25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และบริษทั ย่อย ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
รายได้จากการขายและบริการ
ในปี 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 17,409 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า 639 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.8 ซึง่ ส่วนใหญ่เนื่องจากการขยายสาขาของร้านอาหารเอ็มเคสุกแ้ี ละร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ รวมทัง้
ยอดขายของร้านแหลมเจริญ ซีฟ้ ูด ตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้เข้าซือ้ กิจการ จานวน 117 ล้านบาท ส่วนรายได้จาก
การขายและบริการในไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 4,485 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.4 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
กาไรขัน้ ต้น
กาไรขัน้ ต้นหมายถึงรายได้จากการขายและบริการหักด้วยต้นทุนขายและบริการซึ่งรวมถึงต้นทุนวัตถุดบิ ค่าขนส่ง และค่า
จัดเก็บสินค้า ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาไรขัน้ ต้นเท่ากับ 11,926 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า สาหรับสัดส่วนกาไรขัน้ ต้นต่อรายได้จากการขายและบริการก็ได้ปรับเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 68.4 ในปี 2561
เป็ นร้อยละ 68.5 ในปี 2562 ซึง่ สาเหตุหลักเนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้ดขี น้ึ
ส่วนกาไรขัน้ ต้นสาหรับ ไตรมาส 4 ของปี 2562 นัน้ เท่ากับ 3,059 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.3 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
สัดส่วนกาไรขัน้ ต้นต่อรายได้จากการขายและบริการปรับ ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 68.3 ในไตรมาส 4 ของปี 2561 เป็ นร้อย
68.2 ในงวดเดียวกันของปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีส่ าคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย ค่าวัสดุสน้ิ เปลือง และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ ถาวรและค่าตัดจาหน่ าย ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารได้ปรับเพิ่มขึ้นจาก 8,806 ล้านบาทในปี 2561 เป็ น 9,183 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 4.3 ส่วนอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมปรับเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 51.1 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 51.4 ในปี น้ี ทัง้ นี้ สาเหตุ
หลักเนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าเช่า วัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายพนักงาน
สาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 4 ของปี 2562 เท่ากับ 2,352 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมปรับลดลงจากร้อยละ 52.2 ในไตรมาส 4 ของปี 2561 เป็ น
ร้อยละ 51.2 สาหรับงวดเดียวกันของปี 2562 สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 4 ของปี 2561 มีค่าใช้จ่ายพนักงานเพื่อรองรับ
ประมาณการหนี้สนิ ที่เพิม่ ขึน้ จากการปรับค่าชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและเลิกจ้างตามร่างแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน จานวน 92 ล้านบาท

กาไรสุทธิ
จากปจั จัยต่างๆ ซึง่ มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ทาให้กาไรสุทธิของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยปรับเพิม่ ขึน้ จาก 2,574 ล้านบาทในปี 2561 เป็ น 2,604 ล้านบาทในปี 2562 หรือเพิม่ ขึน้ 30 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 1.2
สาหรับไตรมาส 4 ของปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิเท่ากับ 656 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 50 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 8.2 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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