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         10 สิงหาคม 2563 
 

ที่ ZEN 2563-016 
เรื่อง ค ำอธิบำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัไตรมำสที่ 2 ปี 2563 และงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 

มิถนุำยน 2563 
เรียน  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“กลุ่มบรษิัท”) ขอน ำส่งค ำอธิบำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 
ส ำหรบัไตรมำสที่ 2 ปี 2563 และงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 ดงันี ้
 

 

การบริหารจัดการภายใต้สถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) และมาตรการของภาครฐัในการควบคมุกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ อาทิ  การจ ากัดการเดินทางและการปิดสถานที่สุ่มเส่ียงต่างๆ รวมถึงหา้งสรรพสินคา้ ไดส่้งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยใน       
ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวอย่างรุนแรงสู่ระดบัต ่าสุดเป็นประวตัิการณ ์โดยวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้รบั
ประมาณการ GDP ปี 2563 ซึ่งมีแนวโนม้หดตวัรอ้ยละ 8.1 มากกว่าที่ประมาณการไวใ้นรายงานนโยบายการเงินฉบบัก่อน 

ถึงแมว้่าประเทศไทยจะประสบความส าเรจ็ในการควบคมุการแพร่ระบาดจนน าไปสู่การทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์
ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจยงัคงหดตวัต่อเนื่องแทบทกุดา้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวไดร้บัผลกระทบหนกัสดุ
จากจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่หดตวั 100% จากมาตรการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศ เช่นเดียวกนักบัภาคการส่งออกไดร้บั
ผลกระทบจากอุปสงคช์ะลอตวัลงของประเทศคู่คา้ อีกทัง้ก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคยงัไดร้บัผลกระทบอย่างทั่วถึงกันในทุกภาคส่วนและ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรโิภคภาคเอกชน รวมถึงความอ่อนแอทางการเงินท่ีทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ในภาคครวัเรือนและภาคธรุกจิ 
ส่ิงเหล่านีต้อ้งใชเ้วลาและมาตรการเยียวยาต่างๆในการฟ้ืนตวั  

กลุ่มบริษัทไดใ้หค้วามร่วมมือและด าเนินการสอดคลอ้งกับมาตรการและค าสั่งของหน่วยงานภาครฐัอย่างเต็มที่  เพื่อช่วย

จ ากัดการแพร่ระบาดของ  COVID-19 ด้วยตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นส าคัญ  

โดยกลุ่มบริษัทไดต้ิดตามสถานการณอ์ย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการและลดความเ ส่ียง ประเมินผลกระทบทางธุรกิจในดา้นต่างๆ รวมถึง

ควบคุมดูแลใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งกับมาตรการรกัษาสขุภาพและความปลอดภยัที่มีการประกาศเพิ่มเติมอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามการ

ปิดของหา้งสรรพสินคา้ซึ่งนบัไดว้่าเป็นพืน้ที่ที่เป็นช่องทางการขายหลกัของกลุ่มบริษัท โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม 2563  

ถึง 17 พฤษภาคม 2563 ไดส่้งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อยอดขายของกลุ่มบรษิัท  

จากสถานการณด์งักล่าวกลุ่มบรษิทัใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากกบัการเพิ่มการใหบ้รกิารผ่านช่องทางการซือ้กลบับา้น หรือ

บริการ Delivery อย่างเต็มความสามารถ เพื่อรองรบัต่อความตอ้งการการบรโิภคของลกูคา้ ในขณะเดียวกนักลุ่มบรษิัทก็ไดเ้รง่ด าเนิน

มาตรการดา้นการควบคุมค่าใชจ้่ายในช่วงเวลาที่รายไดล้ดลง อาทิ การเจรจากับเจา้ของพืน้ที่เพื่อขอลดค่าเช่าส าหรับสาขาที่ไม่

สามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ การด าเนินนโยบายการสมคัรใจลางานโดยไม่รบัค่าจา้งของผูบ้ริหารในช่วงแรกและครอบคลมุ



  

2 

Zen Corporation Group Public Company Limited 662 Soi Onnuch 17, Suanluang, Bangkok 10250 THAILAND.  Tel: 02-0195000 

ถึงพนกังานทัง้หมดในภายหลงั เป็นตน้ กลุ่มบรษิัทใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสภาพคล่องที่แข็งแกรง่ ดว้ยการควบคมุค่าใชจ้่าย และ

การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อคงเงินสดไว ้ท าใหม้ั่นใจว่ากลุ่มบรษิัทจะสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมั่นคงในระยะต่อไป  

แมว้่าผลกระทบทางการเงินจากมาตรการประหยดัค่าใชจ้่ายทัง้หมดไม่สามารถชดเชยการสญูเสียรายไดใ้นไตรมาสที่ 2 ของ

ปี 2563 ไดท้ัง้หมด แต่ยอดขายของกลุ่มบริษัทไดเ้พิ่มขึน้กลบัสู่ระดบัปกติในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่ปรบัตวัดีขึน้ กลุ่มบริษัทมั่นใจว่ารายไดจ้ากการขายจะเพิ่มขึน้อย่างชดัเจนในไตรมาสที่  3 ของปี 

2563 และจะส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานทางการเงินดีขึน้มากในช่วงครึง่ปีหลงั 

 

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 30 มิถนุายน 2563 เปล่ียนแปลง 
งบการเงินรวม 1,055 3,756 2,701 

 
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) 

ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 ต่องบการเงินรวม      

รายการเคล่ือนไหวของสินทรพัยสิ์ทธิการใชส้ าหรบั
งวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2563 

หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,089,102 

เพิ่มขึน้ 45,146 

ลดลง (15,346) 

หกั ค่าเส่ือมราคา (109,544) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 1,009,358 
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ผลการด าเนินงาน 

รายได้รวม  

รายได้ 

ไตรมาสที ่2  
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 739.4 96.6% 314.0 92.8% -57.5% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 17.3 2.3% 13.6 4.0% -21.1% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 756.7 98.9% 327.6 96.8% -56.7% 

รายไดอ้ื่น 8.5 1.1% 10.9 3.2% 28.7% 

รวมรายได้ 765.2 100.0% 338.6 100.0% -55.8% 

 

รายได้ 

คร่ึงปีแรก  
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 1,449.5 96.9% 930.1 94.7% -35.8% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 31.4 2.1% 31.1 3.2% -0.8% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,480.9 99.0% 961.2 97.9% -35.1% 

รายไดอ้ื่น 14.8 1.0% 21.0 2.1% 42.0% 

รวมรายได้ 1,495.7 100.0% 982.2 100.0% -34.3% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และ 2563 รายไดร้วมของกลุ่มบรษิัทลดลงจาก 765.2 ลา้นบาท เป็น 338.6 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 

426.7 ลา้นบาทหรือ 55.8% และส าหรบัครึ่งปีแรกปี 2562 และ 2563  รายไดร้วมของกลุ่มบริษัทลดลงจาก 1,495.7 ลา้นบาท เป็น 

982.2 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 513.5 ลา้นบาทหรือ 34.3% มาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดืม่ ซึ่งถือเป็น

รายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิัทซึ่งไดร้บัผลกระทบโดยตรงมาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 การปิดประเทศ และ

การปิดรา้นอาหารในศนูยก์ารคา้ต่าง ๆชั่วคราว ทัง้นี ้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และ 2563 รายไดจ้ากการขายและบรกิารคิดเป็น 98.9% 

และ 96.8% ของรายไดร้วมตามล าดับ และส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2562 และ 2563 รายไดจ้ากการขายและบริการคิดเป็น 99.0% และ 

97.9% ของรายไดร้วมตามล าดบั  
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รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขาย                             
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ไตรมาสที ่2 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหาร 665.2 90.0% 214.8 68.4% -67.7% 

รายไดจ้ากขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 49.0 6.6% 17.7 5.6% -63.9% 

รายไดจ้ากบรกิารจดัสง่อาหารและบรกิารจดัเลีย้ง 18.3 2.5% 67.8 21.6% 270.5% 

รายไดธุ้รกจิอาหารคา้ปลีก 6.9 0.9% 13.7 4.4% 98.6% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 739.4 100.0% 314.0 100.0% -57.5% 

 

รายได้จากการขาย                             
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

คร่ึงปีแรก เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหาร  1,316.5  90.8% 734.1 78.9% -44.2% 

รายไดจ้ากขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์  93.8  6.5% 55.0 5.9% -41.4% 

รายไดจ้ากบรกิารจดัสง่อาหารและบรกิารจดัเลีย้ง  28.8  2.0% 116.9 12.6% 305.9% 

รายไดธุ้รกจิอาหารคา้ปลีก  10.3  0.7% 24.1 2.6% 134.0% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  1,449.5  100.0% 930.1 100.0% -35.8% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และ 2563 รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มลดลงจาก 739.4 ลา้นบาท เป็น 314.0 ลา้นบาท
ตามล าดบั ลดลง 425.4 ลา้นบาทหรือ 57.5% และส าหรบัครึง่ปีแรก ปี 2562 และ 2563 รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มลดลง
จาก 1,449.5 ลา้นบาท เป็น 930.1 ลา้นบาทตามล าดับ ลดลง 519.4 ลา้นบาทหรือ 35.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ยอดขายจากธุรกิจรา้นอาหารและยอดขายวตัถุดิบใหก้ับแฟรนไชส์ ในขณะที่ยอดขายจากบริการจัดส่งอาหาร และยอดขายธุรกิจ
อาหารคา้ปลีกเพิ่มมากขึน้จากการกระตุน้ยอดขายผ่านช่องทางดงักล่าวเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคที่เปล่ียนแปลงไป 
อีกทัง้ยงัไดร้บัผลบวกจากเหตกุารณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหย้อดขายบริการจดัส่งอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เพิ่มขึน้ 270.5% จากงวดเดียวกนัปี 2562 และมีสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึน้จาก 
2.5% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็น 21.6% ในงวดเดียวกนั ปี 2563 ยอดขายธุรกิจอาหารคา้ปลีกในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เติบโตขึน้จาก
ปีที่ผ่านมาสงูถึง 98.6% อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่น
ของผูบ้รโิภค ส่งผลใหอ้ตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขาเดิม (SSSG) ของกลุ่มบรษิัท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลง 
-58.3% และครึง่ปีแรก ปี 2563 ลดลง -41.5% 
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รายการ 
ไตรมาสที ่2 คร่ึงปีแรก 

2562 2563 2562 2563 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบรษิัทเป็นเจา้ของเปิดใหม่สทุธิ (สาขา) 16 3 23 4 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบรษิัทเป็นเจา้ของ ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 129 155 129 155 

จ านวนสาขาแฟรนไชสท์ี่เปิดใหมร่ะหว่างงวด (สาขา) 4 10 5 24 

จ านวนสาขาแฟรนไชส ์ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 146 193 146 193 

อตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขาเดิม: SSSG (%)(1)   -1.3% -58.3% -2.9% -41.5% 

หมายเหต:ุ (1)ค านวณจากรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ของสาขาเดมิเฉลีย่ต่อจ านวนวนัทีเ่ปิดด าเนนิการจริงของสาขาเดมิ 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชสล์ดลงจาก 17.3 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2562  เป็น 13.6 ลา้นบาทในงวดเดียวกันปี 2563 

ลดลง 3.6 ลา้นบาทหรือ 21.1% รายไดท้ี่ลดลงนีม้ีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากค่าสิทธิและค่าการตลาดแฟรนไชส์ลดลง โดยสาขา 

แฟรนไชสม์ียอดขายที่ลดลงจากผลกระทบของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 และการปิดรา้นชั่วคราว ประกอบ

กับกลุ่มบริษัทมีการปรับลดค่าสิทธิเพื่อช่วยเหลือร้านแฟรนไชส์ในช่วงสถาณการณ์ COVID-19 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้

ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา้เพิ่มมากขึน้จากจ านวนสาขาแฟรนสใ์หม่ที่เพิ่มมากขึน้ก็ตาม  

ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี  2562 และ 2563 รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชสล์ดลงเล็กนอ้ยจาก 31.4 ลา้นบาท เป็น 31.1 ลา้นบาท

ตามล าดบั ลดลง 0.3 ลา้นบาทหรือ 0.8% ทัง้นีใ้นครึ่งปีแรก ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการเปิดสาขาแฟรนไชสใ์หม่ทัง้สิน้ 24 สาขา ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่เป็นแบรนดเ์ขียง  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จาก 8.5 ลา้นบาทเป็น 10.9 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 2.4 

ลา้นบาทหรือ 28.2% โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) รายไดค้่าเช่าที่สงูขึน้ และ (2) รายไดค้า่บตัรสมาชิกตดัจา่ยที่สงูขึน้ และส าหรบัครึง่

ปีแรก ปี 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้จาก 14.8 ลา้นบาทเป็น 21.0 ลา้นบาทตามล าดบั เพิม่ขึน้ 6.2 ลา้นบาทหรือ  42.0%  

ต้นทุนขายและบริการ 

รายการ 

ไตรมาสที ่2 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

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

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 739.4 97.7% 314.0 95.8% -57.5% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 17.3 2.3% 13.6 4.2% -21.1% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  756.7 100.0% 327.6 100.0% -56.7% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร(2) 392.3 51.8% 200.5 61.2% -48.9% 

ก าไรขัน้ตน้                                        364.4 48.2% 127.2 38.8% -65.1% 
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รายการ 

คร่ึงปีแรก เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

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

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม         1,449.5  97.9% 930.1 96.8% -35.8% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์              31.4  2.1% 31.1 3.2% -0.8% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร          1,480.9  100.0% 961.2 100.0% -35.1% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร(2)            773.2  52.2% 562.8 58.6% -27.2% 

ก าไรขัน้ตน้                                                   707.7  47.8% 398.4 41.4% -43.7% 

หมายเหต:ุ        (1) รอ้ยละของรายไดจ้ากธุรกิจหลกั  
                           (2) ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีการปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทตน้ทนุขายและบริการ และค่าใชจ้่ายในการขายใหม่เพือ่ให้
สอดคลอ้งและง่ายต่อการเปรียบเทยีบกบับริษัทอืน่ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และ 2563 ตน้ทุนขายและบริการลดลงจาก 392.3 ลา้นบาท เป็น 200.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 
191.8 ลา้นบาทหรือ 48.9% โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ตน้ทนุวตัถดุิบอาหารลดลงจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหาร (2) 
ตน้ทนุการขายของพนกังาน (พืน้ท่ีส่วนครวั) ลดลงจากมาตรการควบคมุตน้ทนุในช่วงวิกฤต COVID-19 และการปิดสาขาชั่วคราวและ 
(3) ค่าเช่า ค่าบรกิาร และค่าสาธารณโูภคลดลงจากการเจรจาต่อรองกบัศนูยก์ารคา้ในช่วงเดือน มีนาคม -พฤษภาคม 2563  

ถึงแม้กลุ่มบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อควบคุมตน้ทุนขายและบริการ เช่น พนักงาน และค่าเช่าในช่วงสถานการณ์ 

COVID-19  แต่ก าไรขั้นตน้ ลดลงจาก 364.4 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็น 127.2 ลา้นบาทในงวดเดียวกันปี 2563 ลดลง 

237.2 ลา้นบาทหรือ 65.1% เนื่องจาก (1) ยอดขายจากธุรกิจรา้นอาหารที่ลดลง (2) ตน้ทุนบรรจุภณัฑเ์พิ่มสงูขึน้ เนื่องจากมียอดขาย

จากบริการจดัส่งอาหารเพิ่มมากขึน้ และ (3) การออกโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มขึน้เพื่อกระตุน้การบรโิภค ทัง้นีอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจาก 

48.2% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็น 38.8% ในปี 2563  

และส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2562 และ 2563 ตน้ทุนขายและบริการลดลงจาก 773.2 ลา้นบาท เป็น 562.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ลดลง 210.4 ลา้นบาทหรือ 27.2% ก าไรขัน้ตน้ ลดลงจาก 707.7 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็น 398.4 ลา้นบาทในงวดเดียวกนั
ปี 2563 ลดลง 309.3 ลา้นบาทหรือ 43.7% อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจาก 47.8% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็น 41.4% ในปีงวดเดียวกนั 
ปี 2563  

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1)    

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และ 2563  ค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจ าหน่ายลดลงจาก 214.7 ลา้นบาท เป็น 142.0 ลา้นบาท
ตามล าดบั ลดลง 72.7 ลา้นบาท หรือ 33.9% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ตน้ทุนของพนักงาน (พืน้ที่ส่วนรบัประทานอาหาร) จาก
มาตรการควบคมุตน้ทุนและการปิดสาขาชั่วคราวในช่วงที่มีการบงัคบัปิดหา้งสรรพสินคา้ (2) ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณปูโภค 
ลดลงจากการเจรจาต่อรองกับศนูยก์ารคา้ และ (3) กลยุทธข์องกลุ่มบริษัทในการท าการตลาดไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้โดยค่าใชจ้่าย
ทางการตลาดลดลง 4.8 ลา้นบาทจากการการเปล่ียนมาใชช้่องทางการตลาดที่คุม้ค่ามากขึน้ผ่านระบบออนไลน ์อย่างไรก็ตามกลุ่ม
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บริษัทมีค่าใชจ้่ายซึ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นที่ใหก้ับผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งอาหาร (Grab, Lineman, Food Panda และ Get) เพิ่มมากขึน้ 
7.7 ลา้นบาทจากการขายผ่านผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งอาหารบริการที่มากขึน้ ทัง้นีค้่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายของกลุ่มบรษิัท
เพิ่มขึน้จากอตัรา 28.1% ของรายไดร้วมในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็น 41.9% ในงวดเดียวกนัปี 2563 

ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี  2562 และ 2563 ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงจาก 412.9 ลา้นบาท เป็น 357.7 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 
55.2 ลา้นบาท หรือ 13.4% ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึน้จากอตัรา 27.6% ของรายไดร้วมในปี 2562 
เป็น 36.4% ในปี 2563 

หมายเหต:ุ     (1) ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีการปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทค่าใชจ้่ายในการขายเพือ่ใหส้อดคลอ้งและง่ายต่อการเปรียบเทยีบ
กบับริษัทอืน่ ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาก 117.9 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็น 91.9 ลา้นบาทในงวดเดียวกันปี 2563 ลดลง 
26.0 ลา้นบาทหรือ 22.0% สาเหตุหลกัมาจาก (1) ค่าใชจ้่ายพนกังานลดลงจากการด าเนินนโยบายการสมคัรใจลางานของผูบ้ริหาร 
และพนกังานส่วนสนบัสนุน เพื่อลดค่าใชจ้่ายในช่วงที่บริษัทสญูเสียรายไดจ้ากการปิดรา้นอาหารชั่วคราว (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารที่
ลดลง และ (3) ค่าใช้จ่ายต่างๆลดลงจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย เช่นการด าเนินนโยบายการท างานที่บา้นเพื่อประหยัดค่า
สาธารณูปโภค ค่าเดินทางและค่าล่วงเวลา อย่างไรก็ตาม จากรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหารที่ลดลงส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการบริหาร
เพิ่มขึน้จาก 15.4% ของรายไดร้วมในไตรมาส 2 ปี 2562 เป็น 27.2% ในงวดเดียวกนัปี 2563     

ส าหรบัครึง่ปีแรก ปี 2562 และ 2563 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงจาก 232.6 ลา้นบาท เป็น 204.0 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 
28.6 ลา้นบาทหรือ 12.3% ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้จาก 15.6% ของรายไดร้วมในครึง่ปีแรก ปี 2562 เป็น 20.8% ของรายไดร้วม
ในงวดเดียวกนัปี 2563 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้จาก 0.1 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็น 8.0 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัปี 2563 เพิ่มขึน้ 7.9 ลา้น
บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) กลุ่มบริษัทมีการรับรูค้่าใช่จ่ายดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจากการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) และ (2) ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากการเบิกเงินกูเ้งินทนุหมนุเวยีน

เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงสถาณการณ ์COVID-19 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไดช้ าระคืนเงินกูทุ้นหมนุเวียนทัง้หมดแลว้เมื่อสิน้เดือน

มิถนุายน 2563 

ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2562 และ 2563   ตน้ทุนทางการเงินไดเ้พิ่มขึน้จาก 3.6 ลา้นบาท เป็น 18.9 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 

15.3 ลา้นบาทหรือ 425.0%  
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ในไตรมาสที่ 2  ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้7.0 ลา้นบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 2  ปี 2563 มีค่าใชจ้่ายภาษีเงิน

ไดต้ิดลบ 23.1 ลา้นบาท เนื่องจากผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทขาดทนุ และการไดป้ระโยชนท์างภาษีที่จ่ายนอ้ยลง 

 ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้8.0 ลา้นบาท ในขณะที่ครึ่งปีแรก ปี 2563 มีค่าใชจ้่ายภาษีเงิน

ไดต้ิดลบ 36.4 ลา้นบาท   

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และ 2563  ก าไรสทุธิลดลงจาก 33.2 ลา้นบาทเป็นขาดทุน 81.0 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 114.2 
ลา้นบาทหรือ -344.0% และอตัราก าไรสทุธิลดลงจาก 4.3% เป็น -23.9% โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) การสญูเสียรายไดจ้ากธุรกิจ
รา้นอาหารซึ่งไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 (2) ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และ (3) ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
16 เรื่อง สญัญาเช่า (TFRS 16) 

ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2562 และปี 2563 ก าไรสุทธิลดลงจาก 65.3 ลา้นบาทเป็นขาดทุน 125.2 ลา้นบาทตามล าดับ ลดลง 
190.5 ลา้นบาทหรือ -291.7% และอตัราก าไรสทุธิลดลงจาก 4.4% เป็น -12.7%  

การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ                                            

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วม 2,044.1 ลา้นบาท และ 2,790.0 ลา้นบาท
ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 745.9 ลา้นบาทหรือ 36.5% สินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เกิดจาก สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้(2562: สิทธิการเช่า) เพิ่มขึน้ 
969.3 ลา้นบาท (2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งลดลง 132.6 ลา้นบาทจากการน าไปช าระค่าสินคา้ในช่วงสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID19 และ (3) การลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นจากลกูหนีค้่าก่อสรา้งรา้นใหแ้ฟรนไชส ์
40.1 ลา้นบาท  

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถนุายน 2563  กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นรวม 610.0 ลา้นบาทและ 1,511.4 ลา้นบาทตามล าดบั 

เพิ่มขึน้ 901.3 ลา้นบาทหรือ 147.7% โดยมีสาเหตมุาหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ (2562: หนีสิ้นตามสญัญาเชา่

การเงิน)  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถนุายน 2563  กลุ่มบรษิัทมส่ีวนของผูถื้อหุน้ 1,434.1 ลา้นบาทและ 1,278.7 ลา้นบาท

ตามล าดบั ลดลง 155.4 ลา้นบาทหรือ 10.8% ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงนีเ้กิดจาก (1) ขาดทนุสทุธิระหว่างงวด -125.2 ลา้นบาท และ (2) 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่อก าไรสะสม -30.6 ลา้นบาท 

การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด    

ประเภทของกระแสเงนิสด 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 

2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 137.4 (1.3) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ (96.9) (29.2) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 215.9 (102.0) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 256.3 (132.6) 

โดยภาพรวม บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงในระหว่างรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จ านวน               
-132.6 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน -1.3 ลา้นบาทในงวดหกเดือนแรก ปี 2563 ลดลง -138.7 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากก าไรสุทธิซึ่งลดลง -190.5 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดอื่น ๆ ที่ส  าคญัคือ                
(1) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายซึ่งเพิ่มขึน้ 92.1 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่) (2) ตน้ทุนทาง
การเงินเพิ่มขึน้ 15.3 ลา้นบาท (3) เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นลดลง -81.4 ลา้นบาท (4) ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียน
อื่นในปัจจบุนัเพิ่มขึน้ 57.3 ลา้นบาท (5) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง -47.1 ลา้นบาท และ(6) รายไดร้บัล่วงหนา้ลดลง -19.6 ลา้นบาท    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน 

กระแสเงินสดจากการลงทนุลดลงจาก -96.9 ลา้นบาทในงวดหกเดือนแรก ปี 2562  เป็น -29.2 ลา้นบาทในงวดเดยีวกนัปี 
2563 ซึ่งลดลง -67.7 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการซือ้สินทรพัยถ์าวรลดลงในปี 2563 เมื่อเทียบกบัปี 2562 จ านวน 48.1 ลา้น
บาทและจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวรเพิ่มขึน้ในปี 2563 เมื่อเทียบกบัปี 2562 จ านวน 22.9 ลา้นบาท จาก (1) จ านวนสาขาใหม่ที่
นอ้ยลง และ (2) การปิดสาขามากขึน้  
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เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลงจาก 215.9 ลา้นบาทในงวดหกเดือนแรก ปี 2562 เป็น -102.0 ลา้นบาทในช่วง
เดียวกนัปี 2563 ซึ่งลดลง -317.9 ลา้นบาท ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิจากการออกหุน้ทนุ 952.1 
ลา้นบาทซึ่งหักกลบบางส่วนดว้ย (1) การช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 630.0 ลา้นบาท  และ (2) การจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท 101.3 ลา้นบาท ในขณะที่งวดหกเดือนแรก ปี 2563 กลุ่มบริษัทไดช้ าระหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 79.7 ลา้นบาท และ
ดอกเบีย้จ่าย 22.3 ลา้นบาท 

สภาพคลอ่งและโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563  กลุ่มบรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.70 ซึง่ลดลงจาก 1.24 ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจาก (1) หนีสิ้นตามสญัญาเชา่เพิม่มากขึน้ และ (2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเพิ่มขึน้เป็น 1.18 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับ 0.43 ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมา

จาก (1) การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า  และ (2) การลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรสุทธิติดลบและการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                          ( นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ ) 
                                 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินและบญัชี 

 


