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ที่ MUD-SET 8/2564
13 สิงหาคม 2564
เรือ่ ง

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 2 ปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งบกําไรขาดทุน
รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 441 ล้านบาท และ 534 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 21.1 และบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมในหกเดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 1,075 ล้านบาท
และ 1.058 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ (1.6) โดยสาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย การจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภคลดลง ตลอดจนการแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้
ต้นทุนขายและบริการ
บริษัทฯ มีตน้ ทุนขายและบริการในไตรมาส 2 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 154 ล้านบาท และ 192 ล้านบาท ตามลําดับ และคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 34.9 และ 35.9 ของรายได้รวมตามลําดับ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ มีตน้ ทุนขายและบริการในหกเดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2563 และปี 2564
เท่ากับ 412 ล้านบาท และ 386 ล้านบาท ตามลําดับ และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 38.3 และ 36.5 ของรายได้รวมตามลําดับ โดยสัดส่วนดังกล่าว
ลดลงเนื่องจากการร่วมมือของฝ่ ายจัดซือ้ ฝ่ ายโลจิสติก ฝ่ ายการตลาด ตลอดจนพนักงานหน้าร้านผ่านระบบจัดซือ้ กลางที่มีประสิทธิ ภาพ
(Procurement) และการควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Management)
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ในไตรมาส 2 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและการบริหารจํานวน 339 ล้านบาท และ 351 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิด
เป็ นสัดส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหารต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 76.9 และร้อยละ 65.7 ตามลําดับ ทัง้ นีใ้ นหกเดือนแรกในปี 2563
และปี 2564 บริษัทฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและการบริหารจํานวน 759 ล้านบาท และ 696 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนค่าใช้จา่ ย
ในการขายและการบริหารต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 70.6 และร้อยละ 65.8 ตามลําดับ
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจําแนกตามประเภท

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ (1)
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่น (2)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร (3)
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

งวด 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย.)
อัตราการ
Q2/2563
Q2/2564
เปลี่ยนแปลง
7
7
239
93
339

278
66
351

16.3%
(29.0%)
3.5%

งวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย.)
อัตราการ
6M/2563
6M/2564
เปลี่ยนแปลง
15
15
559
185
759

545
136
696

(2.5%)
(26.5%)
(8.3%)

หมายเหตุ
(1) ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-cash item) ที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึน้ โดยแบ่งเป็ น ค่าตัดจําหน่ายแฟรนไชส์ Dunkin’ Donut, Au Bon Pain, Greyhound Café
เท่ากับ 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท และ 4 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2564
(2) บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าและค่าบริการ ลดลง เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารและพนักงานในสํานักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ลดลงเนื่องมาจากนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ

กําไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
บริษัทฯ มีกาํ ไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ในไตรมาส 2 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 69 ล้านบาท และ 104 ล้าน
บาท ตามลําดับ และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.6 และร้อยละ 19.5 ของรายได้รวม ตามลําดับ
ในหกเดือนแรกในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มี EBITDA เท่ากับ 149 ล้านบาท และ 199 ล้านบาท ตามลําดับ และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
13.9 และร้อยละ 18.8 ของรายได้รวม ตามลําดับ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในไตรมาส 2 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงินเป็ นจํานวน 18 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยในหกเดือนแรกปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงินเป็ นจํานวน 41 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท ตามลําดับ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในไตรมาส 2 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีกาํ ไร (ขาดทุน) สุทธิ จํานวน (68) ล้านบาท และ (34) ล้านบาท ตามลําดับ หรืออัตรากํา ไร
(ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ร้อยละ (15.5) และร้อยละ (6.4) ตามลําดับ
โดยในหกเดือนแรกปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีกาํ ไร (ขาดทุน) สุทธิ จํานวน (133) ล้านบาท และ (67) ล้านบาท ตามลําดับ หรืออัตรากําไร
(ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ร้อยละ (12.4) และร้อยละ (6.3) ของรายได้รวม ตามลําดับ
---------------------------------------------------
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งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิน้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,691 ล้านบาท และ 5,135 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี ้ สินทรัพย์สว่ น
ใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดย ณ สิน้ ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประมาณร้อยละ 91.0 ของ
สินทรัพย์รวม และสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 9.0 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ และ ณ สิน้ ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ประมาณร้อยละ 84.0 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 16.0 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ

สินทรัพย์รวม

31 มีนาคม 2564 (Q1/2564)

30 มิถุนายน 2564 (Q2/2564)

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

406

8.7

829

16.1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

4,285
4,691

91.3
100.0

4,306
5,135

83.9
100.0

1. สินทรัพย์หมุนเวียน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 406 ล้านบาท และ 829 ล้านบาท ณ สิน้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 หรือคิดเป็ นร้อยละ
8.7 และร้อยละ 16.1 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 114 ล้านบาทและ 554
ล้านบาท ณ สิน้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 ตามลําดับ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ มีลกู หนีก้ ารค้าจํานวน 120 ล้านบาท และ 97 ล้าน
บาท ณ สิน้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 ตามลําดับ และมีสินค้าคงเหลือจํานวน 142 ล้านบาท และ 146 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.8 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 ตามลําดับ โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่
ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูป ซึง่ เป็ นสินค้าประเภทเสือ้ ผ้าของธุรกิจไลฟ์ สไตล์
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ สิน้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 4,285 ล้านบาท และ 4,306 ล้านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นร้อยละ 91.3 และร้อยละ 83.9 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ มีรายการสําคัญ คือ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยม
และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน บริษัทฯ มีสว่ นปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์รวมเป็ นจํานวน 486 ล้านบาท และ 508 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
10.3 และ ร้อยละ 9.9 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ มีคา่ ความนิยมจากการควบรวมธุรกิจคงที่ จํานวน 1,940 ล้านบาท ณ สิน้ ไตร
มาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 ซึง่ ประกอบไปด้วย ค่าความนิยมธุรกิจร้านโดนัทจํานวน 484 ล้านบาท ค่าความนิยมธุรกิจร้านเบเกอ
รี่ จํานวนรวม 298 ล้านบาท และค่าความนิยมธุรกิจร้านอาหารจํานวน 1,158 ล้านบาทจากการรวมธุรกิจกลุม่ บริษัท เกรฮาวด์
นับตัง้ แต่ปี 2557 และ Le Grand Véfour ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และมีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นเป็ นจํานวน 1,724 ล้านบาท และ
1,719 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.8 และร้อยละ 33.5 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ จํานวน 999 ล้านบาท และ
1,002 ล้านบาท ณ สิน้ ไตรมาส 1และไตรมาส 2 ปี 2564 ตามลําดับ
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หนีส้ ิน
หนีส้ ินรวม
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินรวม

31 มีนาคม 2564 (Q1/2564)
ล้านบาท
ร้อยละ
1,194
47.9
1,299
2,493

52.1
100.0

30 มิถุนายน 2564 (Q2/2564)
ล้านบาท
ร้อยละ
1,187
39.8
1,794
2,981

60.2
100.0

1. หนีส้ ินหมุนเวียน
ณ สิน้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ ินหมุนเวียนรวมจํานวน 1,194 ล้านบาท และ 1,187 ล้านบาท ตามลําดับ
คิดเป็ นร้อยละ 47.9 และร้อยละ 39.8 ของหนีส้ ินรวม ซึ่งไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 มีส่วนของหุน้ กูร้ ะยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี จํานวน 332 ล้านบาท และ 333 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.3 และร้อยละ 11.2 ของหนีส้ ินรวม ตามลําดับ
ณ สิน้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจํานวน 195 ล้านบาทและ 181 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 7.8 และร้อยละ 6.1 ของหนีส้ ินรวม ตามลําดับ
2. หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
ณ สิน้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ ินไม่หมุนเวียนจํานวน 1,299 ล้านบาท และ 1,794 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 52.1 และร้อยละ 60.2 ของหนีส้ ินรวม ตามลําดับ โดยหนีส้ ินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ คือ เงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
ซึง่ บริษัทฯ มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี เท่ากับ 267 ล้านบาท และ 284 ล้าน
บาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.7 และร้อยละ 9.5 ของหนีส้ ินรวม ตามลําดับ และหุน้ กูร้ ะยะยาวสุทธิ จากส่วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี จํานวน 215 ล้านบาท และ 512 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.6 และร้อยละ 17.2 ของหนีส้ ิน
รวม ณ สิน้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 ตามลําดับ
ส่วนของผู้ถือหุน้
ณ สิน้ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 2,198 ล้านบาท และ 2,154 ล้านบาท ตามลําดับ
--------------------------------------------------แนวโน้มในอนาคต
บริษัทฯ เป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่ม และธุรกิจไลฟ์ สไตล์ ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ อนาเธอร์ฮาวด์ คาเฟ่ เกร
ฮาวด์ ออริจินอล ครัวเอ็ม และ เลอ กรองด์ เวฟู ตลอดจนเป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิ แฟรนไชส์แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทยของแบรนด์ชนั้ นําระดับโลก
ได้แก่ ดังกิน้ โดนัท โอ บอง แปง และบาสกิน้ ร็อบบิน้ ส์ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังเป็ นผูใ้ ห้สิทธิแฟรนไชส์รา้ นอาหาร เกรฮาวด์ คาเฟ่ ในหลายเมือง/
ประเทศ เช่น ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ปั กกิ่ง มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนี เชีย เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีสาขารวมมากกว่า 425 สาขา ภายใต้การ
บริหารงานของทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ บริการที่ประทับใจ และการเติบโตอย่างยั่งยืน

หน้าที่ 5 จากทัง้ หมด 5 หน้า

กลยุทธ์ที่สาํ คัญในการสร้างการเติบโตที่ย่งั ยืนของบริษัทฯ ได้แก่
•

การสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานได้พฒ
ั นา ปรับปรุงและคิดค้นสินค้าและบริการ ตลอดจนการ
นําเสนอในรู ปแบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น การเพิ่มความคุม้ ค่าในการซือ้ สินค้าและ
บริการ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามเทศกาลและความนิยม เช่น เค้กไอศกรีมรูปแบบต่างๆ และเมนูวนั แม่ เป็ นต้น

•

การขยายสาขาในทําเลศักยภาพ การขยายสาขาถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์สาํ คัญของบริษัทฯ ในการสร้างการเติบโตที่ย่ งั ยืน ด้วยเหตุ
ดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาแบรนด์ของตัวเองและแบรนด์ที่ได้รบั สิทธิ แฟรนไชค์ในทําเลศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
การเติบโตที่ยงั ยื่นและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่เข้าใจสภาวะตลาดและการแข่งขัน ตลอดจนการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าของพืน้ ที่ในปั จจุบนั และสร้างการเข้าถึงเจ้าของพืน้ ที่ใหม่ตลอดเวลา

•

การเติบโตในต่างประเทศ บริษัทฯ มีความตัง้ ใจและเล็งเห็นโอกาสในการนําร้านอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์และบรรยากาศเฉพาะตัว
ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้เร่งขยายแบรนด์เกรฮาวด์ คาเฟ่ ไม่เพียงแค่ในภูมิภาคเอเชีย ที่ประสบความสําเร็จอย่างมาก
โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิ ดร้าน Greyhound Cafe สาขาแรกในทวีปยุโรป ที่กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อสร้าง
การรับรูข้ องแบรนด์และเปิ ดสาขาต่อๆ ไปในภูมิภาคยุโรปต่อไป นอกจากกนี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดร้านอาหาร ในกรุ งปารีส ประเทศฝรั่งเศส
แล้ว จํานวน 4 ร้าน

•

การสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มงุ่ เน้นการสร้างการเติบโตของรายได้ที่ย่งั ยืน แต่ยงั คงให้
ความสําคัญในการสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาระบบหน่วยงานกลางที่คอย
สนับ สนุน การทํางานของแต่ละแบรนด์ เช่น บัญ ชีแ ละการเงิ น การสารสนเทศ การจัด ซื อ้ และทรัพยากรบุคคล เป็ น ต้น โดยการ
ดํา เนิ น งานของระบบหน่ว ยงานกลางนอกจากจะช่ว ยให้แ ต่ล ะแบรนด์ส ามารถให้ค วามสํา คัญ กับ ลูก ค้า ได้อ ย่า งเต็ มที่ ยังเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในด้านต้นทุนและค่าใช้จา่ ยต่างๆ เช่น การรวบรวมการสั่งซือ้ วัตถุดิบของทุกแบรนด์ เป็ นต้น

•

การเติบโตอย่างก้าวกระโดด บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญในการเติบโตที่ตอ่ เนื่องทัง้ จากการดําเนินงานปกติ (Organic growth) และ
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Inorganic growth)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ)
รองประธานบริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน

