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         13 พฤษภาคม 2562 
 
ท่ี ZEN 2562-018 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรับบญัชีงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“กลุ่มบริษทัฯ”) ขอน าส่งค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่าย
จดัการ ส าหรับบญัชีงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ดงัน้ี 

 
การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
รายได้ 

รายได้ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

2561 2562 

มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ(1) มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ(1) 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 697.6 97.4% 710.0 97.2% 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 13.0 1.8% 14.1 1.9% 

รายไดอ่ื้น 5.4 0.7% 6.3 0.9% 

รวมรายได้ 716.0 100.0% 730.5 100.0% 
หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของรายได้รวม  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2562 รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนจาก 716.0 ลา้นบาท เป็น 730.5 
ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 14.5 ลา้นบาทหรือ 2.0% โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายและบริการท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกั
ของกลุ่มบริษทั ในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2562 รายไดจ้ากการขายและบริการคิดเป็น 97.4% และ 97.2% ของ
รายไดร้วมตามล าดบั 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2562 รายไดจ้ากการขายและบริการอยูท่ี่ 697.6 ลา้นบาทและ 710.0 ลา้น
บาทตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 12.4 ลา้นบาทหรือ 1.8% โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) การเปิดสาขาใหม่ (2) ยอดขายวตัถุดิบใหก้บัแฟรนไชส์ท่ี
เพ่ิมข้ึน และ (3) ยอดขายธุรกิจอาหารคา้ปลีกเพ่ิมมากข้ึน 

 รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์เพ่ิมข้ึนจาก 13.0 ลา้นบาทในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  เป็น 14.1 ลา้นบาท
ในงวดเดียวกนัปี 2562 เพ่ิมข้ึน 1.1 ลา้นบาทหรือ 8.5% รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนน้ีมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) จ านวนสาขาแฟรนไชส์ท่ีเพ่ิมข้ึน         
(2) การปรับอตัราค่าลิขสิทธ์ิและค่าการตลาดส าหรับแฟรนไชส์ดงักล่าวท่ีต่ออายสุญัญาแฟรนไชส์ 
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รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

2561 2562 

จ านวนสาขาท่ีเปิดใหม่สุทธิ (1) (สาขา) 1 6 
จ านวนสาขา ณ วนัส้ินงวด (1) (สาขา) 103 116 

จ านวนสาขาแฟรนไชส์ ณ วนัส้ินงวด (สาขา) 130 143 

รายไดธุ้รกิจร้านอาหารส าหรับงวด (ลา้นบาท) 669.9 661.8 

อตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจร้านอาหารของสาขาเดิม: SSSG (%) (2) 12.5% -4.4% 

อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากธุรกิจร้านอาหาร (%) 26.0% -1.2% 
หมายเหต:ุ (1) เฉพาะสาขาท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 
  (2) ค านวณจากรายได้จากการขายและบริการของสาขาเดิมเฉลี่ยต่อจ านวนวันท่ีเปิดด าเนินการจริงของสาขาเดิม 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯมีรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนจาก 5.4 ลา้นบาทเป็น 6.3 ลา้นบาท

ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 1.0 ลา้นบาทหรือ 17.9% โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกท่ีสูงข้ึน 
 

ต้นทุนขายและบริการ 

รายการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

2561 2562 

มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ(1) มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ(1) 

  รายไดจ้ากการขายและบริการ 697.6 98.2% 710.0 98.1% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 13.0 1.8% 14.1 1.9% 

รายไดจ้ากธุรกิจหลกั 710.6 100.0% 724.1 100.0% 

  ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 253.0 35.6% 263.5 36.7% 

  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 287.1 40.4% 294.1 40.6% 

ตน้ทุนขายและบริการ 540.1 76.0% 557.6 77.0% 

ก าไรขั้นตน้                              
(หลงัหกั ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

457.6 64.4% 460.6 63.6% 

ก าไรขั้นตน้                                       
(หลงัหกั ตน้ทุนขายและบริการ) 

170.5 24.0% 166.5 23.0% 

หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของรายได้จากธุรกิจหลัก  
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2562   ตน้ทุนขายและบริการเพ่ิมข้ึนจาก 540.1 ลา้นบาท เป็น 557.6 
ลา้นบาทตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 17.5 ลา้นบาทหรือ 3.2% โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนจากทั้งร้านอาหารท่ีบริษทัเป็น
เจา้ของและร้านอาหารแฟรนไชส์ และ (2) ค่าบริการคลงัสินคา้และโลจิสติกส์จากภายนอกเพ่ิมข้ึน 

ก าไรขั้นตน้ (หลงัหัก ตน้ทุนขายและบริการ) ลดลงจาก 170.5 ลา้นบาท ในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็น 
166.5 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัปี 2562 ลดลง 4.0 ลา้นบาทหรือ 2.3% อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจาก 24.0% ในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี    
31 มีนาคม 2561 เป็น 23.0% ในงวดเดียวกนัปี 2562 เน่ืองจาก (1) สดัส่วนของแบรนดท่ี์มีตน้ทุนสูงมากข้ึนกวา่เดิม (2) อตัราการเติบโต
ของรายไดธุ้รกิจร้านอาหารของสาขาเดิมลดลง 4.4% และ (3) ตน้ทุนค่าบริการคลงัสินคา้และโลจิสติกส์จากภายนอกเพ่ิมข้ึน 
 
ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2562  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลงจาก 27.0 ลา้นบาท เป็น 21.5 ลา้น
บาทตามล าดบั ลดลง 5.5 ลา้นบาทหรือ 20.4% โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายทางการตลาดท่ีลดลงจากการบริหารค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลงจากอตัรา 3.8% ของรายไดร้วมในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็น 
2.9% ในงวดเดียวกนัปี 2562 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2562 ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจาก 112.8 ลา้นบาท เป็น 114.7 ลา้น
บาทตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 1.9 ลา้นบาทหรือ 1.7% สาเหตุหลกัมาจากการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง
เลก็นอ้ยจาก 15.8% ของรายไดร้วมในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  เป็น 15.7% ของรายไดร้วมในงวดเดียวกนัปี 2562 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินลดลงจาก 6.3 ลา้นบาทในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็น 3.5 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัปี 2562 
ลดลง 2.8 ลา้นบาทหรือ 44.4% โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชนชนบางส่วนมา
ช าระคืนเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลงจาก 5.5 ลา้นบาทในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็น 1.0 ลา้นบาทในงวดเดียวกัน         
ปี 2562 ลดลง 4.5 ลา้นบาทหรือ 81.8% เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนสามารถน าไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้
 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และปี 2562 ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 24.1 ลา้นบาทเป็น 32.1 ลา้นบาท
ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 8.0 ลา้นบาทหรือ 33.2% และอตัราก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 3.4% เป็น 4.4% โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) ตน้ทุนการตลาด
ท่ีลดลง (2) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้ลดลง และ (3) ตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลง 
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การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 1,564.0 ลา้นบาทและ 1,819.0 ลา้นบาทตามล าดบั 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 255.0 ลา้นบาทหรือ 16.3% สินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ซ่ึงคงเหลือ
จากเงินท่ีไดม้าจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชนชนหลงัหกักบัการช าระคืนเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยแ์ลว้ 
 
หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 1,095.4 ลา้นบาทและ 467.5 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึง
ลดลง 627.9 ลา้นบาทหรือ 57.3% โดยมีสาเหตุมาจากการช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 468.6 ลา้นบาทและ 1,351.5 ลา้นบาทตามล าดบั 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 882.9 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีส่วนใหญ่มาจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ต่อประชนชน 955.4 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ในส่วนของผูถื้อหุน้ในระหวา่งงวดคือ (1) การเพ่ิมทุนช าระแลว้จาก 225.0 
ลา้นบาทเป็น 300.0 ลา้นบาทส าหรับการเตรียมตวัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชนชน (2) การจ่ายเงินปันผลของผูถื้อหุน้ 101.3 
ลา้นบาทและ (3) ก าไรสุทธิของบริษทัระหวา่งงวด 32.1 ลา้นบาท 

 

การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

ประเภทของกระแสเงนิสด 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 36.8 24.3 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน (23.3) (11.8) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (36.3) 217.0 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (22.8) 229.5 

 
โดยภาพรวม บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  

จ านวน 229.5 ลา้นบาท 
 
 



  

Zen Corporation Group Public Company Limited 782/1 Soi Onnuch 17, Suanluang, Bangkok 10250 THAILAND.  Tel: 02-0195000 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 24.3 ลา้นบาท ในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ลดลง 12.5 ลา้นบาท เม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2018 ก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 8.0 ลา้นบาท แต่ถูกหกักลบจากการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) เจา้หน้ีการคา้ท่ีลดลง 33.6 ลา้นบาทในปี 2562 เม่ือเทียบกบัส่วนท่ีลดลง 24.2 ลา้นบาทในปี 2561 
(เปล่ียนแปลง -9.4 ลา้นบาท) และ (2) รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี ซ่ึงลดลง 8.0 ลา้นบาทในปี 2562 เม่ือเทียบกบัส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึน 0.5 ลา้นบาทในปี 2561 (เปล่ียนแปลง -8.5 ลา้นบาท) 
 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน 

กระแสเงินสดจากการลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก -23.3 ลา้นบาทในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็น -11.8 ลา้นบาทใน
งวดเดียวกนัปี 2562 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 11.5 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรลดลงในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561  
 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึนจาก -36.3 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 217.0 ลา้นบาทในปี 2562 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 253.3 
ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) เงินสดรับจากผูถื้อหุน้เพ่ือทุนเรือนหุน้เพ่ิมข้ึน 975.0 ลา้นบาท (2) การช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 630 ลา้นบาท 
 
สภาพคล่องและโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.43 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 0.32 ณ ส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกั
มาจากการช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นทั้งหมดจากสถาบนัการเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนปรับตวัดีข้ึนเป็น 0.35 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เม่ือเทียบกบั 2.34 ณ ส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จาก (1) การช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นทั้งหมดจากสถาบนัการเงิน และ (2) ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ต่อประชนชน 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                    ( นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ ) 
                        รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินและบญัชี 


