
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน)
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(MD&A)

ประจ าไตรมาส 1 ปี 2564
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บทสรุปผู้บริหาร

Overall Operating Results of the Company in Q3/2019 Q3/61 Q3/63

(ล้านบาท) YoY

รายได้จากการขาย 219 179 (18%)

ก าไรขั้นต้น 137 105 (23%)

EBITDA 58 57 (2%)

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 13 12 (8%)

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 62.6% 58.7% (3.9%)

EBITDA margin1 (%) 26.4% 31.5% 5.1%

อัตราก าไรสุทธิ1 (%) 5.9% 6.6% 0.7% 

จ านวนสาขาท่ีเปิดด าเนินการ ณ วันที่ 31 มี.ค. 39 39 0% 

เปลี่ยนแปลง
+/(-)Q1/63 Q1/64สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรข้ันต้น
• ก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 105 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 32 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ซ่ึงสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง
• ในขณะเดียวกนัอตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 58.7 ซ่ึงปรับตัวลดลงร้อยละ 3.9 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจาก

สัดส่วนการขายสินค้าประเภท To Go สูงขึ้น ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นที่ต า่กวา่สินค้าประเภททานในร้าน

EBITDA และ EBITDA margin
• EBITDA ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 57 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563
• อย่างไรก็ตาม EBITDA margin ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 31.5 ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซ่ึงมีสาเหตุ

หลักมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธภิาพ ภายใต้การด าเนินนโยบายการลดต้นทุน

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ
• ก าไรสุทธิของบรษัิทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 12 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563

สอดคล้องกับการลดลงของรายได้รวม รวมถึงการรบัรู้ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ทั้งไตรมาส
• อย่างไรก็ตาม อัตราก าไรสุทธใินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 6.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.7 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ 

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในดา้นการขายและการบรหิารได้อย่างมีประสิทธภิาพ โดยการออกแผนนโยบายการลดตน้ทนุต่าง 

รายได้
• บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายเท่ากบั 179 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซ่ึงปรับตัวลดลง 40 ล้านบาท

หรือร้อยละ 18 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563
• การปรับตัวลดลงของรายได้จากการขายของบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากการไดร้ับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ทั้งไตรมาส รวมถึง

การบริโภคภาคครัวเรอืนที่ยังไม่ฟืน้ตวักลับเข้าสู่ภาวะปกต ิและการหดตัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

สรุปผลประกอบการส าคัญในไตรมาสที่ 1 ปี 2564   

1EBITDA Margin และอัตราก าไรสุทธิค านวณมาจากรายได้รวม
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เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 1 ปี 2564

อาฟเตอร์ ยู เดินหน้าปรับปรุงพื้นที่บางส่วนในสาขาร้านขนมหวานเป็นร้านค้ารูปแบบใหม่  “After You Marketplace” ที่สามารถสร้าง
กระแสรายได้เพิ่มเติมให้แก่ร้านขนมหวาน และเป็นการบริหารพื้นที่ภายในร้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ระลอกใหม่
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ท าการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดร้านค้ารูปแบบใหม่ แล้วทั้งสิ้น 14 สาขา โดยมีสาขาที่เปิดใหม่ 3 สาขา ได้แก่ 
สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา และสาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

3

มุ่งหน้าขยายร้านค้ารูปแบบใหม่ “After You Marketplace”  

พัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าใหม่กว่า 17 รายการ

กระจายการออกบูธครอบคลุม 8 จังหวัดทั่วประเทศ

ยอดขายสาขาแฟรนไชส์ Mikka ที่เติบโตตามความคาดหมาย

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการออกบูธนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มจุดบริการส าหรับลูกค้าให้มีความ
สะดวกมากข้ึนและลดระยะเวลาในการเดินทางเข้ามารับบริการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ กระจายจุดออกบูธนอกสถานที่กว่า 15 แห่ง ครอบคลุม 8 จังหวัดหัวเมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต
สมุทรสาคร นครปฐม ขอนแก่น ระยอง พิษณุโลก และล าปาง

สาขาของแฟรนไชส์ร้านกาแฟมิกก้า (Mikka Café) สามารถเติบโตได้ตามความคาดหมาย โดยบริษัทฯ เน้นการขยายสาขาผ่านรูปแบบ
แฟรนไชส์เป็นหลัก ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงการขยายสาขาแฟรนไชส์สู่หัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดย ณ สิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2564
บริษัทฯ มีสาขาร้านกาแฟมิกก้าในรูปแบบแฟรนไชส์ทั้งหมด 41 สาขา

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าใหม่กว่า 17 รายการ เพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดความ
สนใจของผู้มาใช้บริการ รวมถึงเป็นการรักษาความต่อเนื่องในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่  ทั้งในกลุ่มสินค้าท าสดในร้าน เช่น คากิ โกริแตงไทย
อะโวคาโด ชีสพายมะยงชิด และในกลุ่มสินค้าประเภท To Go เช่น ช็อกโกแลตบาร์ ครัวซองต์เนยสดส าเร็จรูป โชกุปังมันม่วง เป็นต้น

มุมมองต่อภาพรวมในปี 2564

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของผู้บริโภคและ

ระดับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตาม หากแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถด าเนินการได้ตามมาตรการที่วางไว้ สถานการณ์น่าจะคลี่คลาย

และเศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้ โดยทางบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีนโยบายในการตอบสนองกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ดังนี้

อาฟเตอร์ ยู ด าเนินการตามแผนนโยบายในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่

1. การควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น การก าหนดจ านวนพนักงานสูงสุดต่อ
สาขาตามยอดขาย การออกนโยบายให้ลาโดยไม่รับค่าแรง (Leave Without Pay) และ การควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่า
พื้นที่โดยการต่อรองในการขอลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า

2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับกับการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
ในกลุ่มสินค้าประเภทซื้อกลับบ้าน และสินค้า To go เป็นหลัก รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ที่เน้นความรวดเร็วและความสะดวกในการขนส่ง

3. การบริหารวิธีการขายให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด เช่น การเพิ่มจุดออกบูธที่มีความคล่องตัวสูงและเน้นกระจายพื้นที่อย่าง
ทั่วถึงมากข้ึน รวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง  ผ่านช่องทางออนไลน์ (online platform) เพื่อให้ลูกค้ารับทราบถึงข่าวสาร 
และสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายข้ึน

4. การจัดการพื้นท่ีภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนในร้านขนมหวานเพื่อรองรับร้านค้ารูปแบบใหม่
ภายใต้ชื่อ “After You Marketplace”

5. การสร้างการเติบโตผ่านแฟรนไชส์มิกก้า (Mikka Café) เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในเจ้าของแฟรนไชส์ร้านกาแฟ
มิกก้า (Mikka Café) ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และตามหัวเมืองใหญ่ต่าง   

นโยบายในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่

ด้านการด าเนินงาน
ภายในบริษัทฯ

ด้านกิจกรรม
เพ่ือสังคม

บริษัทฯ ให้ความใส่ใจกับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 โดยการบริจาคสินค้าบริโภคตามโรงพยาบาล และตามจุดคัดกรองป้องกัน
โควิด -19 ต่าง   ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่แพทย์รวมถึง
บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

การบริจาคสินค้าบริโภคแก่โรงพยาบาลต่าง  
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รายได้จากการ
ด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ร้านขนมหวาน

การขายสินค้า
และวัตถุดบิ

การขายและการจัด
งานนอกสถานที่ ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์*

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

• สินค้าปรุงสดขายในสาขา จ านวนทั้งสิ้น 42 สาขา ซึ่งด าเนินธุรกิจภายใต้
ชื่อ “อาฟเตอร์ ยู” และ “เมโกริ”

• สินค้าซ้ือกลับบ้าน (Take-home product) ที่ขายภายใต้สาขาร้านขนม
หวานและภายใต้ “After You Marketplace” ตลอดจนการสั่งซ้ือผ่าน
บริการส่งอาหาร (Food delivery services) (สัดส่วนสินค้าปรุงสดต่อ
สินค้าซ้ือกลับบ้านประมาณร้อยละ 57 ต่อร้อยละ 43)

• การขายเครื่องดื่มและขนมหวานในสาขารา้นกาแฟขนาดเล็ก จ านวน
ทั้งสิ้น 11 สาขา ซึ่งด าเนินธุรกจิภายใต้ชื่อ “Mikka” 

• สินค้าส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรปู โดยสามารถแบ่งได้เป็น
• สินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์และที่ขายผ่านส านักงานใหญ่
• การรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือตาม

ความต้องการของลูกค้า

• การขายและการจัดงานนอกสถานที ่เช่น บริการจัดเลี้ยงในงานแต่งงาน
และงานในโอกาสพิเศษ

• การออกบูธขายสินค้าตามสถานทีต่่าง   (pop-up store)

ร้านขนม
หวานและ
เครื่องดื่ม

1

การขายสินค้า
และวัตถุดบิ

2

การขายและ
การจัดงาน
นอกสถานที่

3

ค่าธรรมเนียม
แฟรนไชส์

4
• การรับรู้รายได้ของค่าธรรมเนยีมแรกเขา้ “After You” แฟรนไชส์ที่

ฮ่องกงและ “Mikka” และค่าธรรมเนียมอืน่ ในการประกอบกิจการ
ภายในแบรนด์ “Mikka”

การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ

4

Overall Operating Results of the Company in Q3/2019 Q3/61 Q3/63

(ล้านบาท) YoY

รายได้จากการขาย 219 179 (18%)

ต้นทุนขาย (82) (74) (10%)

ก าไรขั้นต้น 137 105 (23%)

รายได้อื่น 1 2 100% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย (76) (57) (25%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (43) (33) (23%)

ต้นทุนทางการเงิน (4) (3) (25%)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15 14 (7%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2) (2) 0% 

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 13 12 (8%)

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

ผลประกอบการบริษัท

เปลี่ยนแปลง
+/(-)Q1/63 Q1/64
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รายได้ Q1/63 Q1/64
เปลี่ยนแปลง

+/(-)
(ล้านบาท) YoY

รายได้จากร้านขนมหวาน 204 156 (24%)

รายได้จากการขายสินค้าและวตัถดุิบ 3 9 200% 

รายได้จากการขายและการจัดงานนอกสถานที่ 12 12 0% 

รายได้จากแฟรนไชส์1 0.5 2 300% 

รายได้จากการขาย 219 179 (18%)

รายได้อื่น 1 2 100% 

รายได้รวม 220 181 (18%)

Key Drivers Q1/63 Q1/64
เปลี่ยนแปลง

+/(-)

จ านวนสาขาที่เปิดด าเนนิการ ณ วันที่ 31 มี.ค. 39 39 0%

การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) (28.8%) (26.5%) 2.3%

5

• รายได้จากร้านขนมหวานในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 156 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 48 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
เนื่องจากได้รบัผลกระทบการจากแพรร่ะบาดของโควิด-19 ทั้งไตรมาส รวมถึงการบริโภคภาคครัวเรอืนทียั่งไม่ฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และการ
หดตัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

• รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 9 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 200 จากไตรมาสที่ 
1 ปี 2563 เนื่องจากการรบัรู้รายได้การขายวัตถุดบิให้กับแฟรนไชส์ Mikka Café

• รายได้จากแฟรนไชส์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 2 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 300 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของ
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์จากการขยายสาขาของ Mikka Café

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2563YoY

(หน่วย: ล้านบาท)

2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น:
(หน่วย: ล้านบาท)

137
105

Q1/63 Q1/64

62.6% 58.7%

-23%

ก าไรขั้นต้น

อัตราก าไรขัน้ตน้
• ก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 105 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 32

ล้านบาท หรือร้อยละ 23 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซ่ึงสอดคล้องกับยอดขายที่
ลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2563

• อัตราก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 58.7 ซ่ึงปรับตัวลดลง
ร้อยละ 3.9 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563   เนื่องจากสัดส่วนการขายสินค้าประเภท 
To Go สูงขึ้น ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นที่ต า่กวา่สินค้าประเภททานในร้าน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2563YoY

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

204

131
184 181 156

Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64

รายได้จากร้านขนมหวาน (ล้านบาท) 

-24%

(28.8%) (58.2%) (38.5%) (33.4%) (26.5%) การเติบโตของยอดขายของสาขาเดมิ (%)
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43
33

Q1/63 Q1/64

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานประจ าสาขา ค่าเช่าสถานที่ของร้านขนมหวาน ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการ
ส่งอาหาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น   เช่น ค่าใช้จ่ายในการตลาดและการส่งเสริมการขาย และค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์ในสาขา

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564
มีมูลค่า 57 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 19 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 25 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากการควบคุม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและการด าเนินการขอลดค่าเชา่
พื้นที่จากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโควดิ-19

• ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวม ในไตร
มาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 31.5 ปรับตัวดีขึ้น
ร้อยละ 3.0 จาก ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ 
สามารถด าเนินการตามแผนนโยบายการลดตน้ทนุไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2563YoY

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย:
(หน่วย: ล้านบาท)

6

76
57

Q1/63 Q1/64

-25%

34.5%
31.5%

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร

(หน่วย: ล้านบาท)

ร้อยละต่อรายไดร้วม

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร:

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลคา่ 33
ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวลดลง 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 จาก
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากสามารถควบคุมค่าใช้จา่ยที่
เกี่ยวกับพนักงานไดต้ามแผนนโยบายการลดต้นทุน

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในไตรมาสที่ 1 ปี
2564 เท่ากับร้อยละ 18.2 ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 1.3 จาก
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากการด าเนินตามแผนนโยบาย
การลดต้นทุนของบริษัทฯ โดยเฉพาะการควบคุมค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงาน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2563YoY

-23%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หลัก ประกอบด้วยเงินเดอืนและค่าแรงพนักงานในส านักงานใหญ่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาของอาคารส านักงาน 
โรงงาน และอุปกรณ์ต่าง ที่ใช้ในส านักงานใหญ่ 

19.5%
18.2%

13
12

Q1/63 Q1/64

• ก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 12 ล้านบาท 
ปรับตัวลดลง 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากไตรมาสที่ 1 ปี
2563 ซ่ึงสอดคล้องกับการลดลงของรายได้รวม รวมถึงการ
รับรู้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งไตรมาส

• อัตราก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 6.6
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.7 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจาก
บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการ
ขายและการบริหารได้อย่างมีประสิทธภิาพ โดยการออกแผน
นโยบายการลดต้นทุนต่าง 

5. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ:

อัตราก าไรสุทธิ

ก าไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

-8%

5.9% 6.6%

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2563YoY

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจ าหน่าย

ร้อยละต่อรายไดร้วม
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851 863

264 223

188 159

1,303 1,245 

Q4/2020 Q1/2021

603 589 

372 324 

183 173 

145 159 

1,303 1,245 

Dec-20 Q1/2021

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,245 ล้านบาท 
ลดลง 58 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
รายละเอียดของการลดลงมีดังนี้

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น: ลดลง 48 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการ
การรับรู้ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชี
ตามรอบปกติ

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น: ลดลง 10 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการรับ
ช าระหนี้จากลกูหนี้การค้าและการลดลงของสนิคา้คงเหลือ

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมมูลค่า 382 ล้านบาท 
ลดลง 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
รายละเอียดของการลดลงมีดังนี้
• หนี้สินหมุนเวียน: ลดลง 29 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลง

ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เนื่องจากการจ่ายช าระค่าสินค้าและ
จ่ายโบนัสค้างจ่าย

• หนี้สินไม่หมุนเวียน: ลดลง 41 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีระยะมากกว่า 12 เดือน เนื่องจาก
การตัดจ าหน่ายหนี้สินตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีตามรอบปกติ

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

46%

29%

11%

14%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

47%

26%

13%

14%

65%

20%

15%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

69%

18%

13%

-4%

(ล้านบาท)

-4%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมูลค่า 863 
ล้านบาท เพิ ่มขึ ้น 12 ล้านบาท หรือร ้อยละ 1 จาก ณ วันที ่ 31
ธันวาคม 2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมจากการรับรู้
ก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2564

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

7

31 มี.ค. 6431 ธ.ค. 6331 มี.ค. 6431 ธ.ค. 63

6. ต้นทุนทางการเงิน: 
ต้นทุนทางการเงิน เกิดจากการรบัรู้ดอกเบ้ียหนี้สินตามสัญญาเชา่ จากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 บริษัทฯ 

ไม่มีเงินกู้ยืมที่มดีอกเบ้ีย


