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                13 สิงหาคม 2564 
 

ท่ี ZEN 2564-012 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัไตรมำสที่ 2 ปี 2564 และ 6 เดือนแรก ปี 2564 
เรียน  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอน ำส่งค ำอธิบำยและวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรบั
ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 และ 6 เดือนแรก ปี 2564 ดงันี ้

 
ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ยงัอยู่ระหว่างการฟ้ืนตัวจากการระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึน้ช่วง

ปลายเดือนธันวาคม 2563 โดยศูนยก์ลางการแพรร่ะบาดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนเมษายนไดมี้การระบาด

ของ COVID-19 ระลอกใหม่ซึ่งนับเป็นระลอกที่ 3 ในประเทศไทย การระบาดในครัง้นีมี้ความรุนแรงและแพร่ระบาดเป็นวงกวา้ง โดย

สถานการณ์ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบนั และมีแนวโนม้ว่าอาจทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีจ านวนผูป่้วย

รายใหม่ต่อวนัเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแพรร่ะบาดที่กระจายไปเกือบทุกจังหวดัในประเทศ ส่งผลใหภ้าคการท่องเที่ยวซึ่ง

เป็นอุตสาหกรรมที่มีการจา้งงานจ านวนมากยังไม่สามารถกลับมาฟ้ืนตัวได ้อัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูง และรายไดค้รวัเรือนที่

ลดลงยงัคงส่งผลกระทบต่อการบริโภคและก าลงัซือ้ของภาคเอกชน (ดชันีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภค ณ เดือนมิถนุายน 2564 ลดลงอยู่

ที่ระดับ 49.2 ซึ่งต ่าสุดในรอบ 22 ปี) โดยปัจจัยส าคัญที่จะเขา้มาช่วยพลิกฟ้ืนภาพเศรษฐกิจไทยคือ การควบคุมสถานการณ์การแพร่

ระบาดในประเทศดว้ยการเรง่ฉีดวคัซีนใหค้รอบคลมุทัง้ประเทศ 

ส าหรบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทสามารถรกัษาผลก าไรจากการด าเนินงานไดใ้นไตรมาสที่ 1 ภายใตส้ถานการณก์าร

แพรร่ะบาดของโควิด-19 ที่ยงัไม่มีมาตรการท่ีเขม้งวดเขา้มาควบคมุกิจการรา้นอาหาร อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 สถานการณ์การ

แพรร่ะบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ไดส่้งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท นับจากช่วงเทศกาลสงกรานต ์ซึ่งเป็นช่วงท่ีตามปกติธุรกิจ

รา้นอาหารมักจะมียอดขายสูง แต่เนื่องจากผลกระทบที่ไดร้บัส่งผลใหร้ายไดจ้ากการรบัประทานอาหารในรา้น (dine-in) ซึ่งเป็นช่อง

ทางการขายหลกัของกลุ่มบริษัทลดลงเป็นอย่างมาก จากนัน้ในเดือนพฤษภาคม รฐับาลประกาศใชม้าตรการในการควบคมุโรคระบาด

ในพืน้ที่หลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพฯ ส่งผลใหมี้การล็อคดาวน์การรบัประทานในรา้นอาหาร ส าหรบัภาพรวมการด าเนินงานในไตร

มาสที่ 2 ถึงแมร้ายไดร้วมของบริษัทปรบัตัวเพ่ิมขึน้ 51% เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 โดยมีปัจจัยเร่ืองของฐานที่ต  ่าจากปี

ก่อน หากแต่รายไดร้วมของบริษัทปรบัตัวลดลง 16% เม่ือเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากความกงัวลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

สถานการณ์การแพรร่ะบาด และความระมัดระวงัในการใชจ้่ายที่มากขึน้ ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลขาดทนุสทุธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 อยู่ที่ 

67 ล้านบาท โดยคาดว่าผลกระทบดังกล่าว อาจส่งผลต่อเนื่องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทในไตรมาสที่ 3 เป็นอย่างมากจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงมากขึน้ ท าให้มีการบังคับใชม้าตรการควบคุมการระบาดที่เขม้งวดและยาวนานมากขึน้ โดยมี

ค าสั่งหา้มรบัประทานในรา้นอาหารเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถนุายน 2564 ตลอดจนค าสั่งล็อคดาวนห์า้งสรรพสินคา้ ในวนัที่ 20 กรกฎาคม 

2564  
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ทั้งนี ้บริษัทยังคงใหค้วามส าคัญอย่างยิ่งกับการคงความต่อเนื่องในการใหบ้ริการลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการ

เตรียมพรอ้มเพ่ือเพ่ิมยอดขายผ่านทกุช่องทางใหไ้ดม้ากที่สุด เช่น การออกโปรโมชั่นต่างๆ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชบ้ริการรบัประทาน

อาหารในรา้นใหม้ากขึน้ในช่วงที่มีการผ่อนคลายมาตรการ ตลอดจนการขายผ่านบริการจัดส่งอาหารและกลุ่มสินคา้ค้ าปลีกอย่าง

ต่อเนื่องควบคู่กบัการบริหารจัดการตน้ทนุและค่าใชจ้่ายทั้งหมดอย่างเต็มความสามารถในช่วงเวลาที่บริษัทตอ้งสูญเสียรายไดด้งัเช่น

ในช่วงของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในระลอกที่ผ่านมา บริษัทได้ใหค้วามร่วมมือและด าเนินการสอดคลอ้งกับมาตรการและ

ค าสั่งของหน่วยงานภาครฐัอย่างเต็มที่ เพ่ือช่วยจ ากดัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ดว้ยตระหนกัถึงสุขภาพและความปลอดภยัของ

ลกูคา้และพนกังานเป็นส าคญั โดยบุคลากรในองคก์รและพนักงานรา้นอาหารของทกุแบรนดท์ัง้หมดในเครือไดเ้ขา้รบัวัคซีนป้องกันโค

วิด -19 พรอ้มติดเข็มกลัด ZEN GROUP WE ARE VACCINATED ขณะปฏิบัติหนา้ที่ เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับลูกคา้ที่เขา้มาใช้

บริการในรา้นอาหาร ทัง้เดลิเวอรี่ และซือ้กลบับา้น  

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 จะค่อยๆดีขึน้ จากแผนการจัดหาและการ

กระจายวัคซีนของไทยที่มีความชัดเจนมากขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 3 เพ่ือช่วยใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตัว ซึ่งคาดว่าจะส่งผล

ใหผ้ลการด าเนินงานของบริษัทพลิกฟ้ืนไดใ้นช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี  

ผลการด าเนินงาน 

งบก าไรขาดทุน 

ไตรมาสที่ 2 

2563 2564 เพ่ิมขึน้  (ลดลง) 

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

รายไดจ้ากการขายและบริการ 327.6 96.8% 500.3 97.9% 172.6 52.7% 

รายไดอ้ื่น 10.9 3.2% 10.9 2.1% -0.1 -0.6% 

รวมรายได ้ 338.6 100.0% 511.1 100.0% 172.6 51.0% 

ตน้ทนุขายและบริการ 200.5 59.2% 308.9 60.4% 108.4 54.1% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 142.0 41.9% 181.3 35.5% 39.3 27.7% 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 91.9 27.2% 90.9 17.8% -1.0 -1.1% 

รวมค่าใชจ้่าย 434.4 128.3% 581.1 113.7% 146.7 33.8% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน -95.8 -28.3% -70.0 -13.7% 25.9 -27.0% 

ตน้ทนุทางการเงิน 8.0 2.4% 10.9 2.1% 2.9 36.0% 

ส่วนแบ่งขาดทนุของบริษัทร่วมที่ใชวิ้ธี
ส่วนไดเ้สีย -0.3 -0.1% -0.5 -0.1% -0.3 105.1% 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้ -104.1 -30.7% -81.4 -15.9% 22.7 -21.8% 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ -23.1 6.8% -14.4 2.8% 8.8 -37.9% 

ก าไร (ขาดทุน) -81.0 -23.9% -67.0 -13.1% 13.9 -17.2% 
หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม 
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งบก าไรขาดทุน 

คร่ึงปีแรก 

2563 2564 เพ่ิมขึน้  (ลดลง) 

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

รายไดจ้ากการขายและบริการ 961.2 97.9% 1,096.9 98.3% 135.7 14.1% 

รายไดอ้ื่น 21.0 2.1% 19.4 1.7% -1.7 -8.0% 

รวมรายได ้ 982.2 100.0% 1,116.3 100.0% 134.0 13.6% 

ตน้ทนุขายและบริการ 562.8 57.3% 607.1 54.4% 44.2 7.9% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 357.7 36.4% 356.0 31.9% -1.7 -0.5% 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 204.0 20.8% 186.0 16.7% -18.0 -8.8% 

รวมค่าใชจ้่าย 1,124.5 114.5% 1,149.0 102.9% 24.5 2.2% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน -142.2 -14.5% -32.7 -2.9% 109.5 -77.0% 

ตน้ทนุทางการเงิน 18.9 -1.9% 17.9 -1.6% -1.0 -5.4% 

ส่วนแบ่งขาดทนุของบริษัทร่วมที่ใชวิ้ธี
ส่วนไดเ้สีย -0.4 0.0% -0.8 -0.1% -0.4 103.9% 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้ -161.6 -16.5% -51.5 -4.6% 110.1 -68.1% 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ -36.4 3.7% -12.9 1.2% 23.5 -64.5% 

ก าไร (ขาดทุน) -125.2 -12.7% -38.6 -3.5% 86.6 -69.2% 
 หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม 

 

รายการ 
ไตรมาสที่ 2 คร่ึงปีแรก 

2563 2564 2563 2564 

จ านวนสาขาที่บริษัทเป็นเจา้ของเปิดใหม่ระหว่างงวด (สาขา) 3 - 4 1 

จ านวนสาขาที่บริษัทเป็นเจา้ของ ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 155 141 155 141 

จ านวนสาขาแฟรนไชสท์ี่เปิดใหม่ระหว่างงวด (สาขา) 10 14 24 20 

จ านวนสาขาแฟรนไชส ์ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 193 208 193 208 

อตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขาเดิม: SSSG (%)(1)   -58.3% 30.8% -41.5% 7.6% 
หมายเหต:ุ (1)ค านวณจากรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ของสาขาเดิมเฉลีย่ต่อจ านวนวนัทีเ่ปิดด าเนินการจริงของสาขาเดิม 
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การวิเคราะหง์บก าไรขาดทุนของบริษัท 

 
รายได้รวม  

รายได้ 

ไตรมาสที่ 2 

2563 2564 เพ่ิมขึน้  (ลดลง) 

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

รายไดจ้ากการขาย 314.0 92.8% 483.7 94.6% 169.6 54.0% 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหาร 213.1 63.0% 323.9 63.4% 110.8 52.0% 

▪ รายไดจ้ากการขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 19.5 5.8% 37.1 7.3% 17.6 90.4% 

▪ รายไดจ้ากบริการจดัส่งอาหารและบริการจดัเลีย้ง 67.7 20.0% 99.4 19.4% 31.6 46.7% 

▪ รายไดธุ้รกิจอาหารคา้ปลีก 13.7 4.1% 23.3 4.6% 9.6 69.9% 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 13.6 4.0% 16.6 3.3% 3.0 22.1% 

รายได้จากการขายและบริการ 327.6 96.8% 500.3 97.9% 172.6 52.7% 

รายไดอ้ื่น 10.9 3.2% 10.9 2.1% -0.1       -0.6% 

รายได้รวม 338.6 100.0% 511.1 100.0% 172.6 51.0% 
 

รายได้ 

คร่ึงปีแรก 

2563 2564 เพ่ิมขึน้  (ลดลง) 

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

รายไดจ้ากการขาย 930.1 94.7% 1,065.5 95.5% 135.4 14.6% 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหาร 731.6 74.5% 792.5 71.0% 60.9 8.3% 

▪ รายไดจ้ากการขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 57.7 5.9% 71.7 6.4% 14.0 24.3% 

▪ รายไดจ้ากบริการจดัส่งอาหารและบริการจดัเลีย้ง 116.7 11.9% 166.5 14.9% 49.7 42.6% 

▪ รายไดธุ้รกิจอาหารคา้ปลีก 24.1 2.5% 34.9 3.1% 10.8 44.7% 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 31.1 3.2% 31.4 2.8% 0.3 0.9% 

รายได้จากการขายและบริการ 961.2 97.9% 1,096.9 98.3% 135.7 14.1% 

รายไดอ้ื่น 21.0 2.1% 19.4 1.7% -1.7 -8.0% 

รายได้รวม 982.2 100.0% 1,116.3 100.0% 134.0 13.6% 
หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทมีรายไดร้วมจ านวน 511.1 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 172.6 ลา้นบาท หรือ 51.0% จากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อน และมีอตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขาเดิม (SSSG) ของบริษัท 30.8% โดยมีสาเหตมุาจากการ

เปล่ียนแปลงของรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจต่างๆ ดงันี ้ 
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▪ รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร เพ่ิมขึน้ 110.8 ลา้นบาท หรือ 52.0% เนื่องจากค าสั่งปิดหา้งสรรพสินคา้เพ่ือควบคมุการ
แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั โควิด-19 โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 17 พฤษภาคม 2563  ส่งผลกระทบ
ต่อยอดขายของกลุ่มบริษัทอย่างรุนแรงและยาวนานกว่า ค าสั่งหา้มรบัประทานอาหารในรา้นเพ่ือควบคุมการแพรร่ะบาด 
ระหว่างวนัที่ 1-17 พฤษภาคม ปี 2564 อีกทัง้บริษัทไดมี้การเรง่ท าโปรโมชั่นเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชบ้ริการในรา้นอาหาร
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มากขึน้ 

▪ รายได้จากการขายวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส ์ เพ่ิมขึน้ 17.6 ลา้นบาท หรือ 90.4% เนื่องจากรา้นอาหารกลุ่มแฟรนไชส์
เองก็มียอดขายเพ่ิมขึน้เช่นเดียวกนั จากมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจนอ้ยกว่าปีที่ผ่านมา 

▪ รายได้จากบริการจัดส่งอาหารและบริการจัดเลีย้ง เพ่ิมขึน้ 31.6 ลา้นบาท หรือ 46.7% จากการผลกัดนัยอดขายผ่าน
ช่องทางบริการจดัส่งอาหารมากขึน้ ทัง้ผ่านผูใ้หบ้ริการจดัส่งอาหาร และผ่านแอปพลิเคชนั “Zen Group Sookciety” ท่ี
รวบรวมแบรนดใ์นเครือไวด้ว้ยกนั และมีโปรโมชั่นใหเ้ลือกหลากหลายและบริการจดัส่งฟรี 

▪ รายได้ธุรกิจอาหารค้าปลีก เพ่ิมขึน้ 9.6 ลา้นบาท หรือ 69.9% จากการขยายธุรกิจอาหารคา้ปลีก ทัง้จากการออกสินคา้
ใหม่ และการขายผ่านช่องทาง Modern Trade และออนไลนม์ากขึน้  

▪ รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส ์ เพ่ิมขึน้ 3.0 ลา้นบาท หรือ 22.1% โดยบริษัทมีรายไดจ้ากค่าสิทธิและค่าการตลาด
จากแฟรนไชสเ์พ่ิมขึน้เนื่องจากสาขาแฟรนไชสเ์องก็มียอดขายที่เพ่ิมขึน้จากผลกระทบของมาตรการการควบคุมการแพร่
ระบาดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนอ้ยกว่าปีที่ผ่านมา ทัง้นีใ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทมีการเปิดสาขาแฟรนไชสใ์หม่ทัง้สิน้ 
14 สาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบรนดเ์ขียง โดยมีรายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าต่อสญัญาแฟรนไชสใ์กลเ้คียงกบัช่วง
เดียวกนัของปีที่ผ่านมา   

▪ รายได้อื่น มีจ านวน 10.9 ลา้นบาทเท่ากบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 

ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2564 บริษัทมีรายไดร้วมจ านวน 1,116.3 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 134.0 ลา้นบาท หรือ 13.6% จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน และมีอตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขาเดิม (SSSG) ของบริษัท 7.6% โดยมีสาเหตมุาจากการ

เปล่ียนแปลงของรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจต่างๆ ดงันี ้ 

▪ รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร เพ่ิมขึน้ 60.9 ลา้นบาท หรือ 8.3% เนือ่งจากค าสั่งปิดหา้งสรรพสินคา้เพ่ือควบคมุการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั โควิด-19 โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 17 พฤษภาคม 2563  ส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายของกลุ่มบริษัทอย่างรุนแรงและยาวนานกว่า ค าสั่งหา้มรบัประทานอาหารในรา้นเพ่ือควบคมุการแพรร่ะบาด 
ระหว่างวนัที่ 1-17 พฤษภาคม ปี 2564 อีกทัง้บริษัทไดมี้การเรง่ท าโปรโมชั่นเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชบ้ริการในรา้นอาหาร
ในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2564 มากขึน้ 

▪ รายได้จากการขายวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส ์ เพ่ิมขึน้ 14.0 ลา้นบาท หรือ 24.3% เนื่องจากรา้นอาหารกลุ่มแฟรนไชส์
เองก็มียอดขายเพ่ิมขึน้เช่นเดียวกนั จากมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจนอ้ยกว่าปีที่ผ่านมา 

▪ รายได้จากบริการจัดส่งอาหารและบริการจัดเลีย้ง เพ่ิมขึน้ 49.7 ลา้นบาท หรือ 42.6% จากการผลกัดนัยอดขายผ่าน
ช่องทางบริการจดัส่งอาหารมากขึน้ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของรายไดท้ี่มาจากการนั่งรบัประทานอาหาร
ภายในรา้นไดเ้ป็นอย่างมาก 

▪ รายได้ธุรกิจอาหารค้าปลีก เพ่ิมขึน้ 10.8 ลา้นบาท หรือ 44.7% จากการขยายธุรกิจอาหารคา้ปลีกผ่านช่องทาง 
Modern Trade และออนไลนม์ากขึน้  
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▪ รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส ์ เพ่ิมขึน้ 0.3 ลา้นบาท หรือ 0.9% โดยบริษัทมีรายไดจ้ากค่าสิทธิและค่าการตลาดท่ี
เก็บจากแฟรนไชสเ์พ่ิมเนื่องจากสาขาแฟรนไชสเ์องก็มียอดขายที่เพ่ิมจากผลกระทบของมาตรการการควบคมุการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั โควิด-19 ที่รุนแรงนอ้ยกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา้ลดลงจาก
จ านวนสาขาแฟรนสใ์หม่ที่เปิดจ านวนนอ้ยกว่าในช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดยในครึ่งปีแรก ปี 2564 บรษัิทมีการเปิด
สาขาแฟรนไชสใ์หม่ทัง้สิน้ 20 สาขา 

▪ รายได้อื่น ลดลง 1.7 ลา้นบาทหรือ 8.0% โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) รายไดค้่าบตัรสมาชิกตดัจ่ายลดลง และ                   
(2) รายไดส้ทุธิค่าก่อสรา้งและติดตัง้รา้นสาขาแฟรนไชสล์ดลง  

 

ต้นทุนขายและบริการ  

รายการ 

ไตรมาสที่ 2 

2563 2564 เพ่ิมขึน้  (ลดลง) 

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

รายไดจ้ากการขายและบริการ 327.6 100.0% 500.3 100.0% 172.6 52.7% 

ตน้ทนุขายและบริการ  200.5 61.2% 308.9 61.7% 108.4 54.1% 

ก าไรข้ันต้น                                        127.2 38.8% 191.4 38.3% 64.2 50.5% 

 

รายการ 

คร่ึงปีแรก 

2563 2564 เพ่ิมขึน้  (ลดลง) 

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

รายไดจ้ากการขายและบริการ 961.2 100.0% 1,096.9 100.0% 135.7 14.1% 

ตน้ทนุขายและบริการ  562.8 58.6% 607.1 55.3% 44.2 7.9% 

ก าไรข้ันต้น                                        398.4 41.4% 489.9 44.7% 91.5 23.0% 

หมายเหต:ุ        (1) รอ้ยละของรายไดจ้ากธุรกิจหลกัซึ่งไม่นบัรวมรายไดอ้ืน่ 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทมีตน้ทุนขายและบริการจ านวน 308.9 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 108.4 ลา้นบาท หรือ 54.1% จากงวด
เดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) ตน้ทุนวตัถุดิบอาหารเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหาร (2) 
ตน้ทุนการขายของพนักงาน (พืน้ที่ส่วนครวั) เพ่ิมขึน้ซึ่งแปรผันตามยอดขายรา้นอาหารที่เพ่ิมมากขึน้ (3) ค่าเช่า ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค เพ่ิมขึน้ เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเจรจาต่อรองขอส่วนลดค่าเช่ากับศนูยก์ารคา้จากการ
ตอ้งปิดสาขาชั่วคราว ทัง้นีปั้จจุบนับริษัทยงัคงไดร้บัส่วนลดค่าเช่าจากผูใ้หเ้ช่าเนื่องจากรายไดท้ี่ลดลง 

ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2564 บริษัทมีตน้ทุนขายและบริการจ านวน 607.1 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 44.2 ลา้นบาท หรือ 7.9% จากงวด
เดียวกนัของปีที่ผ่านมา  
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ก าไรข้ันต้นและอัตราก าไรข้ันต้น                

บริษัทมีก าไรขั้นตน้จ านวน 191.4 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เพ่ิมขึน้ 64.2 ลา้นบาท หรือ 50.5% จากงวดเดียวกันของปี
ที่ผ่านมาสอดคลอ้งกับยอดขายที่เพ่ิมขึน้ อัตราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และ 2564 อยู่ในระดับใกลเ้คียงกันที่ 38.8% และ 
38.3% ตามล าดบั 

ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2564 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 489.9 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 91.5 ลา้นบาท หรือ 23.0% จากงวดเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา อัตราก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึน้จาก 41.4% ในครึ่งปีแรก ปี 2563 เป็น 44.7% ในครึ่งปีแรก ปี 2564  ซึ่งเป็นผลมาจากการ
บริหารจดัการตน้ทุนขายและบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสรา้งผลก าไรใหม้ากขึน้โดยไดมี้การด าเนินการมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 
ของปีที่ผ่านมา ส่งผลใหบ้ริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่สงูในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซึ่งเป็นเป็นช่วงเวลาก่อนการระบาดระลอกที่ 3 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย         

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 181.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 39.3 ลา้นบาท หรือ 27.7% จากงวด
เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ต้นทุนของพนักงาน (พืน้ที่ส่วนรบัประทานอาหาร) เพ่ิมขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยอดขายรา้นอาหารที่เพ่ิมมากขึน้ (2) ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค เพ่ิมขึน้ เนื่องจากบริษัทมีการเจรจาต่อรองขอส่วนลดค่า
เช่ากับศูนยก์ารคา้จากการตอ้งปิดสาขาชั่วคราวในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีที่ผ่านมา (3) ค่าใชจ้่ายทางการตลาดเพ่ิมขึน้เพ่ือเพ่ิมจ านวน
ผูใ้ช้บริการในรา้นอาหาร และ (4) ค่าใชจ้่ายคอมมิชชั่นท่ีให้กับผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหาร (Grab, Lineman, Food Panda และ 
Gojek) เพ่ิมมากขึน้จากการผลกัดนัยอดขายผ่านช่องทางบริการจดัส่งอาหารมากขึน้  

อย่างไรก็ตามบริษัทบริหารค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกับการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจาก
อตัรา 41.9% ของรายไดร้วมในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็น 35.5% ในงวดเดียวกนัปี 2564 

  ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 356.0 ลา้นบาท ลดลง 1.7 ล้านบาท หรือ 0.5% จากงวด
เดียวกนัของปีที่ผ่านมา ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงจากอัตรา 36.4% ของรายไดร้วมในครึ่งปีแรก ปี 2563 เป็น 31.9% ในงวดเดียวกัน
ปี 2564 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 90.9 ล้านบาท ลดลง 1.0 ล้านบาท หรือ 1.1% จากงวด

เดียวกันของปีที่ผ่านมา สาเหตหุลกัมาจาก (1) ค่าใชจ้่ายพนกังานลดลงซึ่งเป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งองคก์รในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี   

ของปี 2563 (2) ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคลดลงจากการเลิกเช่าโกดงัเก็บสินคา้ และ (3) ค่าใชจ้่ายต่างๆลดลงจากมาตรการควบคุม

ค่าใชจ้่าย เช่นการด าเนินนโยบายการท างานที่บา้นเพ่ือประหยัดค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางและค่าล่วงเวลา อย่างไรก็ตามในช่วง

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทมีการด าเนินนโยบายลางานโดยไม่รบัค่าจ้าง ในขณะที่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทไม่มีการด าเนิน

นโยบายดงักล่าว จึงท าใหค้่าใชจ้่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ลดลงเพียงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม ทั้งนีค้่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 27.2% ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2563  เป็น 17.9% ในงวดเดียวกันปี 

2564 เนื่องจากการบริหารค่าใชจ้่ายในการบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2564 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 186.0 ลา้นบาท ลดลง 18.0 ลา้นบาท หรือ 8.8% จากงวด

เดียวกันของปีที่ผ่านมา ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาก 20.8% ของรายไดร้วมในครึ่งปีแรก ปี 2563  เป็น 16.7% ในงวดเดียวกันปี 

2564    

ต้นทุนทางการเงิน 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 10.9 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 2.9 ลา้นบาท หรือ 36.0% จากงวดเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการรบัรูค้่าใช่จ่ายดอกเบีย้จ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า เพ่ิมขึน้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่า (TFRS 16) 

ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2564 บริษัทมีตน้ทนุทางการเงินจ านวน 17.9 ลา้นบาท ลดลง 1.0 ลา้นบาท หรือ 5.4% จากงวดเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการรบัรูค้่าใช่จ่ายดอกเบีย้จ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงซึ่งเกี่ยวข้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่า (TFRS 16)  

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ และอัตราก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 67.0 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการสญูเสียรายไดจ้ากธุรกิจ
รา้นอาหารซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19  อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลขาดทุนท่ีนอ้ยลง 13.9 ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกันงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากความมุ่งมั่นในการด าเนินมาตรการการบริหารตน้ทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพใหม้ากขึน้ เพ่ือชดเชยการสญูเสียรายไดใ้หไ้ดม้ากที่สดุ อตัราขาดทนุสทุธิลดลงจาก -23.9% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็น 
-13.1% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ส าหรบัครึ่งปีแรก ปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 38.6 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 86.6 ลา้น
บาท อตัราขาดทนุสทุธิลดลงจาก -12.7% ในครึ่งปีแรก ปี 2563 เป็น -3.5% ในงวดเดียวกนั ปี 2564 

 

การวิเคราะหฐ์านะการเงิน                                            

สินทรัพย ์

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,689.0 ล้านบาท และ 2,545.1 ล้านบาท
ตามล าดบั ลดลง 143.9 ลา้นบาทหรือ 5.4% สินทรพัยท์ี่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจาก (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (2) สินทรพัย์
สิทธิการใช ้และ (3) ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 

 

หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทมีหนีสิ้นรวม 1,477.8 ลา้นบาทและ 1,338.2 ลา้นบาทตามล าดับ 

ลดลง 139.6 ลา้นบาทหรือ 9.4% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ (1) หนีสิ้นตามสญัญาเช่า จากการรบัรูร้ายการตาม TFRS16 (2) 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น และ (3) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,211.1 ลา้นบาทและ 1,206.9 ลา้นบาท

ตามล าดบั ลดลง 4.3 ลา้นบาทหรือ 0.4% ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ลดลงนีเ้กิดจาก (1) ขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบังวด -38.6 ลา้นบาท  

และ (2) การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุซึ่งอ  านาจควบคมุเปล่ียนแปลง 34.5 ลา้นบาท  

การวิเคราะหก์ระแสเงินสด    

ประเภทของกระแสเงินสด 

รอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 มถิุนายน 

2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1.5) 51.2 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทนุ (29.2) (62.1) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (101.8) (89.9) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (132.6) (100.8) 

โดยภาพรวม บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงในระหว่างรอบบญัชีสิน้สุดวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 จ านวน               
100.8 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 51.2 ลา้นบาทในครึ่งปีแรก 1 ปี 2564 เพ่ิมขึน้ 52.7 ลา้นบาท เม่ือเทียบช่วง
เดียวกันของปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากก าไรสุทธิซึ่งเพ่ิมขึน้ 86.6 ลา้นบาท ซึ่งปรบัดว้ยรายการดังต่อไปนี้ (1) ผลต่างจากการ
ไดร้บัส่วนลดค่าเช่าเพ่ิมขึน้ -40.6 ลา้นบาท (2) รายไดภ้าษีลดลง 23.5 ลา้นบาท (3) ขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง -9.9 ล้านบาท และ (4)  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้เพ่ิมขึน้ -5.0 ล้านบาท การ
เปล่ียนแปลงกระแสเงินสดอื่น ๆ ท่ีส าคัญคือ (1) จ่ายช าระเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มุนเวียนอื่นลดลง 32.8 ลา้นบาท (2) จ่ายช าระ
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง 31.1 ลา้นบาท (3) สินค้าคงเหลือลดลง -31.4 ลา้นบาท (4) รบัช าระลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอื่น
ลดลง -25.4 ลา้นบาท และ (5) หนีสิ้นหมนุเวียนอื่นเพ่ิมขึน้ -6.0 ลา้นบาท  

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเพ่ิมขึน้จาก -29.2 ลา้นบาทในครึ่งปีแรก ปี 2563 เม่ือเทียบกับ -62.1 ลา้นบาทในงวด
เดียวกันปี 2564 ซึ่งเพ่ิมขึน้ 32.9 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้บริษัทย่อยสทุธิ 40.1 ลา้นบาท (2) เงินสด
จ่ายเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรพัยไม่มีตวัตนซึ่งลดลงในครึ่งปีแรก ปี 2564 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันปี 2563 จ านวน 
35.1 ลา้นบาท และ (3) เงินสดรบัจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณซ์ึ่งลดลง  25.3 ลา้นบาท 
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เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจาก -101.8 ลา้นบาทในครึ่งปีแรก ปี 2563 เป็น -89.9 ลา้นบาทในช่วง
เดียวกนัปี 2564 ซึ่งลดลง 11.9 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ดอกเบีย้จ่ายลดลง 4.4 ลา้นบาท และ (2) เงินสดจ่ายช าระหนีสิ้น
ตามสญัญาเช่า ลดลง 7.5 ลา้นบาท ซึ่งเกี่ยวขอ้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 (TFRS 16) 

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน 

ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2564  บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.69 ซึ่งลดลงจาก 0.82 ณ สิน้ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุลดลงเป็น 1.11 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 เม่ือเทียบกบั 1.22 ณ สิน้ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมา 

จาก (1) การลดลงของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า (2) การลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น (3) การลดลงของค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

และ (4) การลดลงของส่วนของผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นผลมาจากขาดทนุท่ีเพ่ิมขึน้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                             ( นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกุล ) 
                                 รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงินและบญัชี 

 

 

 


