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Overall Operating Results of the Company in Q3/2019 Q3/61 Q3/62 1H/61 1H/62

(ล้านบาท) YoY 9M

รายได้จากการขาย 312 198 (37%) 911 561 (38%)

ก าไรขั้นต้น 202 124 (39%) 592 340 (43%)

EBITDA 98 65 (34%) 284 150 (47%)

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 65 28 (57%) 187 38 (80%)

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 64.7% 62.6% (2.1%) 65.0% 60.6% (4.4%)

EBITDA margin* (%) 31.2% 32.7% 1.5% 31.0% 26.7% (4.3%)

อัตราก าไรสุทธิ* (%) 20.7% 14.1% (6.6%) 20.4% 6.7% (13.7%)

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

9M/62 9M/63 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

เปลี่ยนแปลง
+/(-)Q3/63

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรข้ันต้น
• ก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 มีมูลค่า 124 ล้านบาท และ 340 ล้านบาทตามล าดับ ซึง่

ปรับตัวลดลงร้อยละ 39 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และร้อยละ 43 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 สอดคล้องกับยอดขายรวมที่ลดลง
• อัตราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีมูลค่าร้อยละ 62.6 ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.1 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และในงวด 9 เดือนแรก ปี

2563 มีมูลค่าร้อยละ 60.6 ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.4 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2562
• การปรับตัวลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้ มีสาเหตุหลักมาจากการที่รายไดจ้ากกการขายลดลงในสัดส่วนที่มากกวา่การลดลงของตน้ทนุขายที่มี

ค่าใช้จ่ายคงที่รวมถึงการปรับตัวของค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับบรรจุภณัฑ์ในบางไตรมาส เนื่องจากมีการขายสินค้าซ้ือกลับบ้านมากขึ้น

EBITDA และ EBITDA margin
• EBITDA ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 มีมูลค่า 65 ล้านบาท และ 150 ล้านบาทตามล าดับ ซ่ึงปรับตัว

ลดลงร้อยละ 34 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และร้อยละ 47 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2562
• EBITDA margin ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีมูลค่าร้อยละ 32.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.5 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการ

ลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากการด าเนนิการตามแผนนโยบายการลดต้นทุน
• EBITDA margin ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 มีมูลค่าร้อยละ 26.7 ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.3 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจาก

รายได้จากการขายที่ลดลงในสัดส่วนทีม่ากกวา่การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ
• ก าไรสุทธิของบรษัิทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 มีมูลค่า 28 ล้านบาท และ 38 ล้านบาทตามล าดับ ซ่ึงปรับตัว

ลดลงร้อยละ 57 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และร้อยละ 80 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงในสัดส่วนที่
มากกว่าการลดลงของค่าใช้จา่ยจากแผนการลดต้นทุนทั้งในส่วนของพนักงานและจากการตอ่รองขอลดค่าเช่าพืน้ที่

• อัตราก าไรสุทธใินไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 
13.7 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2562

• การปรับตัวลดลงของอตัราก าไรสุทธมิสีาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายในสัดส่วนทีม่ากกวา่การลดลงของค่าใช้จา่ยจากการ
ด าเนินการตามแผนนโยบายการลดค่าใช้จา่ยที่เกี่ยวข้องกบัพนักงานและค่าเช่าพื้นทีท่ี่เริ่มด าเนินการตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563

รายได้
• บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายเท่ากบั 198 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และ 561 ล้านบาทในงวด 9 

เดือนแรก ปี 2563 ซ่ึงปรับตัวลดลงร้อยละ 37 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และร้อยละ 38 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 ตามล าดับ
• รายได้จากการขายของบริษัทฯ ที่ปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากก าลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ

การปิดให้บริการบางสาขาชั่วคราวในชว่งเดอืนกรกฎาคมถงึเดือนกนัยายน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19

Q3/62สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563

สรุปผลประกอบการส าคัญในไตรมาสที่ 3 ปี 2563

*EBITDA Margin และอัตราก าไรสุทธิค านวณมาจากรายได้รวม
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เนื่องจากภาวะโควิด  ส่งผลให้ผู้บริโภคจ านวนมากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการหันไปบริโภคอาหารจากที่บ้านมากข้ึน มีการท าอาหารภายในครัวเรือน 

(Cook at home) รวมทั้งมีพฤติกรรมการส่งอาหารจากผู้ให้บริการมากข้ึน บริษัทอาฟเตอร์ ยู มีการปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะกับวีถกึารด ารงชีวิตใหมข่องลูกค้า (New 

Normal) โดยมี 4 กลยุทธ์ หลักดังต่อไปนี้

กลยุทธ์การปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อวิถีการด ารงชีวิตใหม่ (New Normal)

1
การสร้างรายได้รูปแบบใหม่ของบริษัทจากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง 

ๆ ของบริษัทและการรับสินค้าเพื่อฝากขายภายใต้ชื่อ “After You Marketplace” ซึ่ง
เป ็นการจัดสรรพื ้นที ่ภายในร้านขนมหวานบางส่วนให้อยู ่ในรูปแบบของร ้าน
สะดวกซื ้อ ซ ึ ่งผ ู ้ ใช ้บร ิการสามารถเล ือกซื ้อส ินค ้าในช ีว ิตประจ าว ันท ั ่ว ไปได้
นอกจากการปรับรูปแบบร้านจะสามารถช่วยเพิ่มจ านวนของผู ้ใช้บริการแล้ว ยั ง
สามารถช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ After You ซึ่งเดิมเป็นร้านขนมหวานที่เน้นการนั่ง
รับประทานสู่ร้านที่สามารถเดินเลือกซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนี้

โดยบริษัทฯ มีแนวทางการวางสินค้าประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ของทาง
บริษัทฯ เช่น “Santa Cookie”คุกกี้นิ่มช็อกโกแลตที่ลูกค้าสามารถน ากลับมาอุ่นทาน
ที่บ้านได้ “Pancake Mix” ผลิตภัณฑ์แป้งแพนเค้กส าเร็จรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันจากผู้ผลิตรายอื่น

นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถเลือก
ซื้อสินค้าจาก After You Marketplace ผ่านทาง
ผู้ให้บริการขนส่งอาหารได้ โดยในปัจจุบันทาง
บริษัทเปิดให้บริการ ณ ร้านขนมหวาน 
After You ทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่
สาขาสยามแสควร์ วัน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
สาขาทองหล่อ และสาขาอุดรธานี และมีแนวโน้ม
ที่จะเปิดให้บริการสาขาอ่ืนเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทฯ มุ่งการสร้างรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มหลังจาก
ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากการเปิดให้บริการร้านกาแฟขนาดเล็ก 
“มิกก้า (Mikka)” โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าร้านกาแฟ “มิกก้า (Mikka)”
สามารถตอบสนองกระแสวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากผู้บริโภคมีความนิยมในการนั่งรับประทานในร้านอาหารน้อยลง 
และนิยมความรวดเร็วและความสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ความพร้อมของ
ผู้ให้บริการส่งอาหารและการให้บริการที่รวดเร็วมีความส าคัญมากยิ่งขึ ้น
ซึ่ง “มิกก้า (Mikka)” สามารถตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้เป็นอย่าง
ดีด้วยรูปแบบร้านขนาดเล็กและผลิตภัณฑ์ที ่สามารถรับประทานได้ใ น
ระหว่างเดินทาง (Grab and Go) 

โ ด ย ใ น ป ั จ จ ุ บ ั น  บ ร ิ ษ ั ท ฯ 
ด าเนินการเปิดให้บร ิการ “มิกก้า (Mikka)”
ทั้งสิ้นกว่า 31 สาขา โดยเป็นร้านค้าที่บริษัทฯ 
ด  า เน ินการเอง 11 สาขา กระจายตาม
แหล ่ งส  าน ั ก งานและท ี ่ พ ั กอาศ ั ย ใน เขต
กรุงเทพมหานคร และร้านค้าภายใต้แฟรนไชส์
อีกกว่า 20 สาขา

บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มและกระจายการออกบูธสินค้าซึ่งช่วยให้ทาง
บริษัทสามารถทดสอบตลาดและความต้องการของลูกค้าตามศูนย์การค้าต่าง ๆ ทั้งใน
เขตกรุงเทพมหานครและเขตต่างจังหวัดที่มีก าลังซื้ออยู่ในระดับสูง เช่น จังหวัดระยอง 
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าร้านขายสินค้า
ชั่วคราวสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและเมนูขนมที่ให้บริการจัดอยู่ในประเภทที่อาศัย
ข้ันตอนและเวลาน้อยในการจัดเตรียม จึงสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้โภคที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมและวางแผนเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการขยายทีมออกบูธจัดแสดงสินค้าโดยการเพิ่มจ านวนพนักงานเพื ่อให้
เพียงพอกับจ านวนบูธสินค้าที่ได้ต้ังเป้าไว้

บริษัทฯ สร้างความร่วมมือกับ Brand ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
ยอดขายสินค้าประเภทซื้อกลับบ้าน (Take-home Products) ของบริษัท
และเพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค (Brand Awareness) รวมถึงเป็นการ
รักษาความสม ่าเสมอในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู ่ผู้บริโภค ทั้งนี ้ ผู ้บริโภค
สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านสาขาขนมหวาน After You หรือผ่านบริการ
ส่งอาหาร

การน าเสนอร้านค้ารูปแบบใหม่ After You Marketplace

2ร้านกาแฟรูปแบบใหม่ที่เพิ่มทางเลือกกับลูกค้าและ
สามารถเพิ่มรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับบริษัท

3 รูปแบบของร้านขายสินค้าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามอุปสงค์ของผู้บริโภค

4

Create New 
Concept Store

การสร้างพันธมิตรทางการค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย
และต่อยอดธุรกิจสินค้าซื้อกลับบ้าน

Expand through
Franchise
Channel

Enhance Dynamic 
Pop-up Store

Develop
New

Partnership

3
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93%

2% 5%

0.3%

รายได้จากการ
ด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ร้านขนมหวาน

การขายสินค้าและวัตถดุิบ
การขายและการจัดงานนอกสถานที่

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์*

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

(ล้านบาท) YoY 9M

รายได้จากการขาย 312 198 (37%) 911 561 (38%)

ต้นทุนขาย (110) (74) (33%) (319) (221) (31%)

ก าไรขั้นต้น 202 124 (39%) 592 340 (43%)

รายได้อื่น 2 1 (50%) 5 3 (40%)

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย (84) (55) (35%) (244) (183) (25%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (41) (35) (15%) (123) (109) (11%)

รายได้ทางการเงิน 1 0 (100%) 2 1 (50%)

ต้นทุนทางการเงิน 0 (2) n/a 0 (8) n/a

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80 33 (59%) 232 44 (81%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (15) (5) (67%) (45) (6) (87%)

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 65 28 (57%) 187 38 (80%)

9M/62 9M/63 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

Q3/62 Q3/63
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 3 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 ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
ภายใต้ชื่อ “อาฟเตอร์ ยู” และ “เมโกริ” 

• สินค้าซ้ือกลับบ้านที่ขายตามสาขา (Take-home product) และการ
สั่งซ้ือผ่านบริการส่งอาหาร (Food delivery services) (สัดส่วนสินค้า
ปรุงสดต่อสินค้าซ้ือกลับบ้าน ประมาณ ร้อยละ 65 ต่อร้อยละ 35)

• การขายเครื่องดื่มและขนมหวานในสาขา จ านวนทั้งสิ้น 11 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” 
แฟรนไชส์ที่ฮ่องกง ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าสิทธิจากการขาย
สินค้า “Mikka”
*ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ตามจรงิทีร่ับรูใ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 มี
มูลค่า 0.75 ล้านบาท

การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ

4
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• งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ
561 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 350 ล้านบาท หรือร้อยละ 38
จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 เนื่องจากรายได้จากการขายในไตร
มาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของ ปี 2562 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
• รายได้จากร้านขนมหวานในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563

ลดลง 333 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 จากงวด 9 เดือนแรก 
ปี 2562 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค
ภายหลังช่วงโควิด-19 การปิดให้บริการส่วนนัง่รับประทานใน
ร้านชั่วคราวในชว่งไตรมาส 2 ปี 2563 จากการปฏิบัติตาม
มาตรการของรฐับาล และการปิดให้บริการบางสาขาชั่วคราว
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 เพื่อลดต้นทุน

• รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบในงวด 9 เดือนแรก 
ปี 2563 ลดลง 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 69 จากงวด 
9 เดือนแรก ปี 2562 จากยอดขายจากการรบัจ้างผลิตที่
ลดลง

• รายได้จากร้านขนมหวานในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีมูลค่า 184
ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 110 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 จากไตร
มาสที่ 3 ปี 2562 โดยรายได้ของบริษัทฯ ที่ปรับตัวลดลงมีสาเหตุ
หลักมาจากยอดขายต่อสาขาลดลงทั้งส่วนการรบัประทานในร้าน
และซื้อกลับบ้านเมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และการปิด
ให้บริการบางสาขาชั่วคราวในชว่งเดือนกรกฎาคมถึงเดอืน
กันยายน 2563 เพื่อลดต้นทุน

• รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มี
มูลค่า 4 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 2 ล้านบาท หรือร้อยละ 33
จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เนื่องจากมียอดขายจากลูกค้ารับจ้าง
ผลิตรายใหญ่ที่ลดลง โดยเฉพาะลูกค้าสายการบิน

• รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ในไตรมาสที่ 3 ปี
2563 มีมูลค่า 9 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 3 ล้านบาท หรือ ร้อย
ละ 25 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เนื่องจากการปรับจ านวนจดุ
พื้นที่ให้บริการนอกสถานทีใ่ห้สอดคล้องกับก าลังซ้ือของผู้บริโภค
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดสาขาถาวรขึน้ในบางพื้นที่ทีเ่ดิมไปขาย
นอกสถานที่ เช่น MRT จตุจักร และสามย่านมิตรทาวน ์

งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 2562ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2562

รายได้ Q3/62 Q3/63
เปลี่ยนแปลง

+/(-)
9M/62 9M/63

เปลี่ยนแปลง
+/(-)

(ล้านบาท) YoY 9M

รายได้จากร้านขนมหวาน 294 184 (37%) 852 519 (39%)

รายได้จากการขายสินค้าและวตัถดุิบ 6 4 (33%) 36 11 (69%)

รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ 12 9 (25%) 23 29 26%

รายได้จากแฟรนไชส์* 0 1 n/a 0 2 n/a

รายได้จากการขาย 312 198 (37%) 911 561 (38%)

รายได้อื่น 2 1 (50%) 5 3 (40%)

รายได้รวม 314 199 (37%) 916 564 (38%)

Key Drivers Q3/62 Q3/63 เปลี่ยนแปลง
+/(-)

9M/62 9M/63
เปลี่ยนแปลง

+/(-)

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

การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) 13.3% (38.5%) (51.8%) 13.6% (42.3%) (55.9%)

294
259

204

131
184

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

รายได้จากร้านขนมหวาน (ล้านบาท) 

-37%

5

9MYoY

*รายได้จากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และ 9M/2563 เท่ากับ 0.75 ล้านบาท และ 1.7 ล้านบาท ตามล าดับ

13.3% (3.4%) (28.8%) (58.2%) (38.5%) การเติบโตของยอดขายของสาขาเดมิ (%)
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202 124

592
340

Q3/62 Q3/63 9M/62 9M/63

84 55

244
183

Q3/62 Q3/63 9M/62 9M/63

-25%

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

• งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัด
จ าหน่าย เท่ากับ 183 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 61 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 25 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายที่
ลดลงตามการด าเนินการนโยบายแผนการลดค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัพนักงาน 
และการขอลดค่าเช่าพื้นที่

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวมในงวด 9 เดือนแรก 
ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 32.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.8 จากงวด 9 
เดือนแรก ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้รวมทีล่ดลงในสัดส่วน
ที่มากกว่าการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายรวมถงึการปรับตัวเพิ่มขึน้
ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการบรกิารส่งอาหาร

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มี
มูลค่า 55 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง  29 ล้านบาท หรือร้อยละ 
35 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เนื่องจากบริษัทด าเนนิการตาม
นโยบายแผนการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนกังานและสามารถขอ
ขยายระยะเวลาในการขอลดค่าเชา่พื้นที่

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวม ในไตรมาสที่ 
3 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 27.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.8 จาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้รวมทีล่ดลง
ในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของค่าใช้จา่ย

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2562YoY

• งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 340 ล้านบาท 
ซ่ึงปรับตัวลดลง 252 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 จากงวด 9 เดือนแรก ปี
2562 การลดลงดังกล่าวเกิดจากการลดลงของก าไรขัน้ตน้ในไตรมาสที่ 1
ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของ ปี 2562 
ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริโภคของประชาชนทีล่ดลงจาก
ภาวะเศรษฐกิจและการปิดให้บริการส่วนนั่งรบัประทานในรา้นชั่วคราว
ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดอืนพฤษภาคม 2563 จากการแพรร่ะบาดของ
โควิด 19

• อัตราก าไรขั้นต้นในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 60.6
ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.4 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 เนื่องจาก
ยอดขายรวมลดลงในสัดส่วนทีม่ากกวา่การลดลงของต้นทุนขายที่มี
ค่าใช้จ่ายคงที่ รวมถึงยอดขายสินค้าซ้ือกลับบ้านและการสั่งซ้ือผ่าน
บริการส่งอาหารสูงขึ้น ซ่ึงมีอัตราก าไรขั้นต้นต ่ากว่าสินค้าปรุงสดที่เสิร์ฟ
ในสาขา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกีย่วกบับรรจภุัณฑ์มากขึน้

• ก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีมูลค่า 124 ล้านบาท ซ่ึง
ปรับตัวลดลง 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 จากไตรมาสที่ 3 ปี
2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลงของยอดขายรวมในไตรมาส 3 ปี 
2562 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562

• อัตราก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 62.6 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.1 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของยอดขายรวมที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการ
ลดลงของต้นทุนขายที่ยังต้องรบัรู้ค่าใช้จา่ยคงที่ โดยเฉพาะค่าเสื่อม
ราคา

งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 25629Mไตรมาสที่ 3 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2562YoY

-33%

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย:

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจ าหน่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

ร้อยละต่อรายไดร้วม

2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น:

64.7%
62.6%

(หน่วย: ล้านบาท)

-39%

-43%

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 9 เดือนแรก ปี 2563 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 25629M

65.0%
60.6%

26.6% 32.4%
26.8%

27.6%
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41 35

123 109

Q3/62 Q3/63 9M/62 9M/63

65
28 

187

38

Q3/62 Q3/63 9M/62 9M/63

• งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธเิท่ากับ 38 ล้านบาท 
ซ่ึงปรับตัวลดลง 149 ล้านบาท หรือร้อยละ 80 จากงวด 9 เดือนแรก 
ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายอัน
เนื่องมาจากก าลังซ้ือของผู้บริโภคและพฤติกรรมการบรโิภคที่
เปลี่ยนไป ถึงแม้จะมมีาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ให้
ลดลง

• อัตราก าไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 6.7
ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.7 จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 การ
ปรับตัวของอัตราก าไรสุทธมิสีาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ยอดขายรวมในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของค่าใช้จา่ยจากการ
ด าเนินการตามแผนนโยบายการลดค่าใช้จา่ยที่เกี่ยวข้องกบัพนักงาน
และค่าเช่าพื้นที่ที่เริม่ด าเนินการตัง้แตไ่ตรมาส  2 ปี 2563

• บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธใินไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มูลค่า 28 ล้าน
บาท ซึ่งปรับตัวลดลง 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 57 จากไตรมาสที่ 
3 ปี 2562 เป็นผลมาจากยอดขายรวมทีล่ดลงในสัดส่วนที่มากกวา่
การลดลงของค่าใช้จ่ายจากแผนการลดตน้ทุนทัง้ในส่วนของ
พนักงาน การต่อรองขอลดค่าเช่าพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร

• อัตราก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 14.1
ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เนื่องจาก
ยอดขายรวมของบริษัทฯ ลดลงในสัดส่วนที่มากกวา่การลดลงของ
ค่าใช้จ่ายจากแผนนโยบายการลดต้นทุน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2562YoY

5. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ:

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร:

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีมูลค่า 35 ล้าน
บาท ซึ่งปรับตัวลดลงจ านวน 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เนื่องจากการด าเนินการตามนโยบายให้ลา
โดยไม่รับค่าแรง (Leave without Pay) และการลดค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานส่วนกลาง

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2563
เท่ากับร้อยละ 17.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 4.5 จากไตรมาสที่ 3 
ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้รวมของบรษัิทลดลงใน
สัดส่วนที่มากกวา่การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการ
ด าเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่าย

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2562YoY

• งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 
109 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากงวด 
9 เดือนแรก ปี 2562 เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยการออก
นโยบายให้ลาโดยไม่รับค่าแรง ( Leave without Pay) ที่เริ่ม
ด าเนินการตั้งแตช่่วงไตรมาส 2 ปี 2563 และการลดค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานส่วนกลาง

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563
เท่ากับร้อยละ 19.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.9 จากงวด 9 เดือนแรก 
ปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการ
ลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารจากแผนลดค่าใช้จา่ย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(หน่วย: ล้านบาท)

-11%
-15%

อัตราก าไรสุทธิ

ก าไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

-80%

-57%

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

งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 25629M

งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 25629M

13.1% 17.6% 13.4% 19.3%

20.7% 14.1%

20.4%
6.7%
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สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,279 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
รายละเอียดของการเพิ่มขึ้นมีดังนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท เนื่องจากการ
แปลงสภาพเงินลงทุนชั่วคราวทัง้หมดเป็นเงินสดเพือ่รกัษาสภาพคล่องของ
บริษัท

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์: เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท เนื่องจากการขยาย
โรงงานเพื่อรองรับส าหรับสาขาต่างประเทศและการเพิ่มสาขาใหม่ 3 สาขา

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น: เพิ่มขึ้น 316 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
การรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

หนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมมูลค่า 444 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 282 ล้านบาท หรือร้อยละ 174 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
โดยรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นมีดังนี้
• หนี้สินหมุนเวียน: เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการการ

รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่จะครบก าหนดภายใน 12 เดือน 83 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน
ฉบับที่ 16 ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 18 ล้านบาท 
และ ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 23 ล้านบาท

• หนี้สินไม่หมุนเวียน: เพิ่มขึ้น 244 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการ
รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีระยะมากกว่า 12 เดือน ซึ่งเป็นไปตาม
การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

7%

34%

5%

4%

50%ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนช่ัวคราว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

18%
4%

29%

49%

10%
3%

87%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน13%

22%

65%

+7%

(ล้านบาท)

+7%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมูลค่า 835 
ล้านบาท ลดลง 203 ล้านบาท หรือร ้อยละ 20 จาก ณ วันที ่ 31
ธันวาคม 2562 โดยเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประจ าปี 2562 ในไตรมาส 2 ปี 2563 มูลค่า 237 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
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6. ต้นทุนทางการเงิน: 
ต้นทุนทางการเงิน เกิดจากการรบัรู้ดอกเบ้ียจากหนี้สินตามสัญญาเชา่ จากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมที่มดีอกเบ้ีย


