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          9 พฤศจิกายน 2563 
 

ที่ ZEN 2563-020 
เรื่อง ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับไตรมำสที่  3 ปี 2563 และงวด 9 เดือน สิ ้นสุด                           

วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
เรียน  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“กลุ่มบริษัท”) ขอน ำส่งค ำอธิบำยและวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร 
ส ำหรบัไตรมำสที่ 3 ปี 2563 และงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ดงันี ้

 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 

จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจปรบัตัวในทิศทางที่ดีขึน้ อย่างไรก็ตาม  การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในระดับค่อนขา้งต ่า และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าช่วงก่อนการระบาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวไดร้บั
ผลกระทบหนักที่สุดเนื่องจากมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพบว่ามี “การ
ระบาดครัง้ที่สอง” เกิดขึน้อีกในหลายประเทศ ก าลังซือ้ของผูบ้ริโภคไทยยังไดร้บัผลกระทบอย่างทั่วถึงกันในทุกภาคส่วนและส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อการบริโภคภาคเอกชน รฐับาลไทยยงัคงตอ้งเฝ้าระวงัและรกัษามาตรการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศอย่าง
เขม้งวดเพื่อหลีกเล่ียงการแพรร่ะบาดในประเทศจนกว่าจะมีวคัซีนป้องกนั COVID-19 ซึ่งคาดการณว์่าจะเป็นช่วงกลางปี 2564 

กลุ่มบริษัทไดต้ิดตามสถานการณอ์ย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการและลดความเส่ียง ประเมินผลกระทบทางธุรกิจในดา้นต่างๆ 
รวมถึงควบคุมดูแลใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งกับมาตรการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยที่มีการประกาศเพิ่มเติมอยู่เสมอ ส าหรบั
ภาพรวมการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ยอดขายของกลุ่มบริษัทปรบัตวัดีขึน้เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก
หลงัจากที่รฐับาลสามารถควบคมุสถานการณข์องโรค COVID-19 ไดด้ี ท าใหป้ระชาชนมีความมั่นใจในการใชช้ีวิตประจ าวนัมากขึน้ 
อย่างไรก็ตามจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคที่ยงัต ่าอยู่ส่งผลใหย้อดขายของบริษัทยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่า
ก่อนการระบาด  ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงใหค้วามส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพดว้ยการบริหารจัดการตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทั้งหมดอย่าง
ระมดัระวงัโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเช่าพืน้ที่และค่าใชจ้่ายพนกังาน ประกอบกับการผลักดนัยอดขายใหม้ากที่สดุผ่านทุกช่องทางทัง้การขาย
ผ่านบรกิารจดัส่งอาหารและกลุ่มสินคา้คา้ปลีกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทสามารถสรา้งผลก าไรในไตรมาสที่ 3 ไดม้ากกว่าปีก่อน 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี   

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้  

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของลกูหนีก้ารคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอด
อายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรพัยท์างการเงินเหล่านีป้ระมาณการโดยอา้งอิงขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์น
อดีต ปรบัปรุงดว้ยปัจจยัที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลกูหนีแ้ละประเมินสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัและที่คาดการณว์่าจะเกิดขึน้ใน
อนาคต  

           หน่วย : ลา้นบาท 

ค่าเผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 31 ธันวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 เปล่ียนแปลง 
งบการเงินรวม 1.0 3.7 2.7 

 
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) 

ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 ต่องบการเงินรวม      

รายการเคล่ือนไหวของสินทรพัยสิ์ทธิการใชส้ าหรบั
งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

หน่วย : ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,089.1 

เพิ่มขึน้ 95.7 

ลดลง (15.3) 

หกั ค่าเส่ือมราคา (165.4) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 1,004.1 
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ผลการด าเนินงาน 

รายได้รวม  

รายได้ 

ไตรมาสที ่3  
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 759.5 95.7% 645.2 95.0% -15.0% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 22.0 2.8% 18.5 2.7% -16.2% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 781.5 98.5% 663.7 97.7% -15.1% 

รายไดอ้ื่น 11.7 1.5% 15.8 2.3% 34.3% 

รวมรายได้ 793.2 100.0% 679.4 100.0% -14.3% 

 

รายได้ 

งวด 9 เดือนแรก  
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 2,209.0 96.5% 1,575.3 94.8% -28.7% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 53.4 2.3% 49.6 3.0% -7.1% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,262.4 98.8% 1,624.9 97.8% -28.2% 

รายไดอ้ื่น 26.5 1.2% 36.8 2.2% 38.6% 

รวมรายได้  2,288.9  100.0% 1,661.7 100.0% -27.4% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และ 2563 รายไดร้วมของกลุ่มบรษิัทลดลงจาก 793.2 ลา้นบาท เป็น 679.4 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 

113.8 ลา้นบาทหรือ 14.3%  มาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิัทที่ไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 โดยถึงแม้ว่ารา้นอาหารในกลุ่มเกือบทั้งหมดไดก้ลับมาเปิด

ใหบ้ริการและยอดขายมีทิศทางที่ฟ้ืนตวัขึน้แลว้ แต่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารในรา้นอาหารยงัไม่กลบัมาเท่ากับระดบัก่อนการระบาด ทัง้นีใ้น

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และ 2563 รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็น 95.7% และ 95.0% ตามล าดบั  

ส าหรบังวด 9 เดือนแรกปี 2562 และ 2563  รายไดร้วมของกลุ่มบริษัทลดลงจาก 2,288.9 ลา้นบาท เป็น 1,661.7 ลา้นบาท

ตามล าดบั ลดลง 627.2 ลา้นบาทหรือ 27.4% มาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งถือเป็นรายไดห้ลกัของ

กลุ่มบริษัทที่ไดร้ับผลกระทบโดยตรงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 การปิดประเทศ และการปิด
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รา้นอาหารในศูนยก์ารคา้ต่าง ๆชั่วคราวระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ทัง้นีใ้นงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็น 96.5% และ 94.8% ของรายไดร้วมตามล าดบั  

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขาย                             
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ไตรมาสที ่3 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหาร 672.3 88.5% 553.0 85.7% -17.7% 

รายไดจ้ากขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 48.7 6.4% 36.8 5.7% -24.4% 

รายไดจ้ากบรกิารจดัสง่อาหารและบรกิารจดัเลีย้ง 30.3 4.0% 43.5 6.7% 43.6% 

รายไดธุ้รกจิอาหารคา้ปลีก 8.2 1.1% 11.9 1.8% 45.0% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 759.5 100.0% 645.2 100.0% -15.0% 
 

รายได้จากการขาย                             
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

งวด 9 เดือนแรก เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหาร 1,988.9 90.0% 1,287.9 81.8% -35.2% 

รายไดจ้ากขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 142.5 6.5% 91.0 5.8% -36.1% 

รายไดจ้ากบรกิารจดัสง่อาหารและบรกิารจดัเลีย้ง 59.1 2.7% 160.4 10.2% 171.4% 

รายไดธุ้รกจิอาหารคา้ปลีก 18.5 0.8% 36.0 2.3% 94.6% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 2,209.0 100.0% 1,575.3 100.0% -28.7% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และ 2563 รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มลดลงจาก 759.5 ลา้นบาท เป็น 645.2 ลา้นบาท
ตามล าดับ ลดลง 114.3 ล้านบาทหรือ 15.0% และส าหรับงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 รายได้จากการขายอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงจาก 2,209.0 ลา้นบาท เป็น 1,575.3 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 633.7 ลา้นบาท หรือ 28.7% โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
การลดลงของยอดขายจากธุรกิจรา้นอาหารและยอดขายวตัถุดิบใหก้ับแฟรนไชส์ ในขณะที่ยอดขายจากบริการจัดส่งอาหาร และ
ยอดขายธุรกิจอาหารคา้ปลีกเพิ่มมากขึน้จากการกระตุน้ยอดขายผ่านช่องทางดงักล่าวเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่
เปล่ียนแปลงไป อีกทัง้ยงัไดร้บัผลบวกจากเหตกุารณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหย้อดขายบรกิารจดัส่งอาหารในไตร
มาสที่ 3 ปี 2563 เพิ่มขึน้ 43.6% จากงวดเดียวกนัปี 2562 และมีสดัส่วนยอดขายจากบรกิารจดัส่งอาหารต่อรายไดจ้ากการขายอาหาร
และเครื่องดื่มรวม เพิ่มขึน้จาก 4.0% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็น 6.7% ในงวดเดียวกัน ปี 2563 ยอดขายธุรกิจอาหารคา้ปลีกในไตร
มาสที่ 3 ปี 2563 เติบโตขึน้จากปีที่ผ่านมา 45.0%  และส าหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2562 และ 2563  ยอดขายบริการจัดส่งอาหาร



  

5 

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

เพิ่มขึน้จาก 59.1 ลา้นบาท เป็น 160.4 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 101.3 ลา้นบาทหรือ 171.4% ยอดขายธุรกิจอาหารคา้ปลีกเพิ่มขึน้
จาก 18.5 ลา้นบาท เป็น 36.0 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 17.5 ลา้นบาทหรือ 94.6% 

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภค 
ส่งผลใหอ้ตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกจิรา้นอาหารของสาขาเดิม (SSSG) ของกลุ่มบรษิัท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ลดลง -18.9% และ
งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 ลดลง -33.7% 

 

รายการ 
ไตรมาสที ่3 งวด 9 เดือนแรก 

2562 2563 2562 2563 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบรษิัทเป็นเจา้ของเปิดใหม่สทุธิ (สาขา) 26 1 49 5 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบรษิัทเป็นเจา้ของ ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 154 153 154 153 

จ านวนสาขาแฟรนไชสท์ี่เปิดใหม่ระหว่างงวด (สาขา) 9 11 14 35 

จ านวนสาขาแฟรนไชส ์ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 154 190 154 190 

อตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขาเดิม: SSSG (%)(1)   -10.0% -18.9% -5.3% -33.7% 

หมายเหต:ุ (1)ค านวณจากรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ของสาขาเดมิเฉลีย่ต่อจ านวนวนัทีเ่ปิดด าเนนิการจริงของสาขาเดมิ 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชสล์ดลงจาก 22.0 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2562  เป็น 18.5 ลา้นบาทในงวดเดียวกันปี 2563 

ลดลง 3.6 ลา้นบาทหรือ 16.0% รายไดท้ี่ลดลงนีม้ีสาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากค่าสิทธิและค่าการตลาดที่เก็บจากแฟรนไชส์ลดลง  

โดยสาขาแฟรนไชสเ์องมียอดขายที่ลดลงจากผลกระทบของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 และการปิดรา้นชั่วคราว  

ส าหรบังวด 9 เดือนแรก ปี  2562 และ 2563 รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ลดลงจาก 53.4 ลา้นบาท เป็น 49.6 ลา้นบาท

ตามล าดบั ลดลง 3.8 ลา้นบาทหรือ 7.1% รายไดท้ี่ลดลงนีม้ีสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากคา่สิทธิและค่าการตลาดที่เก็บจากแฟรนไชส์

ลดลง โดยสาขาแฟรนไชสเ์องมียอดขายที่ลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 และการปิด

รา้นชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีการปรบัลดค่าสิทธิเพื่อช่วยเหลือแฟรนไชสบ์าง

รายในช่วงสถานการณ ์COVID-19 ถึงแมว้่าบริษัทจะมีรายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา้เพิ่มมากขึน้จากจ านวนสาขาแฟรนสใ์หม่ที่

เพิ่มมากขึน้ก็ตาม ทัง้นีใ้นงวด 9 เดือนแรก  ปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีการเปิดสาขาแฟรนไชสใ์หม่ทัง้สิน้ 35 สาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบรนดเ์ขียง  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จาก 11.7 ลา้นบาทเป็น 15.8 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 4.1 

ลา้นบาทหรือ 35.0% โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) รายไดค้่าเช่าจากแฟรนไชสส์งูขึน้ และ (2) ก าไรจากการตดับญัชีสินทรพัยสิ์ทธิการ

ใชข้องสาขาที่ปิดถาวร 

และส าหรับงวด 9 เดือนแรก ปี  2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึน้จาก 26.5 ล้านบาทเป็น 36.8 ล้านบาท

ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 10.3 ลา้นบาทหรือ 38.9% โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) รายไดค้่าเช่าที่สงูขึน้ (2) ก าไรจากการตดับญัชีสินทรพัย์

สิทธิการใชข้องสาขาที่ปิดถาวร และ (3) การกลบัรายการภาษีโรงเรือนของปี 2562     
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ต้นทุนขายและบริการ 

รายการ 

ไตรมาสที ่3 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

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

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 759.5 95.7% 645.2 95.0% -15.0% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 22.0 2.8% 18.5 2.7% -16.2% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  781.5 98.5% 663.7 97.7% -15.1% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร(2) 409.5 51.6% 333.0 49.0% -18.7% 

ก าไรขัน้ตน้                                        372.0 47.6% 330.7 49.8% -11.1% 
 

รายการ 

งวด 9 เดือนแรก เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

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

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 2,209.0 96.5% 1,575.3 94.8% -28.7% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 53.4 2.3% 49.6 3.0% -7.1% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,262.4 98.8% 1,624.9 97.8% -28.2% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร(2) 1,182.8 51.7% 895.9 53.9% -24.3% 

ก าไรขัน้ตน้                                                1,079.6  47.7% 729.0 44.9% -32.5% 

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

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และ 2563 ตน้ทุนขายและบริการลดลงจาก 409.5 ลา้นบาท เป็น 333.0 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 
76.5 ลา้นบาทหรือ 18.7% โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) ตน้ทุนวตัถุดิบอาหารลดลงจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหาร (2) 
ตน้ทุนการขายของพนักงาน (พืน้ที่ส่วนครวั) ลดลงจากมาตรการควบคุมตน้ทุนในช่วงวิกฤต COVID-19 และ (3) ค่าเช่า ค่าบริการ 
และค่าสาธารณโูภคลดลงจากการเจรจาต่อรองกบัศนูยก์ารคา้ 

ก าไรขัน้ตน้ ลดลงจาก 372.0 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็น 330.7 ลา้นบาทในงวดเดียวกันปี 2563 ลดลง 41.3 ลา้น
บาทหรือ 11.1% มาจากยอดขายจากธุรกิจรา้นอาหารที่ลดลง อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จาก 47.6% ในไตรมาสที่ 3 ปี 
2562 เป็น 49.8% ในปี 2563  จากการบริหารจัดการตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้เพื่อสรา้งผลก าไรใหม้ากขึน้ โดยมาตรการ
ดงักล่าวไดม้ีการด าเนินการอย่างเขม้ขน้ในช่วงครึง่ปีแรกและไดส่้งผลลพัธท์ี่ชดัเจนในไตรมาสที่ 3 
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ส าหรับงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 ต้นทุนขายและบริการลดลงจาก 1,182.8 ล้านบาท เป็น 895.9 ล้านบาท 
ตามล าดบั ลดลง 286.9 ลา้นบาทหรือ 24.3% ก าไรขัน้ตน้ ลดลงจาก 1,079.6 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็น 729.0 ลา้นบาท
ในงวดเดียวกนัปี 2563 ลดลง 350.6 ลา้นบาทหรือ 32.5% อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจาก 47.7% ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 เป็น 44.9% 
ในงวดเดียวกัน ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหารซึ่งไดร้บัผลกระทบจากมาตรการการล็อก
ดาวนเ์พื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในช่วงครึง่ปีแรกของ ปี 2563   

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1)         

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และ 2563  ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงจาก 230.4 ลา้นบาท เป็น 183.1 ลา้นบาทตามล าดับ ลดลง 
47.3 ลา้นบาท หรือ 20.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ตน้ทุนของพนักงาน (พืน้ที่ส่วนรับประทานอาหาร) ลดลงจากมาตรการ
ควบคมุตน้ทนุ (2) ค่าเช่า ค่าบรกิาร และค่าสาธารณปูโภค ลดลงจากการเจรจาตอ่รองกบัศนูยก์ารคา้ และ (3) ค่าใชจ้่ายทางการตลาด
ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน อย่างไรก็ตามกลุ่มบรษิัทมีค่าใชจ้่ายคอมมชิชั่นที่ใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งอาหาร (Grab, Lineman, Food 
Panda และ Get) เพิ่มมากขึน้จากการขายผ่านผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งอาหารบริการที่มากขึน้ ทัง้นีค้่าใชจ้่ายในการขายของกลุ่มบรษิัท
ลดลงจากอตัรา 29.0% ของรายไดร้วมในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็น 27.0% ในงวดเดียวกนัปี 2563 

ส าหรบังวด 9 เดือนแรก ปี  2562 และ 2563 คา่ใชจ้า่ยในการขายลดลงจาก 643.3 ลา้นบาท เป็น 540.8 ลา้นบาทตามล าดบั 
ลดลง 102.5 ลา้นบาท หรือ 15.9% ค่าใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่ายของกลุ่มบรษิัทเพิม่ขึน้จากอตัรา 28.1% ของรายไดร้วมในปี 
2562 เป็น 32.5% ในปี 2563  

หมายเหต:ุ     (1) ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีการปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทค่าใชจ้่ายในการขายเพือ่ใหส้อดคลอ้งและง่ายต่อการเปรียบเทยีบ
กบับริษัทอืน่ ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาก 126.7 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็น 100.4 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัปี 2563 ลดลง 
26.4 ล้านบาท หรือ 20.8% สาเหตุหลักมาจาก (1) ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงจากการปรับโครงสรา้งองค์กรในช่วงไตรมาสที่  2  
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ลดลง และ (3) ค่าใชจ้่ายต่างๆลดลงจากมาตรการควบคมุค่าใชจ้่าย เช่นการด าเนินนโยบายการท างานท่ี
บา้นเพื่อประหยดัค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางและค่าล่วงเวลา ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาก 16.0% ของรายไดร้วมใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็น 14.8% ของรายไดร้วมในงวดเดียวกนัปี 2563 

ส าหรบั งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงจาก 359.4 ลา้นบาท เป็น 304.3 ลา้นบาทตามล าดบั 
ลดลง 55.1 ลา้นบาท หรือ 15.3% อย่างไรก็ตามค่าใชจ้า่ยในการบรหิารเพิ่มขึน้จาก 15.7% ของรายไดร้วมในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 
เป็น 18.3% ของรายไดร้วมในงวดเดียวกนัปี 2563  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการสญูเสียรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหารซึ่งไดร้บัผลกระทบ
จากมาตรการการล็อกดาวนเ์พื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในช่วงครึง่ปีแรกของ ปี 2563   



  

8 

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

ต้นทนุทางการเงนิ 

ตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้จาก 45,049 บาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็น 7.9 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัปี 2563 เพิ่มขึน้ 7.8 ลา้น
บาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษัทมีการรบัรูค้่าใช่จ่ายดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16)  

ส าหรบังวด 9 เดือนแรก ปี 2562 และ 2563   ตน้ทุนทางการเงินได้เพิ่มขึน้จาก 3.7 ลา้นบาท เป็น 26.8 ลา้นบาทตามล าดบั 

เพิ่มขึน้ 23.1 ลา้นบาท หรือ 624.3% โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) กลุ่มบริษัทมีการรบัรูค้่าใช่จ่ายดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสญัญา

เช่าจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) และ (2) ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากการ

เบิกเงินกูเ้งินทุนหมนุเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงสถานการณ ์COVID-19 ช่วงไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไดช้ าระคืน

เงินกูท้นุหมนุเวียนทัง้หมดแลว้ก่อนสิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ในไตรมาสที่ 3  ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้4.4 ลา้นบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 3  ปี 2563 มีค่าใชจ้่ายภาษีเงิน

ได ้9.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.9 ลา้นบาทหรือ 111.4%     

 ส าหรบั งวด 9 เดือนแรก ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้12.4 ลา้นบาท ในขณะที่งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 มี

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดต้ิดลบ 27.1 ลา้นบาท เนื่องจากผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัขาดทนุในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563  และการได้

ประโยชนท์างภาษีที่จ่ายนอ้ยลง 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และ 2563  ก าไรสุทธิเพิ่มขึน้จาก 22.1 ลา้นบาทเป็น 45.5 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 23.4 ลา้น
บาทหรือ 105.6% และอัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึน้จาก 2.8% เป็น 6.7% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การด าเนินมาตรการการบริหาร
ตน้ทนุและควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน้ และ (2) การไดร้บัส่วนลดค่าเช่าพืน้ท่ียอ้นหลงัส าหรบัสาขาที่ไดร้บัผลกระทบ
จากมาตรการการล็อกดาวนแ์ละไม่ไดร้บัส่วนลดในช่วงไตรมาสที่ 2  

ส าหรับงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 และปี 2563 ก าไรสุทธิลดลงจาก 87.4 ลา้นบาทเป็นขาดทุน 79.6 ลา้นบาทตามล าดับ 
ลดลง 167.1 ลา้นบาท หรือ 191.1% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการสญูเสียรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหารซึ่งไดร้บัผลกระทบจากมาตรการ
การล็อกดาวนเ์พื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในช่วงครึ่งปีแรกของ ปี 2563  ส่งผลอัตราก าไรสุทธิลดลงจาก 
3.8% เป็น -4.8%  
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การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ                                            

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วม 2,044.1 ลา้นบาท และ 2,809.8 ลา้นบาท
ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 765.7 ลา้นบาทหรือ 37.5% สินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เกิดจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS16) 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 30 กนัยายน 2563  กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นรวม 610.0 ลา้นบาทและ 1,545.6 ลา้นบาทตามล าดบั 

เพิ่มขึน้ 935.5 ลา้นบาทหรือ 153.4% โดยมีสาเหตมุาหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงนิ)  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 30 กนัยายน 2563  กลุ่มบรษิัทมส่ีวนของผูถื้อหุน้ 1,434.1 ลา้นบาทและ 1,264.2 ลา้นบาท

ตามล าดบั ลดลง 169.9 ลา้นบาทหรือ 11.8% ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงนีเ้กิดจาก (1) ขาดทนุสทุธิระหว่างงวด -79.6 ลา้นบาท  

(2) การจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 60 ลา้นบาท และ (3)ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่อก าไรสะสม 30.6 ลา้น

บาท 

การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด    

ประเภทของกระแสเงนิสด 

ส าหรับงวด 9 เดือนแรกสิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 

2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 219.3 225.6 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ (208.6) (25.5) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 215.7 (238.1) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 226.3 (38.0) 

โดยภาพรวม บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงในระหว่างรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน               
-38.0 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 225.6 ลา้นบาทในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 เพิ่มขึน้ 6.3 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปี 2562 แมว้่าจะมีก าไรสทุธิที่ลดลง -167.1 ลา้นบาท ซึ่งปรบัดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้(1) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
ซึ่งเพิ่มขึน้ 154.1 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ TFRS 16) (2) ตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 23.1 ลา้น
บาท (3) ขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์เพิ่มขึน้ 16.1 ลา้นบาท  การเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดอื่น ๆ ที่ส  าคญัคือ             
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(1) เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่นลดลง -31.9 ลา้นบาท (2) ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นในปัจจบุนัเพิ่มขึน้ 93.3 ลา้น
บาท (3) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง -75.8 ลา้นบาท และ(4) รายไดร้บัล่วงหนา้ลดลง -44.9 ลา้นบาท    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน 

กระแสเงินสดจากการลงทุนลดลงจาก -208.6 ลา้นบาทในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 เมื่อเทียบกับ -25.5 ลา้นบาทในงวด
เดียวกันปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึน้ 183.3 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซือ้สินทรัพยถ์าวรลดลงในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 
จ านวน 177.8 ลา้นบาทซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการเปิดสาขาใหมน่อ้ยลง และจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวรเพิ่มขึน้ในปี 2563 เมื่อเทียบกบัปี 
2562 จ านวน 9.3 ลา้นบาท ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการขายรา้นใหแ้ฟรนไชส ์

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจาก 215.7 ลา้นบาทในงวด 9เดือนแรก ปี 2562 เป็น -238.1 ลา้นบาทในช่วง
เดียวกนัปี 2563 ซึ่งลดลง -453.8 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จากการออกหุน้ทุน 952.1 ลา้นบาทซึ่งหกักลบบางส่วนดว้ย (1) การช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 630.0 ลา้นบาท  
และ (2) การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 101.3 ลา้นบาท ในขณะที่งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 กลุ่มบรษิัทไดจ้่าย (1) ช าระหนีสิ้นตาม
สญัญาเช่า 151.3 ลา้นบาท (2) เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัท 60.0 ลา้นบาท และ (3) ดอกเบีย้จ่าย 26.8 ลา้นบาท 

สภาพคลอ่งและโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  กลุม่บรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.80 ซึง่ลดลงจาก 1.24 ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจาก (1) หนีสิ้นตามสญัญาเชา่เพิม่มากขึน้ และ (2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเพิ่มขึน้เป็น 1.22 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 เมื่อเทียบกับ 0.43 ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมา

จาก (1) การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า  และ (2) การลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรสุทธิติดลบและการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
                        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                             ( นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ ) 
                                 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินและบญัชี 

 


