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         8 พฤษภาคม 2563 
 

ที่ ZEN 2563-011 
เรื่อง ค ำอธิบำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัไตรมำสที่ 1 ปี 2563 
เรียน  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“กลุ่มบริษัท”) ขอน ำส่งค ำอธิบำยและวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย
จดักำร ส ำหรบัไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ดงันี ้

 

 

การบริหารจัดการภายใต้สถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) และมาตรการของภาครฐัในการควบคมุกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ อาทิ  การจ ากัดการเดินทางและการปิดสถานที่สุ่มเสียงต่างๆ รวมถึงหา้งสรรพสินคา้ โดยคาดว่าจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจ

ไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวอย่างรุนแรง จากการคาดการณ์ล่าสุดมีสัญญาณว่า GDP จะลดลงถึง 6% เมื่อเทียบกับปี 2562   

ภาคการส่งออกไดร้บัผลกระทบจากอปุสงคท์ี่ชะลอตวัลงของประเทศคู่คา้ ในขณะท่ีภาคการท่องเที่ยวไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจาก

มาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบใหจ้ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลดลงเป็นอย่างมาก   

อีกทั้งก าลังซือ้ของผูบ้ริโภคยังไดร้ับผลกระทบอย่างทั่วถึงกันในทุกภาคส่วนและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบริโภคภาคเอกชน 

ถึงแมว้่ารฐับาลไดม้ีมาตรการเยียวยาต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการบรโิภคภาคเอกชนไดใ้นระดบัหนึ่ง  

กลุ่มบริษัทไดใ้หค้วามร่วมมือและด าเนินการสอดคลอ้งกับมาตรการและค าสั่งของหน่วยงานภาครฐัอย่างเต็มที่ เพื่อช่วย

จ ากัดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นส าคัญ  

โดยคณะกรรมการบริษัทและผูบ้รหิารไดต้ิดตามสถานการณอ์ย่างต่อเนื่องเพื่อจดัการและลดความเส่ียง ประเมินผลกระทบทางธุรกิจ

ในดา้นต่างๆ รวมถึงควบคมุดแูลใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งกบัมาตรการรกัษาสขุภาพและความปลอดภยัที่มีการประกาศเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

ในส่วนของการบริหารจดัการดา้นช่องทางการขาย ถือเป็นส่ิงที่กลุ่มบริษัทใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากในช่วงวิกฤติการณ์

การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 นี ้โดยเฉพาะหา้งสรรพสินคา้ ซึ่งนบัไดว้่าเป็นพืน้ท่ีที่เป็นช่องทางการขายหลกัของกลุ่มบริษัท 

คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 90 ของยอดขายทัง้หมด โดยมีค าสั่งจากหน่วยงานภาครฐัใหปิ้ดบริการในบางเขตพืน้ท่ี มีผลบงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประเภทรา้นอาหารไดร้บัอนญุาตใหเ้ปิดใหบ้รกิารไดผ่้านการซือ้กลบับา้น หรือบรกิาร 

Delivery เท่านัน้ จากสถานการณด์งักล่าว กลุ่มบริษัทใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งกับการคงความต่อเนื่องในการใหบ้ริการลกูคา้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการการใหบ้ริการผ่านช่องทางการซือ้กลบับา้น หรือบริการ Delivery 

อย่างเต็มความสามารถ เพื่อรองรบัความตอ้งการการบริโภคของลกูคา้ ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทก็ไดเ้ร่งด าเนินมาตรการดา้นการ

ควบคุมค่าใชจ้่ายในช่วงเวลาที่รายไดล้ดลง อาทิ การเจรจากับเจา้ของพืน้ที่เพื่อขอลดค่าเช่าส าหรบัสาขาที่ไม่สามารถใหบ้ริการได้

อย่างเต็มรูปแบบ การด าเนินนโยบายการสมคัรใจลางานโดยไม่รบัค่าจา้งของผูบ้รหิารในช่วงแรกและครอบคลมุถึงพนกังานทัง้หมดใน
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ภายหลงั เป็นตน้ กลุ่มบริษัทใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสภาพคล่องที่แข็งแกรง่ ดว้ยการควบคมุค่าใชจ้่าย และการด าเนินการต่าง ๆ 

เพื่อคงเงินสดไว ้ท าใหม้ั่นใจว่ากลุ่มบรษิัทจะสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมั่นคงในระยะต่อไป 

นอกเหนือจากการบรหิารดา้นความเส่ียงแลว้ กลุ่มบรษิัทไดด้  าเนินมาตรการเพิ่มเติมในการดแูลพนกังานและลกูคา้ของกลุ่ม

บริษัท โดยมีการป้องกันและรกัษาสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน อาทิ จ ากัดการเดินทาง การประชุมผ่านระบบออนไลน ์

การจดัสรรเวลาท างานท่ียืดหยุ่นและการท างานจากที่พกัอาศยั การเวน้ระยะห่าง การจดัตัง้จดุลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลฆ์่าเชื่อไวรสั 

การตรวจคดักรองอุณหภูมิพนกังาน ลกูคา้ และผูม้าติดต่อ ตลอดจนมีการประชาสมัพนัธส่์งเสริมใหพ้นกังาน ลกูคา้ และผูม้าติดต่อ 

ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเพื่อความปลอดภยัต่างๆ อย่างเครง่ครดั  

กลุ่มบรษิัทหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 จะค่อยๆดีขึน้ และภาครฐัจะมีมาตรการ

ผ่อนคลายการ Lockdown ตามล าดบั โดยหลงัจากกลุ่มบรษิัทไดร้บัอนญุาตใหเ้ปิดบรกิารตามปกติแลว้ มาตรฐานดา้นสขุอนามยัและ

ความปลอดภยัของลกูคา้และพนกังานยงัคงเป็นเรื่องที่กลุ่มบรษิัทใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก เพื่อใหล้กูคา้มีความเชื่อมั่นในการเขา้

มาใชบ้รกิารในรา้นอาหารของกลุ่มบรษิัท โดยกลุ่มบรษิัทจะเฝา้ระวงัดา้นทัง้ดา้นสถานการณ ์และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการ

บริโภค หรือที่เรียกกันว่า "New Normal"  ซึ่งจะด าเนินการปรบัเปล่ียนกลยุทธ์และแผนการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้  

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของลกูหนีก้ารคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอด
อายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรพัยท์างการเงินเหล่านีป้ระมาณการโดยอา้งอิงขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์น
อดีต ปรบัปรุงดว้ยปัจจยัที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลกูหนีแ้ละประเมินสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัและที่คาดการณว์่าจะเกิดขึน้ใน
อนาคต 

 

ค่าเผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 เปล่ียนแปลง 
งบการเงินรวม 1,055 2,955 1,900 
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2. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) 
ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 ต่องบการเงินรวม                      

                   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 หน่วย : พนับาท 

สินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึน้ 1,049,021 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 8,596 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณล์ดลง (1,132) 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่เพิ่มขึน้ (1,094,526) 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่ายลดลง 7,484 

ก าไรสะสมลดลง 30,557 

อตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั 
(รอ้ยละต่อปี) 

4.00 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีดังกล่าวข้างต้นต่อผลก าไร (ขาดทุน) ของงบการเงนิรวมในไตรมาสที ่1 
ปี 2563            

                   ไตรมาสที่1 ปี 2563     หน่วย : พนับาท 

รายไดร้วม  643,662  

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด  (44,217) 

รายการของงบการรวมซ่ึงปรับกระทบตามมาตรฐานใหม ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเชา่ 

ค่าเช่า  (58,864) 

สิทธ์ิในการใชท้รพัยสิ์นตดัจา่ย  53,554  

ดอกเบีย้จ่าย  10,910  

ค่าใชจ้า่ย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (1,927)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  1,900  

ค่าใช่จา่ย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (380)  

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดกอ่นปรับมาตรฐานใหม่  (39,024)  
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ผลการด าเนินงาน 

รายได้รวม  

รายได้ 

ไตรมาสที ่1  
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 710.0 97.2% 616.1 95.7% -13.2% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 14.1 1.9% 17.5 2.7% 24.0% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 724.1 99.1% 633.6 98.4% -12.5% 

รายไดอ้ื่น 6.3 0.9% 10.1 1.6% 59.8% 

รวมรายได้ 730.5 100.0% 643.7 100.0% -11.9% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และ 2563 รายไดร้วมของกลุ่มบรษิัทลดลงจาก 730.5 ลา้นบาท เป็น 643.7 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 

86.8 ลา้นบาทหรือ 11.9% มาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งถือเป็นรายไดห้ลักของกลุ่มบริษัทจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 และการปิดรา้นอาหารในศนูยก์ารคา้ต่าง ๆชั่วคราว ทัง้นี ้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

และ 2563 รายไดจ้ากการขายและบรกิารคิดเป็น 99.1% และ 98.4% ของรายไดร้วมตามล าดบั 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขาย                             
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ไตรมาสที ่1 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหาร 651.3 91.7% 518.8 84.2% -20.3% 

รายไดจ้ากขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 44.8 6.3% 37.8 6.1% -15.7% 

รายไดจ้ากบรกิารจดัสง่อาหารและบรกิารจดัเลีย้ง 10.5 1.5% 49.1 8.0% 366.1% 

รายไดธุ้รกจิอาหารคา้ปลีก 3.4 0.5% 10.4 1.7% 208.4% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 710.0 100.0% 616.1 100.0% -13.2% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และ 2563 รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มลดลงจาก 710.0 ลา้นบาท เป็น 616.1 ลา้นบาท
ตามล าดบั ลดลง 94.0 ลา้นบาทหรือ 13.2% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของยอดขายจากธุรกิจรา้นอาหารและยอดขายวตัถดุบิ
ใหก้บัแฟรนไชส ์ในขณะท่ียอดขายจากบรกิารจดัส่งอาหาร และยอดขายธุรกิจอาหารคา้ปลีกเพิ่มมากขึน้จากการกระตุน้ยอดขายผ่าน
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ช่องทางดงักล่าวเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไป อีกทัง้ยงัไดร้บัผลบวกจากเหตุการณก์ารแพร่ระบาด 
ของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหย้อดขายธุรกิจอาหารคา้ปลีกเติบโตขึน้จากปีที่ผ่านมาสงูถึง 208.4% อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัดังกล่าว ไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภค ส่งผลใหอ้ตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจ
รา้นอาหารของสาขาเดิม (SSSG) ของกลุ่มบรษิัท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ลดลง -26.5% 

 

รายการ 
ไตรมาสที ่1 

2562 2563 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบรษิัทเป็นเจา้ของเปิดใหม่สทุธิ (สาขา) 7 1 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบรษิัทเป็นเจา้ของ ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 116 172 

จ านวนสาขาแฟรนไชสท์ี่เปิดใหม่ระหว่างงวด (สาขา) 7 13 

จ านวนสาขาแฟรนไชส ์ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 142 182 

อตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขาเดิม: SSSG (%)(1)   -4.4% -26.5% 

หมายเหต:ุ (1)ค านวณจากรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ของสาขาเดมิเฉลีย่ต่อจ านวนวนัทีเ่ปิดด าเนนิการจริงของสาขาเดมิ 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชสเ์พิ่มขึน้จาก 14.1 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็น 17.5 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัปี 2563 

เพิ่มขึน้ 3.4 ลา้นบาทหรือ 24.0% รายไดท้ี่เพิ่มขึน้นีม้ีสาเหตุหลักมาจากจ านวนสาขาแฟรนไชสท์ี่เพิ่มขึน้  ในขณะเดียวกันรายไดอ้ื่น

เพิ่มขึน้จาก 6.3 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็น 10.1 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัปี 2563 เพิ่มขึน้ 3.8 ลา้นบาทหรือ 59.8% โดยมี

สาเหตุหลักมาจาก (1) รายได้ค่าก่อสรา้งและติดตั้งจากสาขาแฟรนไชส์ใหม่ที่สูงขึน้  (2) รายได้ค่าเช่าที่สูงขึน้ และ (3) รายได้

ค่าธรรมเนียมสมาชิกที่สงูขึน้              

ต้นทุนขายและบริการ 

รายการ 

ไตรมาสที ่1 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

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

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 710.0 98.1% 616.1 97.2% -13.2% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 14.1 1.9% 17.5 2.8% 24.0% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  724.1 100.0% 633.6 100.0% -12.5% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร(2) 380.9 52.6% 362.4 57.2% -4.9% 

ก าไรขัน้ตน้                                        343.3 47.4% 271.2 42.8% -21.0% 

หมายเหต:ุ        (1) รอ้ยละของรายไดจ้ากธุรกิจหลกั  
                           (2) ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีการปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทตน้ทนุขายและบริการ และค่าใชจ้่ายในการขายใหม่เพือ่ให้
สอดคลอ้งและง่ายต่อการเปรียบเทยีบกบับริษัทอืน่ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 
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ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และ 2563 ตน้ทุนขายและบริการลดลงจาก 380.9 ลา้นบาท เป็น 362.4 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 
18.5 ลา้นบาทหรือ 4.9% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากยอดขายจากธุรกิจรา้นอาหารที่ลดลง 

ก าไรขัน้ตน้ ลดลงจาก 343.3 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็น 271.2 ลา้นบาทในงวดเดียวกันปี 2563 ลดลง 72.1 ลา้น
บาทหรือ 21.0% เนื่องจากยอดขายจากธุรกิจรา้นอาหารที่ลดลง ในขณะที่กลุ่มบริษัทยงัคงมีภาระตน้ทุนการขายอื่นๆ (ส่วนพืน้ท่ีครวั) 
คงที่ เช่น พนกังาน ค่าเช่า ค่าสาธารณปูโภค และค่าเส่ือมราคา  

อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจาก 47.4% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็น 42.8% ในปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ยอดขายจาก
ธุรกิจรา้นอาหารลดลง (2) ภาระตน้ทุนขายอื่นๆ(ส่วนพืน้ที่ครัว) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่  (3) ตน้ทุนบรรจุภัณฑ์เพิ่มสูงขึน้ 
เนื่องจากมียอดขายจากบรกิารจดัส่งอาหารเพิ่มมากขึน้ และ (4) การออกโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มขึน้เพื่อกระตุน้การบรโิภค 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย (1)    

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และ 2563  ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้จาก 198.2 ลา้นบาท เป็น 215.7 ลา้นบาท
ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 17.5 ลา้นบาท หรือ 8.8% ถึงแมว้่ากลุ่มบริษัทสามารถบริหารค่าใชจ้่ายทางการตลาดไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
โดยการเปล่ียนมาใชช้อ่งทางการตลาดผ่านระบบออนไลนท์ าใหค้่าใชจ้า่ยลดลงจากปีที่ผ่านมา 3.3 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามสาเหตหุลกั
ที่เพิ่มขึน้มาจาก (1) ค่าคอมมิชชั่นที่ใหก้ับผูป้ระกอบธุรกิจจัดส่งอาหาร (Grab, Lineman, Food Panda และ Get) เพิ่มมากขึน้ 7.0 
ล้านบาทจากการขายผ่านผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหารบริการที่มากขึน้ และ (2) ค่าใช้จ่ายของพนักงานหน้าสาขา ค่าเช่า ค่า
สาธารณปูโภค และค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้ 13.7 ลา้นบาทจากการเปิดสาขาใหม่ ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายของกลุ่ม
บรษิัทเพิ่มขึน้จากอตัรา 27.4% ของรายไดร้วมในปี 2562 เป็น 34.0% ในปี 2563  

หมายเหต:ุ     (1) ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีการปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งและง่าย
ต่อการเปรียบเทยีบกบับริษัทอืน่ ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาก 114.7 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็น 112.0 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัปี 2563 ลดลง 
2.7 ลา้นบาทหรือ 2.4% สาเหตุหลกัมาจาก ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานลดลง เช่น ค่าล่วงเวลาลดลงจากการบริหารเวลาท างานของ
พนกังานที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างไรก็ตามจากยอดขายธุรกิจอาหารท่ีลดลงส่งผลให้ ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จาก 15.7% 
ของรายไดร้วมในปี 2562 เป็น 17.4% ในปี 2563     

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้จาก 3.5 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็น 10.9 ลา้นบาทในงวดเดียวกันปี 2563 เพิ่มขึน้ 7.4 
ลา้นบาทหรือ 298.4% โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษัทมีการรบัรูค้่าใช่จ่ายดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า จ านวน 10.9 
ลา้นบาท จากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ในไตรมาสที่ 1  ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้1.0 ลา้นบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1  ปี 2563 มีค่าใชจ้่ายภาษีเงิน

ไดต้ิดลบ 13.3 ลา้นบาท เนื่องจากผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทขาดทนุ  

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และ 2563  ก าไรสุทธิลดลงจาก 32.1 ลา้นบาทเป็นขาดทุน 44.2 ลา้นบาทตามล าดับ ลดลง 76.3 
ลา้นบาทหรือ -237.7% และอัตราก าไรสุทธิลดลงจาก 4.4% เป็น -6.9% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การสูญเสียรายไดจ้ากธุรกิจ
รา้นอาหารซึ่งไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 (2) ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และ (3) ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
16 เรื่อง สญัญาเช่า (TFRS 16) 

 

การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ                                            

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยร์วม 2,044.1 ลา้นบาทและ 2,870.2 ลา้นบาท
ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 826.1 ลา้นบาทหรือ 40.4% สินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เกิดจาก สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้(2562: สิทธิการเช่า) เพิ่มขึน้ 
1,035.6 ลา้นบาท (2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งลดลง 136.0 ลา้นบาทจากการน าไปช าระค่าสินคา้ในช่วงสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID19 และ (3) การลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นจากลกูหนีค้่าก่อสรา้งรา้นใหแ้ฟรนไชส ์
28.5 ลา้นบาท  

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นรวม 610.0 ลา้นบาทและ 1,510.8 ลา้นบาทตามล าดบั 

เพิ่มขึน้ 900.8 ลา้นบาทหรือ 147.7% โดยมีสาเหตมุาหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ (2562: หนีสิ้นตามสญัญาเชา่

การเงิน)  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมส่ีวนของผูถื้อหุน้ 1,434.1 ลา้นบาทและ 1,359.4 ลา้นบาท

ตามล าดบั ลดลง 74.7 ลา้นบาทหรือ 5.2% ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงนีเ้กดิจาก (1) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัช ี             

ต่อก าไรสะสม -30.6 ลา้นบาท และ (2) ขาดทนุสทุธิระหวา่งงวด -44.2 ลา้นบาท  
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การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด    

ประเภทของกระแสเงนิสด 

ส าหรับรอบบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 มีนาคม 

2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 24.3 (50.7) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ (11.8) (25.7) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 217.0 (59.5) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 229.5 (136.0) 

โดยภาพรวม บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงในระหว่างรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวน               
-136.0 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน -50.7 ลา้นบาทในไตรมาสที่  1 ปี 2563 ลดลง -75.0 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากก าไรสุทธิซึ่งลดลง -76.3 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดอื่น ๆ ที่ส  าคัญคือ                
(1) ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายซึ่งเพิ่มขึน้  55.4 ลา้นบาท (ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่)                  
(2) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง -47.8 ลา้นบาท (3) เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นลดลง -40.1 ลา้นบาทและ (4) ลกูหนีก้ารคา้
และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นในปัจจบุนัเพิ่มขึน้ 18.4 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน 

กระแสเงินสดจากการลงทนุลดลงจาก -11.8 ลา้นบาทไตรมาสที่ 1 2562 เป็น -25.7 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัปี 2563 ซึง่ลดลง 
-13.9 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการซือ้สินทรพัยถ์าวรเพิม่ขึน้ในปี 2563 เมื่อเทียบกบัปี 2562 จ านวน 15.3 ลา้นบาท จาก (1) 
สาขาใหม่และ (2) การลงทนุในซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์ 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลงจาก 217.0 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็น -59.5 ลา้นบาทในปี 2563  
ซึ่งลดลง -276.6 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจาก  
(1) เงินสดรบัจากการออกหุน้ทนุ 952.1 ลา้นบาท (2) การช าระคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 630.0 ลา้นบาท  และ (3) การ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 101.3 ลา้นบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิัทไดช้ าระหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 48.6 ลา้นบาท 
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สภาพคลอ่งและโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  กลุ่มบรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเทา่กบั 0.78 ซึง่ลดลงจาก 1.24 ในปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจาก (1) หนีสิ้นตามสญัญาเชา่เพิ่มมากขึน้ และ (2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 

อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเพิ่มขึ ้นเป็น 1.11 ณ สิ ้นปี 2563 เมื่อเทียบกับ  0.43 ณ สิ ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก                             

(1) การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า  และ (2) การลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้จากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายทางบญัชี  

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                          ( นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ ) 
                                 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินและบญัชี 

 


