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เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (“บรษิทัฯ”) และบรษิทัย่อย ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 สิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงันี้   

รายได้จากการขายและบริการ 
ในปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารเท่ากบั 13,361 ลา้นบาท ลดลง 4,048 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 23.3 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-
19) ในประเทศไทยซึง่มกีารแพร่ระบาดเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องและเริม่กระจายในวงกวา้งมากขึน้ ส่งผลใหร้ฐับาลไดม้มีาตรการ
ต่างๆ ออกมาเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม รฐับาลมี
มาตรการให้รา้นอาหารเปิดจ าหน่ายเฉพาะการซือ้กลบับ้านเท่านัน้ ส่งผลให้รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิัทฯ ลดลง
อย่างมาก ถงึแมว้่ายอดขายในส่วนของการซือ้กลบับา้นและจดัส่งถงึบา้นจะเพิม่สงูขึน้ แต่กย็งัไม่สามารถชดเชยรายไดข้องการ
รบัประทานในรา้นได ้ โดยรา้นอาหารสามารถกลบัมาเปิดใหบ้รกิารแบบรบัประทานในรา้นไดอ้กีครัง้ตัง้แต่วนัที ่17 พฤษภาคม 
2563 แต่ยงัคงต้องใหม้กีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) และต้องปิดใหบ้รกิารเรว็กว่าปกต ิเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการของภาครฐั ส่งผลใหใ้นระยะแรกทีเ่ริม่เปิดการขายแบบรบัประทานในรา้นได้ ยอดขายของบรษิทัฯ ฟ้ืนตวั
ขึน้มาเพยีงเลก็น้อย และในเดอืนมถุินายนมกีารผ่อนปรนมาตรการเพิม่เตมิ รวมทัง้สามารถขยายเวลาในการให้บรกิาร ท าให้
ยอดขายปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเน่ือง แต่กย็งัอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าก่อนการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา นอกจากนี้ ในช่วง
เดอืนธนัวาคมมกีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) อกีครัง้ ท าให้ต้องปิดให้บรกิารแบบนัง่ทานทีร่า้นใน
บางพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดค่อนขา้งมาก รวมถงึประชาชนโดยทัว่ไปเกดิความกงัวลและออกมารบัประทานอาหารนอกบา้นน้อยลง 
และงดการเลีย้งฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ส่วนรายได้จากการขายและบรกิารในไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากบั 3,604 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.6 จากงวดเดยีวกนัของปี
ก่อน จากการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) อกีครัง้ตามทีก่ล่าวไปขา้งตน้  

ก าไรขัน้ต้น 
ก าไรขัน้ต้นหมายถึงรายได้จากการขายและบรกิารหกัด้วยต้นทุนขายและบรกิารซึ่งรวมถึงต้นทุนวตัถุดบิ  ค่าขนส่ง และค่า
จดัเกบ็สนิคา้  ในปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี าไรขัน้ตน้เท่ากบั 8,784 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 26.4 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน
หน้า  ส าหรบัสดัส่วนก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดจ้ากการขายและบรกิารกไ็ดป้รบัลดลงจากรอ้ยละ 68.5 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 65.7 
ในปี 2563 ซึ่งสาเหตุหลกัเนื่องจากบรษิัทฯ ได้มีการจดัท ารายการส่งเสรมิการขายในช่องทาง  Online เพื่อเป็นการกระตุ้น
ยอดขายในช่องทางดงักล่าวให้เพิ่มขึน้เพื่อมาชดเชยกบัรายได้ของการรบัประทานในร้านที่สูญเสยีไปในช่วงที่ไม่สามารถ
ให้บรกิารแบบนัง่ทานทีร่า้นได ้นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารท ารายการส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะใน
ช่องทาง Online เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายในช่องทางดงักล่าวใหม้กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ส่วนก าไรขัน้ต้นส าหรบัไตรมาส 4 ของปี 2563 นัน้เท่ากบั 2,391 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.8 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  
สดัส่วนก าไรขัน้ต้นต่อรายไดจ้ากการขายและบรกิารกไ็ดป้รบัลดลงจากรอ้ยละ 68.2 ในไตรมาส 4 ของปี 2562 เป็นรอ้ย 66.3 
ในงวดเดยีวกนัของปี 2563 

 



 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีส่ าคญัประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายพนกังาน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและ
ส่งเสรมิการขาย ค่าวสัดุสิน้เปลอืง และค่าเสื่อมราคาทรพัย์สนิถาวรและค่าตดัจ าหน่าย ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิารไดป้รบัลดลงจาก 9,183 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 7,947 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 13.5 เนื่องจากบรษิทัฯ ได้
พยายามลดค่าใชจ้่ายต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท้ีป่รบัลดลง เช่น การขอเจรจาลดค่าเช่าจากทางศนูยก์ารคา้ การปรบัลด
ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยให้พนักงานลาหยุดแบบไม่รบัค่าตอบแทน การลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม 
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมไดป้รบัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 51.8 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 58.3 ในปี 2563  
ทัง้นี้ เนื่องจากรายไดจ้ากการขายและบรกิารปรบัตวัลดลงค่อนขา้งมาก แต่ค่าใชจ้่ายสว่นใหญ่ไม่ไดป้รบัลดลงตามสดัสว่นการ
ลดลงของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 4 ของปี 2563 เท่ากบั 2,098 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.8 จากงวดเดยีวกนั
ของปีก่อน  อย่างไรกต็าม สดัสว่นค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมปรบัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 51.5 ในไตรมาส 4 ของ
ปี 2562 เป็นรอ้ยละ 57.0 ส าหรบังวดเดยีวกนัของปี 2563 จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มคี่าใช้จ่ายทางการเงนิเท่ากบั 73 ล้านบาท ในปี 2563 และ 19 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาส 4 ของปี 
2563 ซึง่เป็นดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จากหนี้สนิตามสญัญาเช่า เน่ืองจากมกีารน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอื
ปฏบิตัใิช ้ 

ก าไรสุทธิ 

จากปัจจยัต่างๆ ซึง่มผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าใหก้ าไรสทุธขิอง
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยปรบัลดลงจาก 2,604 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 907 ล้านบาทในปี 2563 ลดลง 1,696 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 65.1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า 

ส าหรบัไตรมาส 4 ของปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิัทย่อย มกี าไรสุทธเิท่ากบั 349 ลา้นบาท ลดลง 307 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิ
เป็นรอ้ยละ 46.7 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน   

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
(นางสดุารตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ)ิ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 


