงการต่อรองกับผู้ให้เช่าสถานที่เพื่อขอลดค่าเช่าในช่วงที่ ปิดให้บริการ

ส าหรับบางสาขา และขอต่อระยะเวลาในการลดค่าเช่าจนถึงไตรมาส 3 ปี 2563 ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายใน

การบริหารลดลงจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานที่ประจ าส านักงานลดลงจากการออกนโยบายให้ลาโดยไม่รับ

ค่าแรง (Leave without Pay)

จากการลดลงของนักท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการห้ามเดินทางข้ามประเทศรวมถึงการบริโภคในประเทศที่

ลดลงจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจซบเซาและถดถอย บริษัทฯ จึงมีแผนชะลอการเปิดสาขา และเน้นการ

ออกบูธสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นหลักจนกว่าสถานการณ์ในประเทศเข้าสู่สภาวะปกติ โดยในช่วง 6 เดือนหลัง ปี 

2563 บริษัทอาฟเตอร์ ยู วางแผนที่จะขยาย 1 สาขาใหม่ในสาขาที่อยู่ในช่วงต่อรองกับผู้ให้เช่าพื้นที่จะเลื่อน

การพิจารณาการเปิดร้านไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม

บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการสาขาที่ฮ่องกงอย่างรวดเร็วที่สุด โดยในปัจจุบันสาขาฮ่องกงได้มีการสร้างและตกแต่ง

เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเริ่มทดสอบระบบการขนส่งวัตถุดิบและเฟอร์นิเจอร์ภาย ในร้านเพื่อ

เตรียมความพร้อมส าหรีบการเปิดให้บริการมากที่สุด โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงและการเดินทางระหว่าง

ประเทศกลับสู่ภาวะปกติ บริษัทฯ มีแนวทางในการรับบุคลากรจากฮ่องกงมาเพื่ออบรมและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 

พร้อมทั้งส่งทีมงานจากประเทศไทยเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกช่วงแรกของการให้บริการ

การออกผลิตภัณฑ์ To-Go ชนิดใหม่และตั้งเป้าหมายในการกระจายสินค้าเข้าสู่ Modern Trade 

จากการออกผลิตภัณฑ์แป้งแพนเค้กส าเร็จรูปชนิดดั้งเดิม ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีตั้งแต่ช่วงแนะน าสินค้า ท าให้ใ นไตรมาส 2 ปี 2563

บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์แป้งแพนเค้กส าเร็จรูปใหม่ชนิดโฮลวีท เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายที่จะออกผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เพิ่มเติม รวมทั้งเพิ่มช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ใน Modern trade เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันมีการ

จัดจ าหน่ายเฉพาะในบางสาขาของวิลล่ามาร์เก็ต เดอะมอลล์ และท็อปส์เท่านั้น 

เดอะแพลททินัม
แฟชัน มอลล์

เซ็นทรัลเวิลด์

สามย่าน มิตรทาวน์

MRT - จตุจักร

2563
เปิดท าการในครึ่งปีแรก

ทิศทางธุรกิจในปี 2563

เหตุการณ์งวด 6 เดือนแรก ปี 2563

เปิดให้บรกิารสาขาสว่นใหญ่
ในโซนน่ังทานในร้าน

22 มีนาคม
ประกาศปิดสถานประกอบการ

ในกรุงเทพมหานคร

ปิดให้บริการส่วนนั่งทานใน
ร้านชั่วคราวแต่เปิดให้
บริการสั่งกลับบ้าน

17 พฤษภาคม
มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

1 มีนาคม 2563

30 มิถุนายน 2563

10 มี.ค. 6 พ.ค.

13 เม.ย.

??

ทางบริษัทอาฟเตอร์ ยู ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขายในสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง

ครึ่งปีแรก ปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลจ านวน 4 เมนู ได้แก่

คากิโกริมะยงชิด คากิโกริข้าวเหนียวมะม่วง คากิโกริมะม่วงน ้าปลาหวานและคากิโกริ

ทุเรียน

อาฟเตอร์ ยู มีการออกผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2563

??
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91%

3%
6%

0.3%

รายได้จากการ
ด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ร้านขนมหวาน

การขายสินค้าและวัตถดุิบ
การขายและการจัดงานนอกสถานที่

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์*

Overall Operating Results of the Company in Q2/2019 Q2/61 Q2/62 1H/61 1H/62 +/(-)

(ล้านบาท) YoY 1H

รายได้จากการขาย 312 144 (54%) 599 363 (39%)

ต้นทุนขาย (111) (65) (41%) (210) (147) (30%)

ก าไรขั้นต้น 201 79 (61%) 389 216 (44%)

รายได้อื่น 1 1 (0%) 3 2 (33%)

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย (85) (52) (39%) (160) (128) (20%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (41) (31) (24%) (82) (74) (10%)

ต้นทุนทางการเงิน 2 (2) (200%) 2 (5) (350%)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 78 (5) (106%) 152 11 (93%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (15) 2 (113%) (29) (1) (97%)

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 63 (3) (105%) 123 10 (92%)

1H/62 1H/63 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

Q2/62 Q2/63
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 
2563

ผลประกอบการบริษัท

เปลี่ยนแปลง
+/(-)

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

• สินค้าปรุงสดขายในสาขา จ านวนทั้งสิ้น 41 สาขา ซึ่งด าเนินธุรกิจ
ภายใต้ชื่อ “อาฟเตอร์ ยู” และ “เมโกริ” 

• สินค้าซ้ือกลับบ้านที่ขายตามสาขาและการสั่งซ้ือผ่านบริการส่งอาหาร
(Food delivery services) (สัดส่วนสินค้าปรุงสดต่อสินค้าซ้ือกลับ
บ้าน คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 28 ต่อร้อยละ 72)

• การขายเครื่องดื่มและขนมหวานในสาขา จ านวนทั้งสิ้น 4 สาขา ซึง่
ด าเนินธุรกจิภายใต้ชือ่ “Mikka” 

• สินค้าส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรปู โดยสามารถแบ่งได้เป็น
• สินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์และที่ขายผ่านส านักงานใหญ่
• การรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือ

ตามความต้องการของลูกค้า

• การขายและการจัดงานนอกสถานที ่เช่น บริการจัดเลี้ยงในงาน
แต่งงานและงานในโอกาสพิเศษ

• การออกบูธขายสินค้าตามสถานทีต่่าง ๆ (pop-up store)

ร้านขนม
หวาน

1

การขายสินค้า
และวัตถุดบิ

2

การขายและ
การจัดงาน
นอกสถานที่

3

ค่าธรรมเนียม
แฟรนไชส์

4 • การรับรู้รายได้ของค่าธรรมเนยีมแรกเขา้จากการขาย “After You” 
แฟรนไชส์ที่ฮ่องกงและค่าธรรมเนยีมแรกเขา้ “Mikka”

• *ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ตามจรงิทีร่ับรูใ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 มี
มูลค่า 0.48 ล้านบาท

การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ
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• งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ
363 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 236 ล้านบาท หรือร้อยละ 39
จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 เนื่องจากรายได้จากการขายใน
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลงจากไตรมาสที่ 1
และไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
• รายได้จากร้านขนมหวานในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563

ลดลง 224 ล้านบาท หรือร้อยละ 40 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 
2562 เนื่องจากการปิดให้บริการส่วนนัง่ทานในรา้นชัว่คราว
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 จากการปฏิบัติตามมาตรการของ
รัฐบาล

• รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบในงวด 6 เดือนแรก ปี
2563 ลดลง 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 73 จากงวด 6 เดือน
แรก ปี 2562 จากยอดขายจากการรบัจ้างผลิตที่ลดลง

• รายได้จากร้านขนมหวานในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีมูลค่า 131
ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 161 ล้านบาท หรือร้อยละ 55 จาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 การปรับตัวลดลงของรายไดจ้ากการขาย
ของบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากการปิดส่วนนัง่ทานในรา้น
ชั่วคราวตั้งแต่ปลายเดือนมนีาคมถงึกลางเดือนพฤษภาคม

• รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มี
มูลค่า 4 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 71
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เนื่องจากมียอดขายจากลูกค้ารับจ้าง
ผลิตรายใหญ่ที่ลดลง

• รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ในไตรมาสที่ 2 ปี
2563 มีมูลค่า 8 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท หรือรอ้ย
ละ 33 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่มทีมงานใน
การดูแลการขายและการจัดงานนอกสถานที ่รวมถึงขยายจุดพืน้ที่
ให้บริการสูงขึ้น

งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2562ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 2 ปี 2562

รายได้ Q2/62 Q2/63
เปลี่ยนแปลง

+/(-)
1H/62 1H/63

เปลี่ยนแปลง
+/(-)

(ล้านบาท) YoY 1H

รายได้จากร้านขนมหวาน 292 131 (55%) 558 334 (40%)

รายได้จากการขายสินค้าและวตัถดุิบ 14 4 (71%) 30 8 (73%)

รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ 6 8 33% 11 20 82%

รายได้จากแฟรนไชส์* - 0.5 n.a. - 1 n.a.

รายได้จากการขาย 312 144 (54%) 599 363 (39%)

รายได้อื่น 1 1 (0%) 3 2 (33%)

รายได้รวม 313 145 (54%) 602 365 (39%)

Key Drivers Q2/62 Q2/63 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

1H/62 1H/63
เปลี่ยนแปลง

+/(-)

จ านวนสาขาที่เปิดด าเนนิการ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 38 41 8% 38 41 8%

การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) 16.4% (58.2%) (74.6%) 13.7% (44.2%) (57.9%)

292 294
259

204

131

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

รายได้จากร้านขนมหวาน (ล้านบาท) 

-55.1%

5

1HYoY

*รายได้จากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 0.48 ล้านบาท

16.4% 13.3% (3.4%) (28.8%) (58.2%) การเติบโตของยอดขายของสาขาเดมิ (%)
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201
79

389
216

Q2/62 Q2/63 1H/62 1H/63

85
52

160 128

Q2/62 Q2/63 1H/62 1H/63

-20%

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

• งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัด
จ าหน่าย เท่ากับ 128 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 32 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 20 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายที่
ลดลงจากการควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่าพื้นที่

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวมในงวด 6 เดือนแรก 
ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 35.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 8.8 จากงวด 6
เดือนแรก ปี 2562 เนื่องจากรายได้หลักจากการด าเนนิงานลดลงใน
สัดส่วนที่มากกวา่การลดลงของค่าใช้จ่ายจากแผนการลดตน้ทุนที่เริ่ม
ด าเนินการในไตรมาส 2 ปี 2563

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มี
มูลค่า 52 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง  33 ล้านบาท หรือร้อยละ 
39 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ  
ด าเนินการแผนการลดค่าใช้จา่ยทั้งในส่วนพนกังานหน้าร้านและ
ค่าเช่าพื้นที่

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวม ในไตรมาสที่ 
2 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 36.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 9.1 จาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เนื่องจากรายได้หลักจากการด าเนนิงาน
ลดลงในสัดส่วนที่มากกวา่การลดลงของค่าใช้จา่ยจากแผนการลด
ต้นทุนในส่วนของการลดค่าใช้จา่ยพนักงานและค่าเช่าพื้นที่

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 2 ปี 2562YoY

• งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 216 ล้านบาท 
ซ่ึงปรับตัวลดลง 173 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 จากงวด 6 เดือนแรก
ปี 2562 การลดลงดังกล่าวเกิดจากการลดลงของก าไรขั้นต้นในไตรมาส
ที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 
2 ปี 2562 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นผลมาจากการปิดให้บริการส่วนนัง่ทานใน
ร้านชั่วคราว

• อัตราก าไรขั้นต้นในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 59.5
ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.4 จากงวด 6 เดือนแรก 2562 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการที่สัดส่วนยอดขายสินค้าซ้ือกลับบ้านและการสั่งซ้ือผ่าน
บริการส่งอาหารสูงขึ้น ซ่ึงมีอัตราก าไรขั้นต้นต ่ากว่าสินค้าปรุงสดที่
เสิร์ฟในสาขา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกีย่วกบับรรจภุัณฑ์เพิ่มขึ้น

• ก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีมูลค่า 79 ล้านบาท ซ่ึง
ปรับตัวลดลง 122 ล้านบาท หรือร้อยละ 61 จากไตรมาสที่ 2 ปี
2562 สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562

• อัตราก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 54.9
ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.5 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 การปรับตัว
ลดลงของอัตราก าไรขัน้ตน้มสีาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทปิด
ให้บริการส่วนนั่งทานในร้าน ท าให้ยอดขายสินค้าซ้ือกลับบ้านและ
การสั่งซ้ือผ่านบริการส่งอาหารสูงขึ้น ซ่ึงมีอัตราก าไรขั้นตน้ต า่กวา่
สินค้าปรุงสดที่เสิร์ฟในสาขา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกีย่วกบับรรจุ
ภัณฑ์ที่สูงขึ้น

งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 25621Hไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 2 ปี 2562YoY

-39%

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย:

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจ าหน่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

ร้อยละต่อรายไดร้วม

2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น:

64.4%
54.9%

(หน่วย: ล้านบาท)

-61%

-44%

ก าไรขั้นต้น

อัตราก าไรขัน้ตน้

6

ก าไรขั้นต้น = รายได้จากการขาย – ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย ประกอบด้วยวัตถุดบิ บรรจุภัณฑ์ สินค้าส าเร็จรูป วัสดุและอุปกรณ์ตา่ง ๆ  เงินเดือนและค่าแรงพนกังานฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาโรงงาน อุปกรณ์
เครื่องครัวเครื่องใช้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานทีข่องฝ่ายผลิต โดยต้นทุนขายหลักของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบ

งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 25621H

64.9%
59.5%

26.5% 35.3%27.0% 36.1%
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41 31

82 74

Q2/62 Q2/63 1H/62 1H/63

63

(3)

123

10

Q2/62 Q2/63 1H/62 1H/63

• งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 10 ล้านบาท 
ซ่ึงปรับตัวลดลง 113 ล้านบาท หรือร้อยละ 92 จากงวด 6 เดือนแรก 
ปี 2562 เนื่องจากรายได้จากการขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลง
ในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของค่าใช้จา่ยจากแผนการลดต้นทุน

• อัตราก าไรสุทธใินงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 2.7
ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.7 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่ลดลงในสัดส่วนทีม่ากกวา่การลดลง
ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากการลดค่าใช้จา่ยพนักงาน
และค่าเช่าพื้นที่ในไตรมาส  2 ปี 2563

• บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มูลค่า 3 ล้าน
บาท ซึ่งปรับตัวลดลง 66 ล้านบาท หรือร้อยละ 105 จากไตรมาส
ที่ 2 ปี 2562 สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลงในสัดส่วนที่
มากกว่าการลดลงของค่าใช้จา่ยจากแผนการลดต้นทุนที่เกีย่วขอ้ง
กับพนักงานและค่าเช่าพื้นที่

• อัตราก าไรสุทธใินไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ -2.1
ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.2 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 การปรับตัว
ลดลงของอัตราก าไรสุทธมิีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่
ลดลงในสัดส่วนที่มากกวา่การลดลงของค่าใช้จา่ยจากแผนการลด
ต้นทุน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 2 ปี 2562YoY

5. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ:

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร:

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีมูลค่า 31 ล้าน
บาท ซึ่งปรับตัวลดลงจ านวน 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เนื่องจากค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วน
ส านักงานใหญ่ที่ลดลงจากการออกนโยบายให้ลาโดยไม่รับค่าแรง 
(Leave without Pay)

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
เท่ากับร้อยละ 21.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 8.5 จากไตรมาสที่ 2
ปี 2562 เนื่องจากรายได้ของบริษัทลดลงในสัดส่วนทีม่ากกว่าการ
ลดลงของค่าใช้จ่ายในส านักงานใหญ่จากการด าเนินการตาม
แผนการลดต้นทนุ

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 2 ปี 2562YoY

• งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 
74 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากงวด 6
เดือนแรก ปี 2562 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็นหลัก เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพนักงาน
ส านักงานใหญ่ที่ลดลงจากการออกนโยบายให้ลาโดยไม่รับค่าแรง
( Leave without Pay) 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563
เท่ากับร้อยละ 20.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 6.8 จากงวด 6 เดือนแรก 
2 ปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการ
ลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารจากแผนการลดตน้ทนุในไตรมาส 2 ปี
2563

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(หน่วย: ล้านบาท)

-10%
-24%

อัตราก าไรสุทธิ

ก าไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

-92%

-105%

ร้อยละต่อรายไดร้วม
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าแรงพนักงานส านักงานใหญ่ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนยีมวชิาชพี ค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์และค่าตัดจ าหน่าย การขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่ากอ่นก าหนด และค่าใช้จ่ายในกาบริหารอื่น ๆ  เช่น ค่าเช่าอาคารส านักงาน โรงงาน 
และคลังเก็บสินค้า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส านักงานและเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากร

งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 25621H

งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 25621H

13.0% 21.5%
13.6% 20.4%

20.1%
-2.1%

20.4%
2.7%
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สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,272 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
รายละเอียดของการเพิ่มขึ้นมีดังนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: เพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท เนื่องจากการ
บริษัทฯ แปลงสภาพเงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมดเพือ่รกัษากระแสสภาพ
คล่องเงินสด 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์: เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เนื่องจาก
การขยายโรงงานเพื่อรองรับส าหรับสาขาต่างประเทศและการเพิ่มสาขา
ใหม่ 3 สาขา

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น: เพิ่มขึ้น 335 ล้านบาท เนื่องจากการรบัรู้สิทธิ
การใช้สินทรัพย์มูลค่า 338 ล้านบาท จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16

หนี้สิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมมูลค่า 465 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 303 ล้านบาท หรือร้อยละ 187 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
โดยรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นมีดังนี้
• หนี้สินหมุนเวียน: เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการการ

รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่จะครบก าหนดภายใน 12 เดือน 81 ล้าน
บาท

• หนี้สินไม่หมุนเวียน: เพิ่มขึ้น 260 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการ
รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีระยะมากกว่า 12 เดือน 273 ล้านบาท 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

7%

34%

5%

4%

50%ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนช่ัวคราว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

15%
4%

30%

51%

10%
3%

87%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน13%

23%

64%

+6%

(ล้านบาท)

+6%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมูลค่า 807 
ล้านบาท ลดลง 231 ล้านบาท หรือร ้อยละ 22 จาก ณ วันที ่ 31
ธันวาคม 2563 โดยเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลในไตรมาส 2 ปี 
2563 มูลค่า 237 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
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