
สรุปค ำถำม-ค ำตอบ จำก 2Q21 Opportunity Day (20 AUGUST 2021)

No. ค ำถำม ค ำตอบ

1 มองทิศทางครึง่ปีหลงัอยา่งไร ยอดขายจะดีกวา่

ครึง่ปีแรกไหม จะฟ้ืนตวัไหม

ทิศทางครึง่ปีหลงัตอ้งขึน้อยูก่บัอตัราการฉีดวคัซีน และจ านวนผูต้ิดเชือ้วา่จะมีแนวโนม้อยา่งไร แตบ่รษัิทคิดวา่

สถานการณน์่าจะคลี่คลายตัง้แตไ่ตรมาส 4 เป็นตน้ไป สง่ผลใหย้อดขายครึง่ปีหลงัอาจจะพอ ๆ กบัครึง่ปีแรก

2 ปีนีต้ัง้เป้ายอดขายที่เทา่ไร ยงัคงเป้าหมายเดิม

หรอืไม่

เป้าหมายยอดขายเดิมที่ 6 พนัลา้น คงไมไ่ดต้ามเป้าจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดระลอกเมษายนที่ตอ่เน่ืองมา

จนถึงปัจจบุนั ซึง่ยอดขายในครึง่ปีแรกต า่กวา่เป้าหมายที่ตัง้ไวป้ระมาณ 20% อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดเ้ตรยีม

แผนงานตา่งๆ เพ่ือกระตุน้ยอดขายในครึง่ปีหลงั ซึง่เป็นชว่งหนา้เทศกาลตา่งๆ ตามที่ไดน้  าเสนอไปแลว้ใน 2Q21 

Opportunity Day Presentation

3 ยอดขาย delivery เป็นอยา่งไร คาดวา่จะสรา้ง

รายไดไ้ดเ้ทา่ไรในปีนี ้มีการเพ่ิมข่องทางการขาย

อ่ืนหรอืไม่

2Q21 = 18% ของยอดขายรวม  1H21 = 15% ของยอดขายรวม  บรษัิทเนน้การขายผ่านชอ่งทาง Take-aways, 

Delivery และ ชอ่งทางคา้ปลีก และไตรมาส 3 นีเ้ป็นเทศกาลวนัแม ่และขนมไหวพ้ระจนัทร ์ซึง่จะชดเชยยอดหนา้รา้น

ที่ขาดหายไป

4 S&P DelTA ปัจจบุนัมีก่ีสาขา 2H2021 ขยายเพ่ิม

เทา่ไร โควิดกระทบมากหรอืไม่

ตัง้เป้า 31 สาขาภายในปีนี ้คาดวา่จะเป็นการเปิดใหม ่50% และ Re-concept 50% ปัจจบุนัเปิดไปแลว้ 14 สาขา ซึง่ 

S&P DelTa จะมาชว่ยในการเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ประเภทชมุชนที่มีความหนาแน่น และชว่ยใหจ้ดัจ  าหน่ายผ่านชอ่งทาง 

Delivery ไดม้ากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในชว่งสถานการณ ์Covid-19 นี ้

5 ความคืบหนา้คลงัสินคา้ใหมเ่ป็นอยา่งไร เสรจ็สิน้

ในเดือนไหน

จะแลว้เสรจ็สมบรูณใ์นตน้ไตรมาส 4 อยา่งไรก็ตาม ปลายเดือนสิงหาคมนี ้ไดท้ยอยเริม่ใชพื้น้ที่บางสว่น เชน่ หอ้งเย็น

อณุหภมิูแชแ่ข็ง

6  - ครึง่ปีหลงัมีการออกสินคา้ใหมไ่หม เป็นสินคา้

อะไรบา้ง

 -  กลยทุธก์ารด าเนินงานชว่งครึง่ปีหลงัวางแผน

อยา่งไร

สินคา้ใหม ่(รบัชมรายละเอียดไดใ้นลิงคก์ารประชมุดา้นบน)

 - เนน้สินคา้ที่ทานไดท้กุวนั เชน่ All Day-Delicious Cookies

 - สินคา้ Ready to Cook ท าทานเองไดท้ี่บา้น

 - ผลิตภณัฑเ์ครือ่งดื่มบรรจขุวด กาแฟ น า้ผลไม้

 - ผลิตภณัฑอ์าหารและเบเกอรีใ่หม ่ๆ ในชอ่งทางคา้ปลีก

กลยทุธร์บัมือชว่งปีหลงัจะเป็นไปตามแผน BCP ที่ไดแ้สดงใหด้ใูนสไลดพ์รเีซนเตชั่น

7 มาตรการล็อคดาวนร์ะลอกลา่สดุ กระทบหนกักวา่

ระลอกอ่ืนหรอืไม ่และจดัการอยา่งไร

จากมาตรการล๊อคดาวนเ์ขม้ขน้ระลอกลา่สดุ ไดป้ระกาศล๊อคดาวนเ์พ่ิมขึน้จาก 13 จงัหวดัเป็น 29 จงัหวดั ซึง่มี

ผลกระทบตอ่ยอดขายของบรษัิทคอ่นขา้งมาก เพราะตอ้งปิดสาขามากกวา่ 200 สาขา 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดเ้นน้ชอ่งทางการขายผ่าน S&P Market Place ซึง่ไดข้ยายไปยงัชอ่งทาง Delivery, เนน้การ

สรา้งยอดขายผ่านสาขาที่ยงัเปิดบรกิารอยู ่เชน่ ในโรงพยาบาล ป๊ัมน า้มนั และ Standalone ขณะที่ยอดขายกลุม่แช่

แข็ง และ OEM ก็ยงัเนน้ผ่านชอ่งทางคา้ปลีก และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตอยู ่(กลยทุธร์บัมือชว่งปีหลงัจะเป็นไปตามแผน BCP

 ที่ไดแ้สดงใหด้ใูน 2Q21 Opportunity Day Presentation)

ขณะเดียวกนั บรษัิทไดเ้นน้การควบคมุและตดัคชจ.ตา่งๆ ในทกุๆ มิติ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยอดขายที่ลดลง แตก่ าไร คง

ไมด่ีเทา่กบัปีที่แลว้

                                         ลงิคก์ารประชมุ 2Q21 Opportunity Day  -- > https://www.set.or.th/streaming/vdo/4286?title=Opp%20Day

https://www.set.or.th/streaming/vdo/4286?title=Opp%20Day
https://www.set.or.th/streaming/vdo/4286?title=Opp%20Day


8  - จ านวนสาขาของ S&P ที่เจอ lockdown ใน 

3Q21 และคิดเป็นสดัสว่นรายไดป้ระมาณ ก่ี % 

 - ในชว่ง lockdown รายได ้delivery สามารถ

ชดเชยรายไดห้นา้รา้นไดก่ี้ %

- หากสถานการณโ์ควิดยืดเยือ้ถึงปีหนา้ บรษัิท

เตรยีมแผนรบัมือไดอ้ยา่งไร

สาขาที่ตอ้งปิดไปจากมาตรการล๊อคดาวนมี์ประมาณ 200 กวา่จดุ ซึง่มีสดัสว่นรายไดค้อ่นขา้งมากเพราะเป็นจงัหวดั

หลกัๆ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซึง่รายไดท้ี่หายไป ไดแ้ก่ รายไดจ้าก Dine-in และ Take-Aways ซึง่บรษัิทฯ ไดข้ยาย 

Delivery Trade Zone ใหค้รอบคลมุ ท  าใหส้ามารถชดเชยรายไดไ้ดบ้างสว่น ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดป้รบัแผนเพ่ือกระตุน้ยอด

ผ่าน Take-aways ในกลุม่สาขาที่ยงัเปิดใหบ้รกิารอยูไ่มว่า่จะในโรงพยาบาล ป๊ัมน า้มนั หรอื Standalone ส าหรบั

สถานการณก์ารแพรร่ะบาด บรษัิทฯ ยงัหวงัวา่จะเริม่คลี่คลายในปลายปีนี ้จากอตัราการฉีดวคัซีนที่เพ่ิมมากขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตาม หากสถานการณย์งัคงยืดเยือ้ บรษัิทฯ คิดวา่แผน BCP และแผนกลยทุธข์องบรษัิทฯ จะ

สามารถท าใหบ้รษัิทฯ ฝ่าวิกฤติไปได ้ซึง่พิสจูนไ์ดจ้ากผลประกอบการ

9  - ในชว่งปกติที่ไมมี่โควิด สาขาที่สนามบิน คิดเป็น

รายไดก่ี้% ของบรษัิท 

 - สดัสว่นยอดขายในกรุงเทพ และปรมิณฑล กบั 

ตจว คิดเป็นสดัสว่นเทา่ไร

 - คาดการณร์ายไดไ้ตรมาส 3 เทียบกบั ไตรมาส 2 

เป็นอยา่งไรบา้ง

ยอดขายจากสาขาในสนามบินปี 2019 มียอดประมาณ 460 ลบ. คิดเป็น 6.3% ของรายไดบ้รษัิท ซึง่ลดลงเหลือ 80 

ลบ.ในปี 2020 เพราะสาขาในสนามบินปิดใหบ้รกิารตัง้แตป่ลายไตรมาส 1 ปี 2020 มาจนถึงปัจจบุนั  

ในครึง่ปีแรก 2021 สดัสว่นยอดขายในกรุงเทพฯและปรมิณฑล กบั ตา่งจงัหวดั  คิดเป็นประมาณ 70:30 

ทางบรษัิทฯ ประมาณการรายไดใ้นไตรมาส 3 จะสงูกวา่ไตรมาส 2 เล็กนอ้ย เน่ืองมาจากมาตรการล๊อคดาวน ์ซึง่จะ

ชดเชยดว้ยรายไดจ้ากเทศกาลวนัแม ่และไหวพ้ระจนัทร์

10 บรษัิทตัง้โรงงานผลิตทเุรยีนกวนเพ่ือวตัถปุระสงค์

อะไร และคิดวา่จะไดป้ระโยชนอ์ะไรจากโรงงานนี ้

คาดวา่จะมี cost saving เทา่ไร

โรงงานทเุรยีนตัง้เพ่ือสามารถบรหิารตน้ทนุทเุรยีนดิบในการน ามาผลิตเป็นทเุรยีนกวน ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัของขนม

ไหวพ้ระจนัทร ์ซึง่คาดวา่จะมี Cost Saving จากตน้ทนุทเุรยีนกวนประมาณปีละ 2-3 ลบ.

11 สถานการณ ์3Q21 เป็นอยา่งไรบา้ง พอประคอง

ไมใ่หข้าดทนุไดห้รอืไม่

ยอดขายไดร้บัผลกระทบหนกัจากมาตรการคมุเขม้ 29 จงัหวดั แตจ่ากมาตรการควบคมุคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ และการสรา้ง

เสรมิประสิทธิภาพการท างานอยา่งตอ่เน่ือง บรษัิทฯ คาดวา่จะไมป่ระสบผลขาดทนุ

12 เดือน 7-8 ที่เริม่โดนมาตรการ lockdown บรษัิทจะ

กลบัไปขาดทนุหรอืไม่

ค  าตอบเหมือนขอ้ 11

13 ขอบคณุบรษัิทที่มา OPP DAY แม ้3Q21 - 4Q21 

บรษัิทขาดทนุ หรอื ก าไรลดลง ขอใหม้าเลา่ใหฟั้ง

ดว้ย

ขอบคณุทา่นนกัลงทนุที่ใหค้วามสนใจ ทางบรษัิทฯจะกลบัมาน าเสนอผลประกอบการณใ์น 3Q21 และ 4Q21 อยา่ง

แน่นอน 

บรษัิทฯ คาดวา่บรษัิทฯ จะไมป่ระสบผลขาดทนุทัง้ 3Q21 และ 4Q21 แตก่ าไรอาจจะนอ้ยกวา่ปีที่แลว้ เน่ืองจาก

มาตรการคมุเขม้ 29 จงัหวดัที่ออกมาลา่สดุ

14 3Q21 ยอดขายลดลงมากแคไ่หน ปีนีต้ัง้เป้าหมาย

รายไดอ้ยา่งไร

ยอดขายไตรมาส 3 น่าจะต า่กวา่ปีที่แลว้ประมาณ 20-25% แตส่งูกวา่ไตรมาส 2 เล็กนอ้ย

15 2Q21 มีขา้วแชเ่ป็นตวัชโูรง  3Q21 - 4Q21 จะมี

อะไรมาชโูรง

มีหลากหลายสินคา้ ตัง้แตข่นมไหวพ้ระจนัทร ์เคก้วนัแม ่กบัขา้วไทย คุ๊กกี ้กลุม่อาหารแชแ่ข็ง เป็นตน้ ซึง่สามารถ

ติดตามรายละเอียดไดจ้าก 2Q21 Opportunity Day Presentation (ลิงคด์า้นบน)

16 อยากใหผู้บ้รหิารชว่ยฉายภาพอนาคต 3-5 ปีใหฟั้ง

ดว้ย เราจะตัง้เป้าเติบโตยอดขายปีละก่ี %

บรษัิทฯ วางแผนที่จะก าหนดแผนด าเนินงานใน 3-5 ปี โดยมีมมุมองในอนาคตเป็น Positive ปัจจบุนับรษัิทมีการท า 

Lean และ Agile ซึง่จะชว่ยผลกัดนัเป้าหมายที่จะท าใหบ้รษัิทเติบโตขึน้ไดเ้ป็นอยา่งดี ซึง่หากมีความคืบหนา้ที่ชดัเจน 

จะไดม้า update ใหท้า่นนกัลงทนุทราบอีกครัง้ครบั

17 ขอค าอธิบายเรือ่งสดัสว่นรายไดจ้ากสดัสว่นลกูคา้ที่

เป็นโรงแรม และรา้นอาหารวา่ เดิมเรามีรายไดจ้าก

สว่นนีเ้ทา่ไร-อยา่งไร

รายไดจ้ากการผลิต OEM กลุม่รา้นเชนรา้นอาหารในครึง่ปีแรก คิดเป็น 27% ของรายไดก้ลุม่ธุรกิจ "คา้ปลีกและรบัจา้ง

ผลิต"  (บรษัิทฯ ไมไ่ดมี้กลุม่ลกูคา้โรงแรม)

18 จะมีวิธีการท าอยา่งไรใหย้อดขายกลบัไปเทา่เดิม

เหมือนก่อน

คงตอ้งใชเ้วลา ซึง่คงไมใ่ชเ่ฉพาะบรษัิทฯ แตค่งเป็นทัง้อตุสาหกรรม เน่ืองมาจากก าลงัซือ้ที่ถดถอยลงมา ซึง่บรษัิทฯ ได้

ปรบัแผนตา่งๆ เพ่ือดงึปรมิาณลกูคา้ใหซื้อ้ผ่านชอ่งทางตา่งๆ ตลอดจนสรา้งยอดใชจ้า่ยเฉลี่ยตอ่ครัง้ใหม้ากขึน้ ดว้ย

การสรา้ง product variety  และ display ใหต้อบโจทยล์กูคา้ใหท้กุกลุม่



19  - ชว่ยเลา่สถานการณใ์นชว่งกรกฏาคมใหฟั้ง

หน่อยครบัยอดขายกระทบมากไหมครบั แนวโนม้

เดือนสิงหาคมเป็นอยา่งไร

 - แนวโนม้ครึง่ปีหลงัยงัสามารถลดตน้ทนุเพ่ิมเติม

ไดอี้กไหมครบั มากนอ้ยแคไ่หน

 - กลุม่เครือ่งดื่มขวดจะมีการจดัจ าหน่ายทาง 

Modern Trade ไหมครบั

ตอบไวแ้ลว้ในขอ้ 7

บรษัิทจะยงัคงบรหิารการลดตน้ทนุตอ่เน่ืองตอ่ไป แตค่งไมไ่ดม้ากเหมือนปีที่แลว้

บรษัิทอยูร่ะหวา่งศกึษาและพฒันาผลิตภณัฑเ์ครือ่งดื่มบรรจขุวดส าหรบัจดัจ าหน่ายผ่านชอ่งทาง Modern Trade


