11 สิงหาคม 2559
เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 2 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ขอชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับ ไตรมาส 2
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้
รายได้จากการขายและบริการ
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 4,038 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 290 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตจากปี ก่อนหน้า ร้อยละ 7.7 ซึ่งส่วนใหญ่เนื่องจากการขยายสาขาของร้านอาหารเอ็มเคสุก้แี ละ
ร้านอาหารญีป่ นุ่ ยาโยอิ รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายของสาขาเดิม ส่วนรายได้จากการขายและบริการสาหรับงวดครึง่ ปี แรก
ของปี 2559 นัน้ เท่ากับ 7,628 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.0 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า
กาไรขัน้ ต้น
กาไรขัน้ ต้นหมายถึงรายได้จากการขายและบริการหักด้วยต้นทุนขายและบริการซึง่ รวมถึงต้นทุนวัตถุดบิ ค่าขนส่ง และค่า
จัดเก็บสินค้า ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีกาไรขัน้ ต้นเท่ากับ 2,713 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.8 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้า โดยสัดส่วนกาไรขัน้ ต้นต่อรายได้จากการขายและบริการเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 65.9 ในไตรมาส 2 ปี 2558
เป็ นร้อยละ 67.2 ในไตรมาสนี้ ซึง่ สาเหตุหลักเนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดบิ หลักทีล่ ดลง
ส่วนกาไรขัน้ ต้นสาหรับงวดครึง่ ปี แรกของปี 2559 นัน้ เท่ากับ 5,127 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.0 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
สัดส่วนกาไรขัน้ ต้นต่อรายได้จากการขายและบริการก็ได้ปรับเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 66.0 ในงวดครึง่ ปี แรกของปี 2558 เป็ นร้อยละ
67.2 ในงวดเดียวกันของปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีส่ าคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย ค่าวัสดุสน้ิ เปลือง และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ ถาวรและค่าตัดจาหน่ าย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้
เพิม่ ขึน้ จาก 1,942 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2558 เป็ น 2,049 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี น้ี หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ
5.5 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมปรับลดลงจากร้อยละ 50.3 ในไตรมาส 2 ปี 2558 เป็ นร้อยละ 49.6
ในไตรมาสเดียวกันของปี น้ี ทัง้ นี้ สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากการขายและบริการเพิม่ ขึน้ ตามที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางประเภท เช่น ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ไม่ได้ปรับเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนการเพิม่ ขึน้ ของรายได้
จากการขายและบริการ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในครึง่ ปี แรกของปี 2559 เท่ากับ 4,012 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.0 จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ปรับเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 50.5 ในงวดครึง่ ปี แรกของปี 2558 เป็ น
ร้อยละ 51.3 สาหรับงวดเดียวกันของปี 2559

กาไรสุทธิ
จากปจั จัยต่างๆ ซึง่ มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ทาให้กาไรสุทธิของ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยปรับเพิม่ ขึน้ จาก 516 ล้านบาทสาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 เป็ น 613 ล้านบาทในไตรมาสนี้ หรือเพิม่ ขึน้
97 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.9
สาหรับครึง่ ปี แรกของปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อย มีกาไรสุทธิเท่ากับ 1,052 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 56 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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