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16. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  

 
16.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2557 และต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนเม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2561 โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) มุ่งเน้น
การลงทนุในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอื่น ปัจจบุนับริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย
ของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีสามารถจําแนกเป็น (1) ธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ (2) ธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้   
แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และ (3) ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ได้แก่ (3.1) ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และการ
บริการการจัดเลี ย้ง (Catering)  (3.2) ธุรกิจการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และการ
ให้บริการท่ีปรึกษาเก่ียวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy) และ  (3.3) ธุรกิจอาหารค้าปลีก โดย ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีร้านอาหารภายใต้การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีเปิดดําเนินการอยู่จํานวนทัง้สิน้ 12   
แบรนด์ มีสาขาจํานวนทัง้สิน้ 242 สาขา แบ่งออกเป็นสาขาท่ีกลุ่มบริษัทฯ ลงทุนเองจํานวน 104 สาขา และแฟรนไชส์
จํานวน 138 สาขา อีกทัง้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการให้สิทธิแฟรนไชส์กับคู่ค้าในต่างประเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและการขยายกิจการในต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว ประเทศพม่า และประเทศกมัพชูา เป็นต้น 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากบั 1,965.7 ล้านบาท 
2,181.9 ล้านบาท และ 2,515.2 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเพ่ิมขึน้ 216.2 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 11.0 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของสาขาของกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารญ่ีปุ่ นและการซือ้กิจการร้านอาหารไทย
กลุ่มแบรนด์ตํามั่วในเดือนตุลาคม 2559 และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเพ่ิมขึน้ 333.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 
15.3 โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดิม การรับรู้รายได้เต็มปีสําหรับธุรกิจ
ร้านอาหารไทย รายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม แบรนด์ Sushi Cyu ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นดงักล่าวในเดือนเมษายน 2560 และรายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์เพ่ิมขึน้ ตามจํานวนสาขา แฟรนไชส์
ท่ีเพ่ิมขึน้  

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,826.3 ล้านบาท และ 
2,226.3 ล้านบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึน้ 400.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.9 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 โดยมี
สาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายและบริการ โดยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหาร
ของสาขาเดิม และการรับรู้รายได้เต็มงวดของสาขาท่ีเปิดใหม่ในช่วงปลายปี 2560 รวมทัง้รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการเปิด
สาขาใหม่ของร้านอาหารญ่ีปุ่ นและร้านอาหารไทย 

สําหรับปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นเท่ากับ 469.0 ล้านบาท 
504.0 ล้านบาท และ 602.8 ล้านบาท ตามลําดบั และอตัรากําไรขัน้ต้น เท่ากบัร้อยละ 23.9 ร้อยละ 23.2 และร้อยละ 24.3 
ตามลําดบั ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ 34.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเติบโต
ของรายได้จากการขายและบริการของธรุกิจร้านอาหารซึง่เป็นผลจากการเปิดสาขาร้านอาหารเพ่ิมขึน้ และในปี 2560 กลุ่ม
บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ 98.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.6 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายและบริการท่ี
เพ่ิมขึน้ รวมถึงรายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ท่ีเพ่ิมขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับจํานวนสาขาและแฟรนไชส์ซีท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็
ตาม อัตรากําไรขัน้ต้นของปี 2558 และ 2559 ใกล้เคียงกัน เน่ืองจากต้นทุนเพิ่มขึน้ใกล้เคียงกับสัดส่วนการเพ่ิมขึน้ของ
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รายได้จากการขายและบริการ และอตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2560 เพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยมีสาเหตหุลกัจากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
มีการรับรู้รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์เต็มปี และมีการขยายแฟรนไชส์เพิ่มเติมในปีดงักล่าว รวมถึงการบริหารจดัการ
คา่ใช้จา่ยสําหรับคา่เช่า คา่บริการ และคา่สาธารณปูโภคท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้  

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นเท่ากับ 436.6 ล้านบาท 
และ 531.4 ล้านบาท ตามลําดบั และอตัรากําไรขัน้ต้น เท่ากับร้อยละ 24.2 และร้อยละ 24.3 ตามลําดบั ทัง้นี ้กําไรขัน้ต้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซึ่งเพิ่มขึน้ 94.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายและบริการท่ีเพ่ิมขึน้ และการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายสําหรับค่าเช่า 
คา่บริการ และคา่สาธารณปูโภคท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 110.1 ล้านบาท 
89.6 ล้านบาท และ 81.8 ล้านบาท ตามลําดับ และอัตรากําไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 5.6 ร้อยละ 4.1 และร้อยะ 3.3 
ตามลําดบั ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสทุธิลดลง 20.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.6 รวมทัง้อตัรากําไรสทุธิลดลง โดยมี
สาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุในการจดัจําหน่ายสําหรับการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความรับรู้ของแบรนด์ 
(Brand awareness) การเพ่ิมขึน้ของต้นทุนในการจัดจําหน่ายจากการตัดจําหน่ายมูลค่าสัญญาแฟรนไชส์จากการซือ้
กิจการร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามั่ว และการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการเพ่ิมจํานวนพนักงานเพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลง 7.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 
รวมทัง้อัตรากําไรสุทธิลดลง โดยมีสาเหตุหลักการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย  และการเพ่ิมขึน้ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการเพ่ิมเติมผู้บริหารระดบักลาง และสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสทุธิเท่ากบั 49.2 ล้านบาท และ 108.7 ล้านบาท และอตัรากําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 2.7 และร้อย
ละ 4.9 ตามลําดบั ซึ่งเพ่ิมขึน้ 59.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 121.0 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 รวมทัง้อตัรากําไร
สทุธิเพ่ิมขึน้ โดยมีสาเหตหุลักจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายและบริการ และรายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ท่ี
เติบโตขึน้ เป็นหลกั รวมทัง้การบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายบริหารสว่นใหญ่
เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานฝ่ายสนนัสนนุซึ่งไม่เติบโตตามจํานวนสาขาท่ีเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีรายได้จากการขายและบริการมีการ
เติบโตขึน้ จงึทําให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economy of Scale) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 1,168.0 ล้าน
บาท 1,450.4 ล้านบาท 1,588.9 ล้านบาท และ 1,558.7 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายการหลกัของสินทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์ และเงินมดัจํา ซึง่เป็นสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีกลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ 

สําหรับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ใช้เงินทุน
หลักจากเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบันการเงิน และส่วนของผู้ ถือหุ้ น โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 
กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินรวม เท่ากับ 769.6 ล้านบาท 1,181.3 ล้านบาท 1,223.3 ล้านบาท และ 1,123.8 
ล้านบาท ตามลําดบั และส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 398.4 ล้านบาท 269.1 ล้านบาท 365.6 ล้านบาท และ 434.9 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ในระดบั 1.9 เท่า 4.4 เท่า 3.3 เท่า และ 2.6 เท่า ตามลําดบั และ
อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ในระดบั 1.2 เท่า 2.1 เท่า 1.9 เท่า และ 1.5 เท่า ตามลําดบั ทัง้นี ้
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น มีการเพ่ิมขึน้ในปี 2559 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และทยอยลดลงในปี 2560 และในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 
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จากการเติบโตของผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เม่ือบริษัทฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้ นแก่
ประชาชนในครัง้นีแ้ล้ว รวมทัง้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเติบโตของผลการดําเนินงานจากการขยายกิจการและการให้
สิทธิแฟรนไชส์ ทําให้บริษัทฯ เช่ือวา่อตัราส่วนหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของ
ผู้ ถือหุ้นจะปรับลดลง 

16.2 การซือ้ธ ุรกจิท ี่สาํคัญของบริษัทฯ  ในรอบ 3 ปีท ี่ผ่านมา (2558 – 2560) 

16.2.1 การซ ือ้ธ ุรกจิร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตาํมั่ว 

เพ่ือการขยายธุรกิจไปยงัร้านอาหารไทย และการต่อยอดธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบแฟรนไชส์ บริษัทฯ 
ได้ลงทนุจ่ายซือ้ธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามัว่ ด้วยมลูค่ารวม 266.7 ล้านบาท เม่ือเดือนตลุาคม 2559 ซึง่
ธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามัว่มีการบริหารงานร้านอาหารไทยภายใต้แบรนด์ทัง้หมด 8 แบรนด์ ได้แก่ ตํา
มั่ว เฝอ ลาวญวณ แจ่วฮ้อน เทปปัน ข้าวมันไก่คุณย่า โคอุน และครัวไทย รวมทัง้มีการให้บริการร้านอาหารใน
รูปแบบแฟรนไชส์ จํานวนประมาณ 113 สญัญา ทัง้นี ้รายละเอียดการซือ้ธรุกิจ สรุปดงันี ้

รายละเอ ียดการซือ้ธ ุรกิจ มูลค่า (ล้านบาท) 

1. สัญญาซือ้ขายทรัพย์สิน   
1)  ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้อง (สํานกังานและสาขาร้านอาหาร)  
2)  วตัถดุบิ และ  
3)  ยานพาหนะ 

8.7 

2. สัญญาซือ้ เงินลงท ุนในบริษัท  สไปซ์  ซ ินเนอร์จี ้จํากัด  ซึ่งเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ
เคร่ืองหมายการค้าของกลุม่แบรนด์ตํามัว่ รวมทัง้กําหนดให้เจ้าของเดมิกลุม่แบรนด์
ตํามั่วดําเนินการยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ทัง้หมดกับกลุ่มตนเอง เพ่ือเปล่ียน
คูส่ญัญาแฟรนไชส์ให้เป็นของบริษัทฯ   

174.1 

3. การให้สิทธ ิซ ือ้ห ุ้นบริษัทฯ  จํานวน 5,625,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท 
ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.0 ของจํานวนหุ้นสามัญทัง้หมดก่อนการเสนอขายหุ้ น
สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

83.9* 

รวมมูลค่าการจ่ายซือ้ธ ุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตาํมั่ ว  266.7 

หมายเหต ุ * ราคาประเมินยตุธิรรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระท่ีอยูใ่นรายช่ือของสํานกังาน ก.ล.ต. 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มีการปันส่วนราคาซือ้ธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามั่ว (Purchase Price 
Allocation) รายละเอียดสรุปดงันี ้

รายละเอ ียดสินทรัพย์จากการซ ือ้ธ ุรก ิจ มูลค่า (ล้านบาท) 

เงนิสด1 5.6 

ทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้อง (สํานกังานและสาขาร้านอาหาร)2 4.2 

วตัถดิุบ2 3.1 

ยานพานะ2 1.4 
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รายละเอ ียดสินทรัพย์จากการซ ือ้ธ ุรก ิจ มูลค่า (ล้านบาท) 

เคร่ืองหมายการค้า3 33.0 

สญัญาแฟรนไชส์ 3 36.0 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (ภาษีท่ีเก่ียวข้อง)4 0.3 

คา่ความนิยม 183.0 

รวมมูลค่าการจ่ายซือ้ธ ุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตาํมั่ ว  266.7 

หมายเหต ุ 1 เงนิสดรับจากการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 562,500 หุ้น ท่ีราคามลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10.0 บาทตอ่หุ้น 
 2 บนัทกึตามมลูคา่เงินท่ีจา่ยซือ้ ตามท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน  
 3 บนัทกึตามมลูคา่ราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ ท่ีอยูใ่นรายช่ือของสํานกังาน ก.ล.ต. 
 4 บนัทกึตามคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง 

16.2.1 การซ ือ้ธ ุรกจิร้านอาหารญี่ปุ่ นแบบพรีเมี่ยม แบรนด์ Sushi Cyu  

เม่ือเดือนเมษายน 2560 GGG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือ้ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น
แบบพรีเม่ียม แบรนด์ Sushi Cyu ในมลูค่าทัง้หมด 37.5 ล้านบาท จากบริษัท ซี. แอนเน็กซ์ จํากดั และบริษัท เบิร์ด 
อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (รวมเรียกว่า “บริษัทผู้ขาย Sushi Cyu”) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ Sushi Cyu 
& Carnival Yakiniku และ Sushi Cyu และ Carnival Yakiniku จํานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขา Eight ทองหล่อ และ
สาขา ออลล์ซีซัน่ เพลส 

ทัง้นี ้รายละเอียดการซือ้ธุรกิจ ประกอบด้วย 

- กิจการร้าน Sushi Cyu รวมทัง้ทรัพย์สิน ส่วนควบ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์สํานักงานภายใน
ร้าน ทัง้ 2 สาขา 

- สนิค้าคงคลงัและวตัถดิุบ ทัง้ 2 สาขา  

- เมนรูายการอาหาร และสตูรในการประกอบอาหารของร้าน 

- สทิธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าและบริการ ทัง้ 2 สาขา  

- สิทธิในช่ือทางการค้า หรือ เคร่ืองหมายการค้า/บริการ ในนาม “Sushi Cyu & Carnival Yakiniku” 
และ/หรือ “Sushi Cyu” และ/หรือ “Carnival Yakiniku” 

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 4 คนของบริษัทผู้ขาย Sushi Cyu ดงักล่าว ได้ให้คํารับรองแก่ GGG ว่าจะ
ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับร้านอาหารญ่ีปุ่ น แบรนด์ Sushi Cyu ภายในกําหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันท่ีทํา
สัญญาซือ้ขายธุรกิจ รวมทัง้ภายหลงัการเข้าซือ้ธุรกิจ ทาง GGG ได้ว่าจ้างหัวหน้าเชฟ เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาในการ
ดําเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น แบรนด์ Sushi Cyu เป็นระยะเวลา 1 ปี (1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) ซึ่งปัจจุบนั
สญัญาที่ปรึกษาดงักลา่วได้หมดอายลุงแล้ว 
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ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้มีการบนัทกึสินทรัพย์จากการซือ้ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียมแบรนด์ Sushi 
Cyu รายละเอียดสรุปดงันี ้

รายละเอ ียดสินทรัพย์จากการซ ือ้ธ ุรก ิจ มูลค่า (ล้านบาท) 

วตัถดิุบ1 1.0 

ทรัพย์สนิ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์สาํนกังานภายในร้านทัง้หมด2 0.6 

เคร่ืองหมายการค้า3 35.9 

รวมมูลค่าการจ่ายซือ้ธ ุรกิจร้านอาหารญี่ป ุ่ นแบบพรีเมี่ยม แบรนด์ Sushi Cyu  37.5 

หมายเหต ุ 1 บนัทกึตามมลูคา่เงินท่ีจา่ยซือ้ ตามท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน  
 2 บนัทกึตามมลูคา่ราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ ท่ีอยูใ่นรายช่ือของสํานกังาน ก.ล.ต. 
 3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองหมายการค้า คิดเป็นจํานวน 37.4 ล้านบาท โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ท่ีอยู่ใน

รายชื่อของสํานกังาน ก.ล.ต. 

16.3 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

16.3.1 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

16.3.1.1. รายได้ 

รายได้ 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ .ค. 

2558 2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 

รายได้จากการขายและบริการ 1,962.0 99.8 2,158.1 98.9 2,425.0 96.4 

รายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส์ - - 15.1 0.7 56.5 2.2 

รายได้อ่ืน 3.7 0.2 8.7 0.4 33.7 1.3 

รวมรายได้ 1,965.7 100.0 2,181.9 100.0 2,515.2 100.0 

หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของรายได้รวม  

รายได้หลกัของกลุ่มบริษัทฯ คือ รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 96.4 
– 99.8 ของรายได้รวมสําหรับปี 2558 - 2560 สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่ม
บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,965.7 ล้านบาท 2,181.9 ล้านบาท และ 2,515.2 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2559 
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเพ่ิมขึน้ 216.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.0 โดยมีสาเหตจุากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการ
ขายและบริการ เท่ากบั 196.1 ล้านบาท เป็นหลกั และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวมเพ่ิมขึน้ 333.3 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 15.3 โดยมีสาเหตจุากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายและบริการ เท่ากบั 266.9 ล้านบาท เป็นหลกั 

รายได้จากธุรกิจหลัก ประกอบด้วย (1) รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งจําแนกเป็นรายได้ธุรกิจ
ร้านอาหาร (ซึ่งรวมรายได้จากธุรกิจการจดัส่งอาหารและการจดัเลีย้ง และรายได้จากธุรกิจค้าปลีก) และรายได้จาก
การขายวตัถดิุบให้แก่แฟรนไชส์ซี และ (2) รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 
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รายได้จากธุรกิจหลัก 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ .ค. 

2558 2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 

รายได้ธรุกิจร้านอาหาร(2) 1,962.0 100.0 2,131.7 98.1 2,316.0 93.3 

รายได้จากการขายวตัถดิุบ 
ให้แก่แฟรนไชส์ซี 

- - 26.4 1.2 109.0 4.4 

รวมรายได้จากการขายและ
บริการ  

1,962.0 100.0 2,158.1 99.3 2,425.0 97.7 

รายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส์ - - 15.1 0.7 56.5 2.3 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 1,962.0 100.0 2,173.2 100.0 2,481.5 100.0 

หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของรายได้จากธุรกิจหลกั 
(2) รวมรายได้จากธุรกิจจดัสง่อาหารและการจดัเลีย้ง และธรุกิจค้าปลีก 

รายการ  
สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ .ค. 

2558 2559 2560 

จํานวนสาขาท่ีเปิดใหมส่ทุธิ(1) (สาขา) 15 11 14 

จํานวนสาขา ณ สิน้งวด(1) (สาขา) 77 88 102 

จํานวนสาขาแฟรนไชส์ ณ สิน้งวด(2) (สาขา) - 97 127 

รายได้ธรุกิจร้านอาหารสําหรับงวด (ล้านบาท) 1,962.0 2,131.7 2,308.8(3) 

อตัราการเตบิโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดมิ 
(Same-Store Sales Growth: SSSG) (ร้อยละ)(2) 

(9.4) (5.0) 4.0 

อตัราการเตบิโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหาร (ร้อยละ) 5.1  8.7 8.3 

หมายเหต:ุ (1) เฉพาะสาขาท่ีกลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 
 (2) คํานวณจากรายได้รวมของสาขาเดิมเฉล่ียตอ่จํานวนวนัท่ีเปิดดําเนินการจริงของสาขาเดมิ 
(3) ไม่รวมรายได้จากธรุกิจจดัสง่อาหารและการจดัเลีย้ง และธรุกิจค้าปลีก 

- รายได้ธุรกิจร้านอาหาร:  สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่ม  
บริษัทฯ มีรายได้ธุรกิจร้านอาหาร เท่ากบั 1,962.0 ล้านบาท 2,131.7 ล้านบาท และ 2,308.8 ล้านบาท ตามลําดบั 
ซึง่คิดเป็นอตัราการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหาร ร้อยละ 5.1 ร้อยละ 8.7 และร้อยละ 8.3 ตามลาํดบั  

ทัง้นี ้ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของรายได้ธุรกิจอาหารของสาขาเดิมลดลงร้อยละ 
9.4 เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจากปัญหาทางการเมืองและการลดลงของความเช่ือมัน่
ของผู้บริโภค ประกอบกบัเหตกุารณ์ระเบิดบริเวณส่ีแยกราชประสงค์ ใกล้กบัศาลท้าวมหาพรหม ในเดือนสิงหาคม 
2558 ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าของลูกค้า จึงส่งผลทําให้ความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคลดลง ทัง้นี ้สถานท่ีตัง้ของสาขาร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในห้างสรรพสินค้าและ
บริเวณกรุงเทพฯ จึงทําให้อตัราการเติบโตของรายได้ธุรกิจอาหารของสาขาเดิมลดลงจากผลกระทบของเหตกุารณ์
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ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม อตัราการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารโดยรวมเติบโตร้อยละ 5.1 เน่ืองจากการขยาย
สาขาร้านอาหารอย่างต่อเน่ืองจํานวน 15 สาขาของกลุม่บริษัทฯ 

สําหรับปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมขึน้ 169.7 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 8.7 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้เต็มปีสําหรับสาขาใหม่ท่ีเปิดในปีก่อน รวมทัง้การขยายสาขา
เพ่ิมเติมจํานวน 11 สาขา รวมเป็นจํานวน 88 สาขาในปี 2559 แม้ว่าอตัราการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหาร
ของสาขาเดิมมีการเติบโตลดลงร้อยละ 5.0 เน่ืองจากความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ียงัคงลดลงต่อเน่ืองจากปี 2558 
และการปิดปรับปรุงสาขาหลกัของกลุม่บริษัทฯ ซึง่สร้างรายได้ธุรกิจร้านอาหารเป็นสว่นใหญ่ให้แก่กลุม่บริษัทฯ เช่น 
ร้านอาหารแบรนด์ ZEN สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลป่ินเกล้าและสาขาภเูก็ต และร้านอาหารแบรนด์ AKA สาขา
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 เป็นต้น รวมถึงการมีเหตุการณ์พิเศษและการไว้อาลัยตัง้แต่เดือนตุลาคมปี 
2559 ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้งดกิจกรรมการสง่เสริมการขาย 

สําหรับปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมขึน้ 177.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 โดย
มีสาเหตหุลกัจากอตัราการเติบโตของรายได้ธรุกิจร้านอาหารของสาขาเดิมท่ีมีการปรับตวัดีขึน้เป็นอตัราร้อยละ 4.0 
โดยมีสาเหตหุลกัจากการฟื้นตวัของการทําการตลาดและการโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลงัจากการไว้อาลยั 
และการรับรู้รายได้เต็มปีสําหรับธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามั่ว และรายได้ธุรกิจร้านอาหารท่ีเพิ่มขึน้จาก
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบรนด์พรีเม่ียม Sushi Cyu ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นดังกล่าวในเดือน
เมษายน 2560 รวมทัง้การขยายสาขาเพ่ิมเติมจํานวน 14 สาขา รวมเป็นจํานวน 102 สาขาในปี 2560 

- รายได้จากการขายวตัถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซี: สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 
2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายวัตถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซีเท่ากับ 26.4 ล้านบาท และ 109.0 ล้านบาท 
ตามลําดบั ทัง้นี ้ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ เร่ิมมีรายได้จากการขายวตัถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซี จากการท่ีบริษัทฯ เข้า
ซือ้กิจการร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามัว่ ซึง่มีการดําเนินธุรกิจด้านแฟรนไชส์ด้วย และในปี 2560 รายได้จากการ
ขายวัตถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซีเพิ่มขึน้ตามจํานวนสาขาแฟรนไชส์ท่ีเพ่ิมขึน้ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาแฟรนไชส์ท่ี
กําหนดให้แฟรนไชส์ซีต้องซือ้วตัถดิุบจากกลุม่บริษัทฯ 

แบรนด์ 

จาํนวนสาขาท ี่กลุ่มบริษัทฯ  เป็นเจ้าของ 

ณ วันท ี่ 31 ธ .ค. 

2558 2559 2560 

ZEN 43 45 43 

AKA 16 16 16 

On The Table 16 16 16 

Tetsu 1 1 1 

Sushi Cyu - - 3 

Musha - - 1 

Thai Brand - 9 22 
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แบรนด์ 

จาํนวนสาขาท ี่กลุ่มบริษัทฯ  เป็นเจ้าของ 

ณ วันท ี่ 31 ธ .ค. 

2558 2559 2560 

Inactive Brands* 1 1 0 

รวม 77 88 102 

หมายเหต ุ*Inactive Brands ได้แก่ Donburi และ Gyu Grill ซึง่ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ ไมไ่ด้ใช้แบรนด์ร้านอาหารดงักลา่วแล้ว 

- รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์: ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายได้จากค่าใช้สิทธิ 
และรายได้จากเงินสมทบค่าการตลาด ทัง้นี  ้ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีรายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 
อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าซือ้กิจการร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามัว่ กลุ่มบริษัทฯ จึงเร่ิมรับรู้รายได้จากการ
ให้สิทธิแฟรนไชส์ในปี 2559 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้สิทธิแฟรน
ไชส์เท่ากับ 15.1 ล้านบาท และ 56.5 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้สิทธิ 
แฟรนไชส์เพ่ิมขึน้ 41.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 274.2 โดยมีสาเหตหุลกัจากการรับรู้รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์
เตม็ปีและการขยายสาขาของแฟรนไชส์  

รายได้อ่ืนของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการตกแต่งร้านและติดตัง้ร้านให้แฟรนไชส์ซี และ
รายได้อ่ืนๆ สรุปดงันี ้

รายได้อ ื่น 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ .ค. 

2558 2559 2560 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

รายได้จากการตกแตง่ร้าน และติดตัง้
ร้านให้แฟรนไชส์ซี – สทุธิ 

- - 2.4 27.6 18.8 55.8 

รายได้อ่ืนๆ 3.7 100.0 6.3 72.4 14.9 44.2 

รวมรายได้อื่น 3.7 100.0 8.7 100.0 33.7 100.0 

หมายเหต:ุ (1)  ร้อยละของรายได้อ่ืน 
(2) รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ รายได้จากการขายเศษซาก รายได้บตัรสมาชิก รายได้จากเงนิสว่นลดจากคูค้่า เป็นหลกั 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อ่ืนเท่ากับ 3.7 
ล้านบาท 8.7 ล้านบาท และ 33.7 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อ่ืน เพ่ิมขึน้ 5.0 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 135.1 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการตกแต่งและติดตัง้สาขาแฟรนไชส์-สทุธิ ท่ีเพ่ิมขึน้ และในปี 
2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อ่ืนเพ่ิมขึน้ 25.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 287.4 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการ
ตกแต่งและติดตัง้สาขาแฟรนไชส์-สทุธิ ท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัจากจํานวนสาขาแฟรนไชส์ท่ีเพ่ิมขึน้ รวมถึงการ
เพ่ิมขึน้ของรายได้จากเงินสว่นลดจากคู่ค้า (Rebate) ท่ีเพ่ิมขึน้ 
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16.3.1.2. ต้นทนุขายและบริการ  

ต้นทนุขายและบริการ  

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ .ค. 

2558 2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 

ต้นทนุวตัถดุบิ 653.2 43.8 731.4 43.8 868.3 46.2 

คา่เชา่ คา่บริการ และคา่
สาธารณปูโภค 

318.2 21.3 372.3 22.3 392.6 20.9 

คา่ใช้จ่ายพนกังาน 360.5 24.1 364.5 21.8 412.2 21.9 

คา่เส่ือมราคาและตดัจําหน่าย 122.0 8.2 150.3 9.0 144.0 7.7 

ต้นทนุอ่ืนๆ 38.9 2.6 50.7 3.0 61.6 3.3 

ต้นทนุขายและบริการรวม 1,493.0 100.0 1,669.2 100.0 1,878.7 100.0 

หมายเหต:ุ  (1) ร้อยละของต้นทนุขายและบริการรวม 
 (2) ต้นทนุอ่ืนๆ เชน่ คา่ซอ่มแซม คา่วสัดสุิน้เปลือง และคา่เบีย้ประกนัภยัหน้าร้าน เป็นต้น 

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าเช่า ค่าบริการและค่า
สาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายพนกังาน คา่เสือ่มราคาและตดัจําหน่าย และต้นทนุอ่ืนๆ ดงันี ้

ต้นทุนวตัถุดิบ ประกอบด้วย วตัถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหาร เช่น เนือ้สตัว์ เนือ้สตัว์แช่แข็ง ผกัและ
ผลไม้ และขนมหวาน และอปุกรณ์ท่ีใช้ในร้านอาหาร เช่น ตะเกียบ กลอ่งบรรจภุณัฑ์อาหาร เป็นต้น 

คา่เช่า ค่าบริการและคา่สาธารณปูโภค และคา่จ่ายพนกังาน เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน
ของร้านอาหารภายใต้การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาค่าตดัจําหน่ายสําหรับอปุกรณ์ เคร่ืองมือ 
สว่นปรับปรุงสทิธิการเช่า  

ต้นทนุอ่ืนๆ ประกอบด้วย คา่ซอ่มแซม ค่าวสัดสิุน้เปลือง สทิธิคา่เช่าตดัจ่าย เป็นต้น  

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ
เท่ากบั 1,493.0 ล้านบาท 1,669.2 ล้านบาท และ 1,878.7 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุน
ขายและบริการเพิ่มขึน้ 176.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.8 เน่ืองจากต้นทุนวัตถุดิบเพ่ิมสูงขึน้ สอดคล้องกับการ
เพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายและบริการของธุรกิจร้านอาหารท่ีเพ่ิมขึน้ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของคา่เช่า คา่บริการและ
ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นผลจากจํานวนสาขาท่ีเพ่ิมมากขึน้ภายหลงัการเข้าซือ้กิจการร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์
ตํามัว่ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการเพ่ิมขึน้ 209.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.6 โดยเป็นผล
จากต้นทนุวตัถดิุบอาหาร ทัง้อาหารสด และอาหารแช่แข็ง เช่น ปลาแซลม่อน เป็นต้น มีการปรับเพ่ิมขึน้ สอดคล้อง
กับการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ รวมถึงการขายวัตถุดิบให้แฟรนไชส์ซีท่ีเพ่ิมขึน้ตามจํานวน
สาขาแฟรนไชส์ท่ีเพ่ิมขึน้ 
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16.3.1.3. กาํไรข ัน้ต้นและอ ัตรากาํไรข ัน้ต้น 

รายการ  

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ .ค. 

2558 2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 

รายได้จากการขายและบริการ 1,962.0 100.0 2,158.1 99.3 2,425.0 97.7 

รายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส์ - - 15.1 0.7 56.5 2.3 

รายได้จากธุรกิจหลัก 1,962.0 100.0 2,173.2 100.0 2,481.5 100.0 

ต้นทนุขายและบริการ 1,493.0 76.1 1,669.2 76.8 1,878.7 75.7 

กาํไรข ัน้ต้น 469.0 23.9 504.0 23.2 602.8 24.3 

หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของรายได้จากธรุกิจหลกั 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นเท่ากบั 469.0 
ล้านบาท 504.0 ล้านบาท และ 602.8 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 23.9 ร้อยละ 23.2 
และร้อยละ 24.3 ตามลําดบั ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ 34.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4 โดยมี
สาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายและบริการท่ีเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตาม อตัรากําไรขัน้ต้นในปี 2559 ลดลงเล็กน้อย 
เน่ืองจากต้นทุนขายและบริการหลัก ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค เพ่ิมขึน้
มากกว่าการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการเล็กน้อย  และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ 
98.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.6 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายและบริการและรายได้จาก
การให้สิทธิแฟรนไชส์ ซึง่เป็นผลจากจํานวนสาขาของกลุ่มบริษัทฯ และจํานวนสาขาแฟรนไชส์ท่ีเพ่ิมขึน้ แม้ว่าต้นทนุ
วตัถดิุบปรับสงูขึน้ โดยเฉพาะอาหารสดและอาหารแช่แข็ง เช่น ปลาแซลม่อน เป็นต้น จึงส่งผลให้กําไรขัน้ต้นและ
อตัรากําไรขัน้ต้นปรับตวัดีขึน้ 

16.3.1.4. ต้นทนุในการจัดจาํหน่าย 

ต้นทุนในการจดัจําหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการตลาด และค่าตดัจําหน่าย
สญัญาแฟรนไชส์ เป็นหลกั  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทนุในการจดัจําหน่าย
เท่ากับ 41.6 ล้านบาท 56.2 ล้านบาท และ 86.7 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ร้อยละ 2.6 และ  
ร้อยละ 3.4 ของรายได้รวม ตามลําดบั ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทนุในการจดัจําหน่ายเพ่ิมขึน้ 14.6 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 35.2 โดยมีสาเหตุหลกัจากการตดัจําหน่ายมูลค่าสญัญาแฟรนไชส์จากการซือ้กิจการร้านอาหารไทย
กลุ่มแบรนด์ตํามั่ว ค่าใช้จ่ายสําหรับการโฆษณาประชาสมัพันธ์ท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือสร้างความรับรู้ของแบรนด์ (Brand 
Awareness) ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการทําการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ มีการ
เร่ิมทําการตลาดสําหรับร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามั่วท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้ซือ้กิจการมา และ ในปี  2560          
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทนุในการจดัจําหน่ายเพ่ิมขึน้ 30.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.2 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2.4.16 หน้าที่ 11 
 

ของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เช่น การจ่ายค่าส่งเสริมการขายให้แก่ Food Panda สําหรับบริการจัดส่ง
อาหาร Delivery เป็นต้น 

16.3.1.5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายพนักงาน  ค่าเช่า ค่าบริการและค่า
สาธารณปูโภค คา่เสือ่มและค่าตดัจําหน่าย คา่วสัดสุิน้เปลือง และคา่ธรรมเนียมธนาคาร เป็นหลกั 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เท่ากับ 275.2 ล้านบาท 328.6 ล้านบาท และ 423.5 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 14.0 ร้อยละ 15.1 
และร้อยละ 16.8 ของรายได้รวม ตามลําดบั ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้ 53.4 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 19.4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายพนกังาน และค่าเช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคท่ี
เพ่ิมขึน้จากการรับรู้ค่าเช่าเต็มปีจากการเช่าคลังสินค้าห้องเย็นแห่งใหม่เม่ือปลายปี 2558 และในปี 2560 กลุ่ม
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้ 94.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.9 โดยมีสาเหตหุลกัจากคา่ใช้จ่ายพนกังาน
เพ่ิมขึน้เป็นหลัก เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการจ้างพนกังานในตําแหน่งผู้บริหารระดบักลางเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการ
ขยายธรุกิจของกลุม่บริษัทฯ 

16.3.1.6. ต้นทนุทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินสว่นใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้จ่ายท่ีชําระให้กบัสถาบนัการเงินสําหรับการกู้ ยืมเงิน
ทัง้ระยะสัน้ และคา่ธรรมเนียมการกู้ ยืม 

ในปี 2558 – 2560 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.9 ร้อยละ 0.8 และ  
ร้อยละ 1.0 ของรายได้รวม ตามลําดบั  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 
17.1 ล้านบาท 17.4 ล้านบาท และ 24.5 ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพ่ิมขึน้ 0.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 โดยมีสาเหตจุากดอกเบีย้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้เล็กน้อย และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ 
มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึน้ 7.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.8 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมขึน้ของดอกเบีย้จ่าย 
เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการจ่ายปันผล และเพื่อการเข้า
ซือ้กิจการร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามัว่ 

16.3.1.7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
เท่ากับ 28.9 ล้านบาท 20.9 ล้านบาท และ 20.1 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ลดลง 8.0 ล้านบาท เน่ืองจากกําไรก่อนภาษีเงินได้ของธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นลดลงจากปี 2558 และในปี 
2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 0.8 ล้านบาท เน่ืองจากธุรกิจร้านอาหารไทยแบรนด์ตํามั่ว และ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม แบรนด์ Sushi Cyu ท่ีมีการซือ้เข้ามาในปี 2559 และ 2560 ตามลําดับ ยังมีผล
ประกอบการขาดทนุ จงึสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง  
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16.3.1.8. กาํไรสุทธ ิและอ ัตรากาํไรสุทธ ิ 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสทุธิ เท่ากบั 110.1 
ล้านบาท 89.6 ล้านบาท และ 81.8 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 5.6 ร้อยละ 4.1 และ
ร้อยละ 3.3 ของรายได้รวม ตามลําดบั ทัง้นี ้ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสทุธิลดลง 20.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 
18.6 โดยมีสาเหตหุลกัจากต้นทนุในการจดัจําหน่ายสําหรับการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือสร้างความรับรู้
ของแบรนด์ (Brand awareness) และค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมจํานวนพนกังานเพ่ือรองรับการ
ขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ จึงสง่ผลให้กําไรสทุธิและอตัรากําไรสทุธิลดลง และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ
ลดลง 7.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนในการจัดจําหน่ายจากการตัด
จําหน่ายมลูคา่สญัญาแฟรนไชส์จากการซือ้กิจการร้านอาหารไทยกลุม่แบรนด์ตํามัว่ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการบริหาร
ท่ีเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมเติมบคุลากรในระดบับริหาร จงึสง่ผลให้กําไรสทุธิและอตัรากําไรสทุธิลดลง  

16.3.2 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท ี่  30 กันยายน  2560 เท ียบกับ 
งวดเก้าเดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 กันยายน 2561 

16.3.2.1. รายได้ 

หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของรายได้รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 
1,826.3 ล้านบาท และ 2,226.3 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 รายได้
รวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 400.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.9 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2560 โดยมีสาเหตจุาก
การเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายและบริการเป็นหลกั 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ขายและบริการ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 96.7 และร้อยละ 96.2 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ตามลําดบั 
มีรายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1 และร้อยละ 2.2 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ตามลําดบั และมีรายได้อ่ืนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.2 และร้อยละ 1.6 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ตามลาํดบั 

 

 

รายได้ 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 ก.ย. 

2560 2561 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

รายได้จากการขายและบริการ 1,766.1 96.7 2,142.0 96.2 

รายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส์ 39.0 2.1 49.3 2.2 

รายได้อ่ืน 21.2 1.2 35.0 1.6 

รายได้รวม 1,826.3 100.0 2,226.3 100.0 
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หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของรายได้จากธุรกิจหลกั 
 (2) รวมรายได้จากธรุกิจจดัสง่อาหารและการจดัเลีย้ง และธรุกิจค้าปลีก 

รายการ  
สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 ก.ย. 

2560 2561 

จํานวนสาขาท่ีเปิดใหมส่ทุธิ(1) (สาขา) 4 2 

จํานวนสาขา ณ สิน้งวด(1) (สาขา) 92 104 

จํานวนสาขาแฟรนไชส์ ณ สิน้งวด(2) (สาขา) 114 138 

รายได้ธรุกิจร้านอาหารสําหรับงวด(3) (ล้านบาท) 1,683.3 2,017.6 

อตัราการเตบิโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดมิ (Same-
Store Sales Growth: SSSG) (ร้อยละ)(4) 

2.8 7.4 

อตัราการเตบิโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหาร (ร้อยละ) 11.5 19.9 

      หมายเหต:ุ (1) เฉพาะสาขาท่ีกลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ โดยคํานวณจากจํานวนสาขาท่ีเปิดระหวา่งปี หกัด้วยจํานวนสาขาท่ีปิดระหวา่งปี 
(2) จํานวนสาขาแฟรนไชส์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 145 สาขา 

(3) ไมร่วมรายได้จากธรุกิจจดัสง่อาหารและการจดัเลีย้ง และธรุกิจค้าปลีก 
(4) คํานวณจากรายได้รวมของสาขาเดมิเฉลี่ยตอ่จํานวนวนัท่ีเปิดดําเนินการจริงของสาขาเดิม 

- รายได้ธุรกิจร้านอาหาร:  สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่ม 
บริษัทฯ มีรายได้ธุรกิจร้านอาหาร เท่ากบั 1,683.3 ล้านบาท และ 2,017.6 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่คิดเป็นอตัราการ
เติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหาร ร้อยละ 19.9 ทัง้นี ้ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี
รายได้ธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมขึน้ 334.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมขึน้ของอตัราการเติบโตของรายได้
ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดิมในอัตราร้อยละ 7.4 ซึ่งเป็นผลจากการทําการตลาดท่ีเพ่ิมขึน้และได้ผลมากขึน้
สําหรับร้านอาหารแบรนด์ ZEN AKA และ On The Table โดยมีอตัราการเติบโตท่ีดีขึน้จากงวดเดียวกนัในปี 2560 
ซึ่งมีอตัราการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดิมท่ีร้อยละ 2.8 รวมถึงการรับรู้รายได้จากสาขาท่ีเปิด
ใหม่ในช่วงปลายปี 2560 สําหรับแบรนด์ร้านอาหารญ่ีปุ่ นและร้านอาหารไทย รวมทัง้การขยายสาขาเพ่ิมเติมเป็น
จํานวน 104 สาขาในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561 

รายได้จากธุรกิจหลัก 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 ก.ย. 

2560 2561 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

รายได้ธรุกิจร้านอาหาร(2) 1,688.1 93.5 2,031.4 92.7 

รายได้จากการขายวตัถดิุบให้แก่   
แฟรนไชส์ซี 

78.1 4.3 110.6 5.0 

รายได้จากการขายและบริการรวม 1,766.1 97.8 2,142.0 97.8 

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 39.0 2.2 49.3 2.2 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 1,805.1 100.0 2,191.3 100.0 
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แบรนด์ 

จาํนวนสาขาท ี่กลุ่มบริษัทฯ  เป็นเจ้าของ 

 ณ วันที่ 30 ก.ย. ณ วันท ี่ 31 ธ .ค. 

 2560 2561 2561 

ZEN 42 43 43 

AKA 15 15 17 

On The Table 15 18 18 

Tetsu 1 1 1 

Sushi Cyu 2 3 3 

Musha - 2 4 

Thai Brand 17 22 24 

รวม 92 104 110 

- รายได้จากการขายวตัถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซี: สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 
และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายวตัถดิุบให้แก่แฟรนไชส์ซีเท่ากบั 78.1 ล้านบาท และ 110.6 ล้านบาท 
ตามลําดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายวตัถดิุบให้แก่แฟ
รนไชส์ซเีพิ่มขึน้ตามจํานวนสาขาแฟรนไชส์ท่ีเพ่ิมขึน้เป็นจํานวน 138 สาขาในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561 

- รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์: สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์เท่ากับ 39.0 ล้านบาท และ 49.3 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ในงวด
เก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์เพ่ิมขึน้ 10.3 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 26.5 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของสาขาแฟรนไชส์ และการปรับเพ่ิมอตัราการเรียกเก็บค่าใช้สิทธิ 
(Royalty Fee) และ เงินสมทบค่าโฆษณา (Marketing Fee) สําหรับแฟรนไชส์ซีท่ีมีการต่อสญัญาขอใช้สิทธิและแฟ
รนไชส์ซีรายใหม่รายได้อื่น: สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อ่ืน
เท่ากับ 21.2 ล้านบาท และ 35.0 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่ม
บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนเพ่ิมขึน้ 13.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.9 โดยมีสาเหตหุลกัจากการกลบัรายการประมาณการรือ้
ถอนเท่ากับ 17.3 ล้านบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการปรับประมาณการค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนจากการ
ตรวจสอบราคาจากผู้ รับเหมาภายนอกท่ีมีอตัราค่ารือ้ถอนท่ีลดลง และการเพ่ิมขึน้ของรายได้บตัรสมาชิก 
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16.3.2.2. ต้นทนุขายและบริการ  

หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของต้นทนุการขายและบริการรวม 
 (2) อ่ืนๆ เชน่ คา่ซอ่มแซม คา่วสัดสุิน้เปลือง และคา่เบีย้ประกนัภยัหน้าร้าน เป็นต้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ
เท่ากบั 1,368.5 ล้านบาท และ 1,659.9 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายเพิ่มขึน้ 291.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.3 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุน
วตัถุดิบของธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและร้านอาหารไทยทัง้ในส่วนสาขาท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และสาขาแฟรน
ไชส์ซี และการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากการว่าจ้างผู้ ให้บริการด้านการบริหารคลงัสินค้าและโลจิสติกส์ และ
การเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายวสัดสุิน้เปลือง เช่น อปุกรณ์ครัว ถ้วยชาม ช้อน-ส้อม เป็นต้น 

16.3.2.3. กาํไรข ัน้ต้นและอ ัตรากาํไรข ัน้ต้น 

หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของรายได้จากธุรกิจหลกั 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นเท่ากบั 436.6 
ล้านบาท และ 531.4 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 24.2 และร้อยละ 24.3 ตามลําดบั 
ทัง้นี ้ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ 94.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 

รายการ  

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 ก.ย. 

2560 2561 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

ต้นทนุวตัถดุบิ 632.7 46.2 776.2 46.8 

คา่ใช้จ่ายพนกังาน 300.2 21.9 368.1 22.2 

คา่เชา่ คา่บริการ และคา่สาธารณปูโภค 291.7 21.3 342.3 20.6 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 105.1 7.7 105.1 6.3 

อ่ืนๆ 38.9 2.8 68.22 4.1 

ต้นทนุขายและบริการรวม 1,368.5 100.0 1,659.9 100.0 

รายการ  

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 ก.ย. 

2560 2561 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

รายได้จากการขายและบริการ 1,766.1 97.8 2.142.0 97.8 

รายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส์ 39.0 2.2 49.3 2.2 

รายได้จากธุรกิจหลัก 1,805.1 100.0 2,191.3 100.0 

ต้นทนุขายและบริการ 1,368.5 75.8 1,659.9 75.7 

กาํไรข ัน้ต้น  436.6 24.2 531.4 24.3 
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21.7 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึน้ของอัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจ
ร้านอาหารของสาขาเดิมและจํานวนสาขาของร้านอาหารไทย รวมถึงรายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ท่ีเพิ่มขึน้จาก
การปรับอตัราค่าใช้สิทธิและเงินสมทบค่าการตลาด สําหรับแฟรนไชส์ซีท่ีมีการต่อสญัญาขอใช้สิทธิและแฟรนไชส์ซี
รายใหม ่

16.3.2.4. ต้นทนุในการจัดจาํหน่าย 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุในการจดัจําหน่าย
เท่ากบั 68.0 ล้านบาท และ 81.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 และร้อยละ 3.7 ของรายได้รวม ตามลําดบั ทัง้นี ้
ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทนุในการจดัจําหน่ายเพ่ิมขึน้ 13.4 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 19.7 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพ่ือ
สร้าง ความรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) ผ่านสื่อต่างๆ เช่น  ป้าย Billboard ป้าย Sideboard บนสถานี
รถไฟฟ้า ระบบออนไลน์ผ่าน Facebook และ Instragram เป็นต้น รวมทัง้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เร่ิมการโฆษณาผ่าน
โทรทศัน์ 

16.3.2.5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เท่ากบั 310.9 ล้านบาท และ 332.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.0 และร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม ตามลําดบั 
ทัง้นี ้ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้ 21.5 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 6.9 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายพนกังาน ซึ่งเป็น
ผลจากการจ้างพนักงานในระดับบริหารมากขึน้เพื่อรองรับการขยายกิจการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้การตัง้
ประมาณการโบนสัเพ่ิมขึน้ตามจํานวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้ 

16.3.2.6. ต้นทนุทางการเงนิ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2561 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 1.0 และร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม ตามลําดบั  

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 
17.5 ล้านบาท และ 18.9 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 1.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจาก
ดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้จากการกู้ เงินระยะสัน้ระหว่างงวดเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

16.3.2.7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
เท่ากบั 12.2 ล้านบาท และ 25.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 และร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม ตามลําดบั ทัง้นี ้
ในงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้ 12.8 ล้านบาท หรือ  
ร้อยละ 104.9 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากผลประกอบการของธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น
และร้านอาหารไทยท่ีเติบโตขึน้ 
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16.3.2.8. กาํไรสุทธ ิและอ ัตรากาํไรสุทธ ิ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 49.2 
ล้านบาท และ 108.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตามลําดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้า
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสทุธิเพ่ิมขึน้ 59.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 121.0 เม่ือเทียบ
กับงวดเดียวกันปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายและบริการท่ีเพ่ิมขึน้ และรายได้จากการให้
สิทธิแฟรนไชส์ท่ีเติบโตขึน้ รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ เน่ืองจาก
ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้พนกังานฝ่ายสนนัสนนุซึง่ไม่เติบโตตามจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีรายได้
จากการขายและบริการมีการเติบโตขึน้ จงึทําให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) 

16.3.3 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

16.3.3.1 ภาพรวมของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์หลกัของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ซึง่ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการประกอบธุรกิจร้านอาหาร และ ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 ท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์ คิดเป็นสว่นใหญ่ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่คิดเป็นร้อยละ 68.9 ร้อยละ 50.9 ร้อยละ 
49.5 และ ร้อยละ 45.9 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 
1,168.0 ล้านบาท 1,450.4 ล้านบาท 1,588.9 ล้านบาท และ 1,558.7 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 282.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.2 โดยมีสาเหตุหลกั
จากการเพ่ิมขึน้ของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ซึ่งเกิดจากการเข้าซือ้กิจการร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์
ตํามัว่ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์เพ่ิมขึน้ 138.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 โดยมีสาเหตหุลกัจากการ
เพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน ซึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของส่วนปรับปรุงสิทธิ
การเช่า และการเข้าซือ้กิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นภายใต้แบรนด์ Sushi Cyu และเงินประกนัค่าเช่าสาขา ตามลําดบั 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 30.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 เม่ือ
เทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากลดลงของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ซึง่เกิดจากการปรับประมาณการรือ้ถอน
ร้านอาหารเม่ือหมดสญัญาเช่า ซึง่เป็นไปตามการตรวจสอบราคาจากผู้ รับเหมาภายนอกท่ีมีอตัราค่ารือ้ถอนท่ีลดลง 

ทัง้นี ้รายละเอียดและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของส่วนประกอบหลกัของสินทรัพย์สามารถสรุปได้ดงันี ้

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ ื่น 

ลกูหนีก้ารค้า ประกอบด้วยลกูหนีท่ี้เกิดจากการซือ้สินค้าและบริการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ในรูป
ของบตัรเครดิต และลกูหนีท่ี้เกิดจากการซือ้วตัถดิุบและสินค้าสําหรับแฟรนไชส์ซี และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นลูกหนีจ้ากการส่งเสริมการขายและส่วนลดค่าเช่า ทัง้นี ้ข้อมูลลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 สรุปดงันี ้
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอื่น 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ.ค. 

สาํหรับงวด 
เก้าเดือน  
สิน้สุดวันท ี่  

30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ลกูหนีก้ารค้า     

อยูใ่นกําหนดระยะเวลาการชําระหนี ้ 9.7 13.1 14.5 19.4 

ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลาการชําระหนี ้     

     ไมเ่กิน 3 เดือน - 3.6 4.8 4.6 

     มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 0.0 0.0 0.3 

     มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - 0.0 

รวมลกูหนีก้ารค้า 9.7 16.7 19.3 24.3 

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน     

อยูใ่นกําหนดระยะเวลาการชําระหนี ้ - 2.0 4.2 4.3 

ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลาการชําระหนี ้     

     ไมเ่กิน 3 เดือน - 3.8 2.2 1.7 

     มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 0.4 0.2 

     มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - 0.1 

รวมลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - 5.8 6.7 6.2 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ ื่น - 
สุทธ ิ 

9.7 22.5 26.0 30.6 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเท่ากบั 9.7 ล้านบาท 22.5 ล้านบาท 26.0 ล้านบาท และ 30.6 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 12.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 
132.8 โดยมีสาเหตุหลักจากการการขายวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส์ซีภายหลังการซือ้กิจการร้านอาหารไทยกลุ่ม      
แบรนด์ตํามัว่ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีการให้เครดิตเทอมแก่แฟรนไชส์ซีแต่ละราย และการส่งเสริมการขายท่ีเพิ่มขึน้ซึ่ง
สอดคล้องกบัการจดัโปรโมชัน่กบัคูค้่าท่ีมากขึน้ และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน
เพ่ิมขึน้ 3.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.7 โดยมีสาเหตุจากการขายวตัถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซีท่ีมากขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กับจํานวนสาขาแฟรนไชส์ท่ีเพ่ิมขึน้ และการสัง่ซือ้อาหารผ่านผู้ ให้บริการจัดส่งอาหารท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ยอดลูกหนี ้
การค้าสว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีอยู่ในกําหนดระยะเวลาชําระหนีห้รือค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 4.5  ล้านบาท 
หรือร้อยละ 17.4 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของการสัง่ซือ้อาหารผ่านผู้ ให้บริการจดัส่ง
อาหารและขายวตัถดิุบให้แก่แฟรนไชส์ซี 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 2.0 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั ทัง้นี ้
ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 
เท่ากับ 2.0 วนั 2.7 วนั 3.6 วนั และ 3.6 วนั ตามลําดบั โดยระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึน้ 
ในปี 2559 และ 2560 มีสาเหตหุลกัจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้
ของรายได้ผ่านช่องทางการสัง่ซือ้อาหารผ่านผู้ ให้บริการจดัส่งอาหาร และการจําหน่ายวตัถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซีท่ี
เพ่ิมขึน้ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการให้เครดิตเทอมแก่ผู้ ให้บริการจดัส่งและแฟรนไชส์ซี สําหรับการซือ้วตัถุดิบจากกลุ่ม
บริษัทฯ เฉลีย่ 14 – 20 วนั และ 15 วนั ตามลาํดบั 

สนิค้าคงเหลอื  

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองด่ืม และของใช้สิน้เปลือง โดย  
บริษัทฯ มีนโยบายการหกัค่าเผ่ือสินค้าท่ีหมดอายรุ้อยละ 100 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 2560 และ 30 
กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือสทุธิ ดงันี ้

สินค้าคงเหลือ  

สาํหรับปีบญัชี 
สิน้สุดวันท ี่ 31 ธ.ค. 

สาํหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สุด วันท ี่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

วตัถดิุบอาหาร 47.5 74.9 59.4 75.4 71.6 73.7 62.9 66.2 

เคร่ืองด่ืม 4.8 7.6 3.4 4.3 3.2 3.3 3.1 3.3 

ของใช้สิน้เปลือง 12.0 18.9 16.1 20.5 22.8 23.5 30.2 31.8 

รวม 64.3 101.4 78.9 100.1 97.6 100.4 96.1 101.3 

หกั คา่เผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพ (0.9) (1.4) (0.1) (0.1) (0.4) (0.4) (1.2) (1.3) 

รวมสินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ 63.4 100.0 78.8 100.0 97.1 100.0 94.9 100.0 

หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของสินค้าคงเหลือสทุธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิ
เท่ากบั 63.4 ล้านบาท 78.8 ล้านบาท 97.1 ล้านบาท และ 94.9 ล้านบาท ตามลําดบั 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสทุธิเพ่ิมขึน้ 15.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.2 โดยมีสาเหตหุลกั
จากการเพ่ิมขึน้ของวตัถดิุบอาหาร เพ่ือรองรับจํานวนสาขาของร้านอาหารท่ีเพ่ิมขึน้ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มี
สินค้าคงเหลือสุทธิเพ่ิมขึน้ 18.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.3 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึน้ของวตัถุดิบอาหาร
และของใช้สิน้เปลืองเป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกบัการเพ่ิมขึน้ของจํานวนสาขาท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของและรายได้
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จากการขายและบริการ รวมถึงการเพ่ิมขึน้ของจํานวนสาขาแฟรนไชส์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ จําหน่ายวตัถดิุบอาหารให้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสทุธิลดลง 2.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 เม่ือ
เทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของวตัถุดิบอาหาร เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการใช้
และการสัง่ซือ้วตัถุดิบอาหารท่ีรัดกุมมากขึน้ แม้ว่าของใช้สิน้เปลืองจะเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนสาขาท่ี
กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 
กันยายน 2561 เท่ากับ 9.1 วนั 15.3 วนั 16.9 วนั และ 15.6 วนั ตามลําดบั ทัง้นี ้ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียในปี 
2559 เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของวัตถุดิบอาหารซึ่งเป็นผลจากการท่ีวัตถุดิบอาหารสําหรับ
ร้านอาหารไทยมีอตัราการหมุนเวียนของสินค้าท่ีมากกว่าวตัถุดิบอาหารสําหรับร้านอาหารญ่ีปุ่ น และการเพ่ิมขึน้
ของจํานวนสาขาของร้านอาหารและสาขาแฟรนไชส์ในกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สําหรับปี 2560 และ งวดเก้า
เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ระยะเวลาการขายสินค้าเฉล่ียของกลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี
นยัสาํคญั 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ประกอบด้วยส่วนต่างระหว่างภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และภาระภาษี
เงินได้นิติบคุคลท่ีกลุม่บริษัทฯ ต้องชําระ 

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั เท่ากบั 5.0 ล้านบาท 7.2 
ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั เพ่ิมขึน้ 2.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.2 
โดยมีสาเหตุหลักจากการท่ีภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายงวดปัจจุบันมีจํานวนมากกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีต้องจ่ายในปี 
2560  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันลดลง 0.7 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 10.2 เม่ือเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบันมีจํานวนมากกว่า
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายงวดปัจจบุนั 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
คดิเป็นร้อยละ 0.3 ร้อยละ 0.5 และ ร้อยละ 0.4 ของสินทรัพย์รวม ตามลาํดบั 

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาษีซือ้ท่ียังไม่ได้ใบกํากับภาษี 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินมดัจําท่ีขอคืนภายในหนึ่งปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเท่ากับ 15.5 ล้านบาท 14.8 ล้านบาท 22.3 ล้านบาท และ 30.7 ล้าน
บาท ตามลําดบั 
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ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนลดลง 0.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 โดยมีสาเหตหุลกั
จากการลดลงของภาษีซือ้ท่ียงัไม่ได้ใบกํากบัภาษี และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้ 7.4 
ล้านบาท หรือร้อยละ 50.1 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมขึน้ของเงินมัดจําค่าเช่าสําหรับสาขาร้านอาหารท่ีกลุ่ม
บริษัทฯ เรียกขอคืนจากการปิดสาขา 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 8.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 
37.8 เม่ือเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึน้ของเงินมัดจําค่าเช่าสําหรับสาขาร้านอาหารท่ีกลุ่ม
บริษัทฯ ขอคืนจากการปิดสาขา และคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า เช่น คา่บาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.4 และ ร้อยละ 2.0 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน และสว่นปรับปรุงสิทธิการ
เช่า ซึง่ข้อมลูท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 สรุปได้ดงันี ้

ที่ด ิน อาคารและอุปกรณ์ 

สาํหรับปีบญัชี 
สิน้สุดวันท ี่ 31 ธ.ค. 

สาํหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สุดวันท ี่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

ท่ีดนิและสว่นปรับปรุงท่ีดนิ 318.2 39.5 318.2 43.1 320.7 40.8 326.3 45.6 

สว่นปรับปรุงสทิธิการเชา่ 365.3 45.4 322.2 43.6 369.8 47.0 288.0 40.2 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และ
อปุกรณ์ใช้ในการ
ดําเนินงาน 

47.6 5.9 39.2 5.3 38.4 4.9 38.7 5.4 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และ
อปุกรณ์สํานกังาน 

44.7 5.5 36.5 4.9 36.0 4.6 34.8 4.9 

ยานพาหนะ 8.8 1.1 7.9 1.1 6.7 0.8 6.3 0.9 

งานระหวา่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สนิระหวา่งติดตัง้ 

20.6 2.6 14.4 2.0 14.8 1.9 21.8 3.0 

รวมที่ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์ – สุทธ ิ 

805.2 100.0 738.4 100.0 786.3 100.0 715.9 100.0 

หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์รวม 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ์ เท่ากบั 805.2 ล้านบาท 738.4 ล้านบาท 786.3 ล้านบาท และ 715.9 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 66.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 โดยมีสาเหตุ
หลักจากการลดลงของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าเน่ืองจากการทยอยตัดค่าเสื่อมเป็นหลัก และในปี 2560 กลุ่ม 
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บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 47.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมขึน้ของ
ส่วนปรับปรุงสิทธิสิทธิการเช่าเน่ืองจากการเปิดสาขาใหม่ทัง้ร้านอาหารแบรนด์ไทยและแบรนด์ญ่ีปุ่ น รวมสทุธิ 11 
สาขา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 70.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 
9.0 เม่ือเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากการปรับลดมูลค่าประมาณการรือ้ถอนสาขาเม่ือหมดสญัญาเช่า 
รวมทัง้การลดลงจากคา่เสื่อมราคาท่ีตดัจําหน่ายระหวา่งงวด 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 68.9 ร้อยละ 50.9 ร้อยละ 49.5 และร้อยละ 45.9 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั 

ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมของกลุ่มบริษัทฯ เกิดจากการเข้าซือ้กิจการธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามั่วในปี 
2559 โดยการซือ้หุ้ นบริษัท สไปซ์ ซินเนอร์จี  ้จํากัด ซึ่งประกอบกิจการเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าและการ
บริการธรุกิจแบรนด์ร้านอาหารไทย 

ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าความนิยมเท่ากับ 
183.0 ล้านบาท 182.0 ล้านบาท และ 182.0 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าความนิยมลดลง 1.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 โดยมีสาเหตุจากการรับ
คืนเงินลงทุนของธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามั่วท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการซือ้มาในปี 2559 โดย ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 ค่าความนิยมของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เปลี่ยนแปลง เม่ือเทียบกบัปี 2560  

ทัง้นี  ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 ค่าความนิยมคิดเป็น ร้อยละ 12.6  
ร้อยละ 11.5 และ ร้อยละ 11.7 ของสนิทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ตามลําดบั 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่นสุทธ ิ 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย เคร่ืองหมายการค้าและค่าลขิสิทธ์ิซอฟแวร์ เป็นหลกั 
โดยกลุม่บริษัทฯ มีการตดัจําหน่ายคา่ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ตามอายกุารใช้งาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน
สทุธิเท่ากบั 8.9 ล้านบาท 74.2 ล้านบาท 96.7 ล้านบาท และ 89.5 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิเพิ่มขึน้ 65.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 734.9 โดยมี
สาเหตุหลกัจากการได้มาซึ่งเคร่ืองหมายการค้า และสญัญาแฟรนไชส์ภายหลังการซือ้ธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่ม  
แบรนด์ตํามั่วจํานวน 33.0 ล้านบาท และ 36.0 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งเป็นไปตามราคาประเมินของผู้ประเมิน
อิสระ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิเพ่ิมขึน้ 22.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.4 โดยมี
สาเหตหุลกัจากเพ่ิมขึน้ของเคร่ืองหมายการค้า จากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้ซือ้ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม  
แบรนด์ Sushi Cyu จํานวน 2 สาขา เป็นจํานวน 35.9 ล้านบาท ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาประเมินของผู้ประเมิน
อิสระ 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิลดลง 7.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 
7.4 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการตดัจําหน่ายมลูคา่สญัญาแฟรนไชส์ตามอายขุองสญัญา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน
สทุธิคิดเป็น ร้อยละ 0.8 ร้อยละ 5.1 ร้อยละ 6.1 และ ร้อยละ 5.7 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั 

สทิธ ิการเช่า 

สิทธิการเช่าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสัญญาการเช่าพืน้ท่ีระยะยาวกับเจ้าของพืน้ท่ีเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการตดัจําหน่ายค่าตดัจําหน่ายสญัญา
สทิธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิการเช่าสทุธิ 27.8 
ล้านบาท 50.7 ล้านบาท 57.7 ล้านบาท และ 50.7 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิการเช่าสทุธิเพ่ิมขึน้ 22.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.5 โดยมีสาเหตหุลกั
จากการโอนเงินจ่ายชําระล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่ามาเป็นสิทธิการเช่าสําหรับร้านอาหารแบรนด์ ZEN ท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
ได้ทําสญัญาจองล่วงหน้าไว้ และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีสิทธิการเช่าสทุธิเพ่ิมขึน้ 7.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.8 
โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของสิทธิการเช่า เน่ืองจากการซือ้สิทธิการเช่าพืน้ท่ีภายในห้างสรรพสินค้า แม้ว่า
กลุม่บริษัทฯ จะมีการทยอยตดัจําหน่ายประจําปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิการเช่าสทุธิลดลง 7.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 เม่ือ
เทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการตดัจําหน่ายสิทธิการเช่าตามระยะเวลาของสญัญา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิการเช่าสุทธิคิด
เป็น ร้อยละ 2.4 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.6 และ ร้อยละ 3.3 ของสินทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทฯ ตามลาํดบั 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผลขาดทนุทางภาษีสะสม และ ค่า
เส่ือมราคาประมาณการรือ้ถอน โดยรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของกลุ่มบริษัทฯ แสดงเป็นรายการ
หลงัหกัหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชีแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชีเท่ากบั 13.3 ล้านบาท 19.5 ล้านบาท 25.9 ล้านบาท และ 26.4 ล้านบาท ตามลําดบั 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 6.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.0 
โดยมีสาเหตหุลกัจากเพ่ิมขึน้ของผลขาดทนุสะสมทางภาษีและค่าเสื่อมราคาประมาณการรือ้ถอนเท่ากบั 2.2 ล้าน
บาท และ 3.0 ล้านบาท ตามลําดบั และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 6.4 
ล้านบาท หรือร้อยละ 32.6 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของผลขาดทุนสะสมทางภาษี เท่ากับ 3.7 ล้านบาท 
และค่าเส่ือมราคาประมาณการรือ้ถอน 1.6 ล้านบาท เป็นหลกั 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2.4.16 หน้าที่ 24 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 0.6 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของผลขาดทนุสะสมทางภาษีและประมาณ
การหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน และการลดลงของคา่เสื่อมราคาประมาณการรือ้ถอน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชีคิดเป็น ร้อยละ 1.1 ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 1.6 และ ร้อยละ 1.7 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั 

เงนิมัดจาํ 

เงินมัดจําของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นเงินคํา้ประกันค่าเช่าพืน้ท่ีร้านอาหารและค่าเช่าอาคาร
สาํนกังาน และเงินคํา้ประกนัระบบสาธารณปูโภค 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินมดัจํา 122.2 ล้าน
บาท 132.5 ล้านบาท 148.2 ล้านบาท และ 159.4 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินมดัจําเพ่ิมขึน้ 10.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 โดยมีสาเหตหุลกัจากการ
เพ่ิมขึน้ของเงินคํา้ประกนัค่าเช่าซึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนสาขาร้านอาหาร และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ 
มีเงินมดัจําเพ่ิมขึน้ 15.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.9 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของเงินคํา้ประกนัค่าเช่า ซึ่ง
สอดคล้องกบัจํานวนสาขาท่ีเปิดเพ่ิมในปี 2560 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินมดัจําเพ่ิมขึน้ 11.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 เม่ือเทียบ
กบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากเงินคํา้ประกนัค่าเช่าสาขาท่ีเพ่ิมขึน้ ตามจํานวนสาขาท่ีเพ่ิมขึน้ 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินมัดจําคิดเป็น    
ร้อยละ 10.5 ร้อยละ 9.1 ร้อยละ 9.3 และ ร้อยละ 10.2 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ ื่น 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย รอขอคืน และ 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลรอขอคืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
อ่ืน 2.8 ล้านบาท 2.7 ล้านบาท 5.8 ล้านบาท และ 10.8 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนลดลง 0.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 โดยมีสาเหตุ
หลักจากการลดลงของภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน
เพ่ิมขึน้ 3.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 114.4 โดยมีสาเหตหุลกัจากภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย รอขอคนืเพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 5.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 
86.3 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย รอขอคืนเพ่ิมขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
อ่ืนคิดเป็น ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.4 และ ร้อยละ 0.7 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั 
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16.3.3.2 หนีส้นิ 

หนีสิ้นหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้
หมนุเวียนอ่ืน และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 ร้อยละ 47.1 ร้อยละ 57.1 และร้อยละ 56.9ของหนีสิ้นรวม 
ตามลําดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 769.6 ล้าน
บาท 1,181.3 ล้านบาท 1,223.3 ล้านบาท และ 1,123.8 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินเพิ่มขึน้ 411.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.5 โดยมีสาเหตุหลกัจากการ
เพ่ิมขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 480.9 ล้านบาท และเงินปันผลค้างจ่ายเท่ากบั 303.8 ล้าน
บาท และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินเพิ่มขึน้ 41.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้
ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 142.8 ล้านบาท และ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนเท่ากบั 
122.4 ล้านบาท แม้วา่เงินปันผลค้างจ่ายลดลง 303.8 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินลดลง 99.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 เม่ือเทียบกบัปี 
2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนการรือ้ถอน และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

ทัง้นี ้รายละเอียดและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของส่วนประกอบหลกัของหนีสิ้นสามารถสรุปได้ดงันี ้

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ ใช้เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน เพ่ือใช้เป็นเงินหมุนเวียนสําหรับการดําเนินงาน
ของกลุม่บริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงินจํานวน 75.0 ล้านบาท 555.9 ล้านบาท 698.6 ล้านบาท และ 639.7 ล้านบาท ตามลําดบั หรือ
คดิเป็นร้อยละ 9.7 ร้อยละ 47.1 ร้อยละ 57.1 และร้อยละ 56.9 ของหนีส้ินรวม ตามลาํดบั  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 480.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
641.1 ซึง่เป็นผลจากการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ซือ้กิจการธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามัว่ และเบิกเงินกู้ ยืมระยะสัน้
เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ระยะยาวจากการซือ้ท่ีดินของกลุ่มบริษัทฯ และได้มีการต่ออายุ การใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้
ดงักล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้คงค้าง และในปี 2560 บริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงินระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 142.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.7 เพือ่ใช้รองรับการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 59.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 8.4 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการทยอยชําระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ ื่น 

เจ้าหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนีจ้ากการสัง่ซือ้วตัถดุิบอาหาร และเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนีจ้ากการทําการตลาดและการส่งเสริมการขาย และเจ้าหนีค่้าก่อสร้าง ทัง้นี ้ข้อมลูเจ้าหนี ้
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การค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 สรุปได้ดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ ื่น 

สาํหรับปีบญัชี 
สิน้สุดวันท ี่ 31 ธ.ค. 

สาํหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สุดวันท ี่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เจ้าหนีก้ารค้า 
    

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1.7 1.3 1.0 1.0 

บริษัทอ่ืน 118.4 103.9 175.2 188.8 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.7 0.1 - - 

บริษัทอ่ืน 0.7 21.9 73.4 59.0 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น  121.5 127.2 249.5 248.7 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 121.5 ล้านบาท 127.2 ล้านบาท 249.5 ล้านบาท และ 248.7 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเจ้าหนี ้
การค้าท่ีเก่ียวข้องกันได้แก่บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ จัดจําหน่ายวัตถุดิบอาหารให้กับกลุ่ม   
บริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอยีดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.3 ข้อ 14 รายการระหวา่งกนั) 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่นเพ่ิมขึน้ 5.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 
โดยมีสาเหตหุลกัจากเจ้าหนีค่้าก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึน้จากการขยายสาขาของกลุ่มบริษัทฯ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ 
มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 122.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.2 โดยมีสาเหตุหลักจากเจ้าหนี ้
วตัถดิุบท่ีเพ่ิมขึน้เพื่อรองรับการขายวตัถุดิบให้กับแฟรนไชส์ซี และเจ้าหนีค่้าก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึน้จากการสร้างสาขา
ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่นลดลง 0.9 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการทยอยจ่ายคา่ก่อสร้างสาขาใหม ่

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนคิดเป็น ร้อยละ 15.8 ร้อยละ 10.8 ร้อยละ 20.4 และ ร้อยละ 22.1 ของหนีสิ้นรวม ตามลําดบั 
ทัง้นี ้ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 
เท่ากบั 41.7 วนั 26.8 วนั 36.1 วนั และ 40.5 วนั ตามลําดบั ซึง่มีระยะเวลาชําระหนีใ้กล้เคียงกนั 
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ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เท่ากบั 4.5 ล้านบาท 7.2 ล้านบาท 9.7 ล้านบาท และ 5.3 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพ่ิมขึน้ 2.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.6 และในปี 
2560 กลุ่มบริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพ่ิมขึน้ 2.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.2 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีกําไรจาก
การดําเนินธุรกิจเพ่ิมขึน้ส่งผลให้มีภาระภาษีท่ีต้องชําระเพ่ิมขึน้ และ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 4.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.9 เม่ือเทียบกับปี 2560 เน่ืองจากการจ่ายชําระภาษีเงินได้
กลางปีแล้ว 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีภาษีเงินได้
ค้างจ่าย คิดเป็นร้อยละ 0.6 ร้อยละ 0.6 ร้อยละ 0.8 และร้อยละ 0.5 ของหนีส้ินรวม ตามลาํดบั 

เงนิปันผลค้างจ่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลค้างจ่าย อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
กลุ่มบริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่ายจํานวน 303.8 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึน้จากการอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ
บริษัทฯ ในปี 2559 ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นในปี 2560 ทําให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
และ 30 กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลค้างจ่าย 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงานค้างจ่าย สาธารณูปโภคค้างจ่าย 
ประกันสังคมค้างจ่าย โดย ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย เทา่กบั 65.5 ล้านบาท 50.1 ล้านบาท 72.7 ล้านบาท และ 73.4 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 15.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.4 โดยมีสาเหตหุลกั
จากค่าตอบแทนพนกังานค้างจ่ายท่ีลดลงเน่ืองจากโบนสัท่ีลดลงเป็นหลกั และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายเพ่ิมขึน้ 22.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.1 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึน้ของโบนัสพนักงานค้างจ่ายท่ี
เพ่ิมขึน้ตามจํานวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้ และสาธารณปูโภคค้างจ่ายจากจํานวนสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 0.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 เม่ือ
เทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากคา่สาธารณปูโภคค้างจ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายคิด
เป็น ร้อยละ 8.5 ร้อยละ 4.2 ร้อยละ 5.9 และ ร้อยละ 6.5 ของหนีส้ินรวม ตามลําดบั 

หนีส้นิหมุนเวียนอ ื่น 

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้รับล่วงหน้า ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย และ 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอนําสง่ เป็นหลกั 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 
15.6 ล้านบาท 26.7 ล้านบาท 32.4 ล้านบาท และ 32.5 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 11.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.0 โดยมีสาเหตุ
หลกัจากรายได้รับล่วงหน้าเพ่ือใช้ในการส่งเสริมการขายท่ีเพิ่มขึน้ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียน
อ่ืนเพ่ิมขึน้ 5.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.3 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้รับล่วงหน้าเพ่ือใช้ในการส่งเสริมการขายท่ี
เพ่ิมขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 0.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 
เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซึง่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนยัสําคญั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนคิด
เป็น ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.3 ร้อยละ 2.6 และ ร้อยละ 2.9 ของหนีส้ินรวม ตามลําดบั 

เจ้าหนีเ้งนิประกันผลงาน 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินประกนัผลงานจากการก่อสร้างและตกแต่งสาขา ทัง้
สาขาท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และสาขาของแฟรนไชส์ซ ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนีเ้งินประกัน
ผลงาน 12.0 ล้านบาท 6.7 ล้านบาท 12.4 ล้านบาท และ 14.8 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานลดลง 5.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.7 โดยมีสาเหตุ
หลกัจากการจ่ายคืนเงินประกนัผลงานให้กบัผู้ รับเหมาสําหรับการครบกําหนดการรับประกนัผลงาน และในปี 2560 
กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนีเ้งินประกันผลงานเพ่ิมขึน้ 5.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.8 โดยมีสาเหตหุลกัจากเงินประกัน
ผลงานท่ีเพ่ิมขึน้จากการก่อสร้างสาขาใหม่ท่ีเปิดใหม่ระหวา่งปี 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนีเ้งินประกันผลงานเพ่ิมขึน้ 2.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 
19.6 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากเงินประกนัผลงานสาขาใหม่ท่ีมีการก่อสร้างระหวา่งปี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนีเ้งินประกัน
ผลงานคิดเป็น ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 0.6 ร้อยละ 1.0 และ ร้อยละ 1.3 ของหนีส้ินรวม ตามลําดบั 

หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน ประกอบด้วยสญัญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะเพ่ือใช้ในกิจการของ
กลุ่มบริษัทฯ โดย ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าการเงิน สรุปดงันี ้ 
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หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
การเงนิ 

สาํหรับปีบญัชี 
สิน้สุดวันท ี่ 31 ธ .ค. 

สาํหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สุดวันท ี่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ี
ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 

0.7 20.5 0.7 27.0 0.8 38.8 1.3 44.0 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 2.7 79.5 1.9 73.0 1.2 61.2 1.6 56.0 

รวมหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
การเงนิ  

3.3 100.0 2.7 100.0 1.9 100.0 2.9 100.0 

หมายเหต:ุ  (1) ร้อยละของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงนิรวม 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินสทุธิลดลง 0.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 โดย
มีสาเหตหุลกัจากการทยอยจ่ายชําระสญัญาเช่าการเงินสําหรับปี และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินตามสญัญา
เช่าการเงินสทุธิลดลง 0.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.0 โดยมีสาเหตหุลกัจากการทยอยจ่ายชําระสญัญาเช่าการเงิน
สาํหรับปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินสทุธิเพ่ิมขึน้ 1.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 49.2 เม่ือเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุจากการเช่าซือ้ยานพาหนะเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของ
กลุม่บริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินตามสญัญาเช่า
การเงินสทุธิคิดเป็น ร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.2 และ ร้อยละ 0.3 ของหนีสิ้นรวม ตามลําดบั 

ประมาณการหนีส้ ินจากโปรแกรมสิทธ ิพเิศษแก่ลูกค้า 

ประมาณการหนีส้ินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า ได้แก่ มลูค่าของจํานวนคะแนนสะสมท่ียงัไม่ได้
ใช้สทิธิหกัด้วยจํานวนคะแนนสะสมท่ีหมดอายสุําหรับร้านอาหาร On The Table 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีประมาณการหนีสิ้น
จากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 1.3 ล้านบาท 2.0 ล้านบาท 3.0 ล้านบาท และ 4.0 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งการ
เพ่ิมขึน้ของประมาณการหนีส้ินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้ามีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของคะแนนสะสมซึ่ง
สอดคล้องกบัรายได้และจํานวนบตัรสมาชิกของร้าน On The Table ท่ีเพ่ิมขึน้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีประมาณการหนีสิ้น
จากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า คิดเป็น ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของหนีส้ินรวม 
ตามลําดบั 
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ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ เป็นรายการภาระผูกพนัของ
กลุ่มบริษัทฯ ท่ีจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับพนกังานตามสิทธิและอายุงาน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนบริการปัจจุบัน 
และต้นทนุดอกเบีย้ เป็นต้น 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการประมาณการ
หนีส้ินไม่หมนุเวียนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุเท่ากบั 4.6 ล้านบาท 8.0 ล้านบาท 10.8 ล้านบาท และ 
15.2 ล้านบาท ตามลําดบั  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
เพ่ิมขึน้ 3.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.1 โดยมีสาเหตหุลกัจากต้นทนุบริการท่ีเพ่ิมขึน้ซึ่งเป็นผลจากจํานวนพนกังาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึน้ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนักงานเม่ือเกษียณอายุ เพ่ิมขึน้ 2.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.2 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนบริการท่ีเพ่ิมขึน้
เน่ืองจากจํานวนพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนผลประโยชน์พนกังาน
เม่ือเกษียณอายุเพ่ิมขึน้ 4.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.0 เม่ือเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากต้นทุนบริการ
ปัจจบุนัเพิม่ขึน้ซึง่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนพนกังานของกลุม่บริษัทฯ 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการประมาณการ
หนีส้ินไม่หมนุเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุคิดเป็น ร้อยละ 0.6 ร้อยละ 0.7 ร้อยละ 0.9 และ ร้อยละ 
1.4 ของหนีสิ้นรวม ตามลําดบั 

ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนการรือ้ถอน 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนการรือ้ถอนเกิดจากการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นสําหรับการรือ้
ถอนพืน้ท่ีสาขาหรืออาคารท่ีกลุม่บริษัทฯ ใช้ดําเนินงานตามท่ีกําหนดในสญัญาเช่าพืน้ท่ี 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการประมาณการ
หนีส้ินไม่หมุนเวียนการือ้ถอนเท่ากับ  86.2 ล้านบาท  85.1 ล้านบาท  104.0 ล้านบาท  และ 49.6 ล้านบาท 
ตามลําดบั  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีการประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนการรือ้ถอนลดลง 1.1 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 1.2 โดยมีสาเหตหุลกัจากการรือ้ถอนท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับสาขาท่ีเลิกกิจการ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการ
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนการรือ้ถอน เพ่ิมขึน้ 18.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเปิด
สาขาเพ่ิมขึน้จํานวน 14 สาขา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนการรือ้ถอนลดลง 54.4 
ล้านบาท หรือร้อยละ 52.3 เม่ือเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากการปรับประมาณการค่าใช้จ่ายในการรือ้
ถอนจากการตรวจสอบราคาจากผู้ รับเหมาภายนอกท่ีมีอตัราคา่รือ้ถอนท่ีลดลง 
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ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการประมาณการ
หนีสิ้นไม่หมุนเวียนการรือ้ถอนคิดเป็น ร้อยละ 11.2 ร้อยละ 7.2 ร้อยละ 8.5 และ ร้อยละ 4.4 ของหนีส้ินรวม 
ตามลําดบั 

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชกิรอตัดบัญชี 

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี เป็นรายการท่ีเกิดจากค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกร้านอาหาร 
ZEN AKA และ On The Table ท่ีรอตดับญัชีตามอายขุองบตัรสมาชิก และ/หรือ ตามอายขุองจํานวนคะแนนสะสม
ท่ีใช้ได้ 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมสมาชิกเพ่ิมมากขึน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้บันทึก
ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอการตดับญัชี ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีเท่ากบั 8.5 ล้านบาท และ 14.5 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้คา่ธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 5.9 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 69.2 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนบตัรสมาชิก 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กันยายน 2561 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีสทุธิจาก
สว่นท่ีถงึกําหนดรับรู้ภายในหน่ึงปีคิดเป็นร้อยละ 0.7 และ ร้อยละ 1.3 ของหนีส้ินรวม ตามลาํดบั 

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี 

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอการตดับญัชี เป็นรายการท่ีเกิดจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าสําหรับการขอ
ใช้สิทธ์ิแฟรนไชส์จากแฟรนไชส์ซี โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าส่วนหนึ่งทนัที และท่ีเหลือจะ
ทยอยรับรู้รายได้ตามอายสุญัญาแฟรนไชส์ 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี
เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ ได้เร่ิมขายสิทธิแฟรนไชส์เม่ือปลายปี 2559 อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้
แบ่งแยกต้นทุนและรายได้ของค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้อย่างชัดเจน จึงรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอการตดั
บญัชี ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอ
ตดับญัชีเท่ากบั 11.4 ล้านบาท และ 13.8 ล้านบาท ตามลําดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้คา่ธรรมเนียมแรกเข้ารอตดับญัชีเพิ่มขึน้ 2.4 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 21.0 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนแฟรนไชส์ซ ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กันยายน 2561 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชีคิดเป็น 
ร้อยละ 0.9 และ ร้อยละ 1.2 ของหนีส้ินรวม ตามลาํดบั 

หนีส้นิไม่หมุนเวียนอื่น 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษัทฯ คือเงินประกนัวตัถดิุบท่ีกลุ่มบริษัทฯ เรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซี 
ณ วนัทําสญัญาแฟรนไชส์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืนเน่ืองจากกลุ่ม
บริษัทฯ ได้เร่ิมขายสิทธิแฟรนไชส์ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 30 กันยายน 
2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืนเท่ากบั 6.1 ล้านบาท 8.3 ล้านบาท และ 9.3 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้ 2.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.2 โดยมีสาเหตุ
หลกัจากจํานวนแฟรนไชส์ซีภายในประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ และการขายสิทธิแฟรนไชส์ในตา่งประเทศเป็นครัง้แรก 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 1.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 
13.2 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากจํานวนแฟรนไชส์ซีภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืนคิดเป็น 
ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.7 และ ร้อยละ 0.8 ของหนีสิ้นรวม ตามลําดบั 

16.3.3.3 ภาระผูกพนัและหนีส้ ินท ี่อาจจะเกิดข ึน้ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ได้แก่ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาการจดัซือ้สินทรัพย์ สินค้าและบริการเป็นจํานวน 112.6 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จากวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 เป็นจํานวน 5.3 ล้านบาท  

16.3.3.4 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพนัจากการเข้าทําสญัญา
เช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าสํานกังานกลุ่มบริษัทฯ พืน้ท่ีร้านอาหารและอปุกรณ์ ซึ่งแสดงไว้เป็นส่วนหน่ึง
ของสินทรัพย์หมนุเวียน และเงินมดัจํา ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยอายสุญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ ไม่เกิน 1 ปี 
ถงึ มากกวา่ 5 ปี กลุม่บริษัทฯ มีจํานวนภาระผกูพนัขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ สรุปดงันี ้

จ่ายชาํระ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ  

ณ วันท ี่ 31 ธ .ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ณ วันท ี่ 30 ก.ย. 2561 

(ล้านบาท) 

ภายใน 1 ปี 276.9 320.5 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 301.1 376.1 

มากกวา่ 5 ปี 10.8 11.0 

รวม 588.7 707.5 

16.3.3.5 ส่วนของผู้ถอืห ุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 
398.4 ล้านบาท 269.1 ล้านบาท 365.6 ล้านบาท และ 434.9 ล้านบาท ตามลาํดบั 

สําหรับรายการบญัชีในส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียน
จาก 135.0 ล้านบาท เป็น 140.6 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมทุนโดยเจ้าของกลุ่มแบรนด์ตํามั่วซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการซือ้
กิจการร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามัว่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 129.3 ล้านบาท หรือ
คดิเป็น ร้อยละ 32.5 เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นจํานวนเท่ากบั 303.8 ล้านบาท แม้วา่กลุ่มบริษัทฯ 
จะมีกําไรสําหรับปีจํานวน 89.6 ล้านบาท และมีการบนัทกึส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัจํานวน 78.3 ล้านบาท จากการ
ท่ีบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามั่วซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนในสดัส่วนร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็น
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สว่นหนึง่ของการซือ้กิจการดงักล่าว 

สําหรับรายการบัญชีในส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น
เพ่ิมขึน้ 96.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 35.9 ซึง่การเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นมีสาเหตหุลกัจากกําไรสําหรับปี
จํานวนเท่ากบั 81.8 ล้านบาท และการตดัจําหน่ายส่วนตํ่ากวา่ทนุจากการซือ้สินทรัพย์ถาวรจากบริษัทท่ีอยู่ภายใต้
การควบคมุเดียวกนัเท่ากบั 13.4 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ ในอดีต 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140.6 ล้านบาท 
เป็น 300.0 ล้านบาท โดยเป็นทุนท่ีออกชําระแล้วจํานวน 225.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง
เงินทนุของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้ 69.4 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 19.0 เม่ือเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากกําไรสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 เท่ากับ 108.7 
ล้านบาท และทนุท่ีออกชําระแล้วท่ีเพ่ิมขึน้ 84.4 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 124.3ล้าน
บาท 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราหนีส้ินต่อส่วนของ
ผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากบั 1.9 เท่า 4.4 เท่า 3.3 เท่า และ 2.6 เท่า และ อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.2 เท่า 2.1 เท่า 1.9 เท่า และ 1.5 เท่า ทัง้นี ้ท่ีผ่าน
มาบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ขยายการดําเนินงาน และเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเน่ือง ทําให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นมีการปรับเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตาม เม่ือ
บริษัทฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแก่ประชาชนในครัง้นีแ้ล้ว รวมทัง้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการ
เติบโตของผลการดําเนินงานจากการขยายสาขาและธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอื่น ทําให้บริษัทฯ เช่ือ
วา่อตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นจะปรับลดลง 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 อตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และอตัราสว่น
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นลดลงเม่ือเทียบกับงวดสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
เน่ืองจากมลูค่าหนีส้ินรวมลดลงจากประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนการรือ้ถอนท่ีลดลง และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินท่ีลดลงเป็นหลกั 

16.3.4 การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

16.3.4.1 การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนหมนุเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ มีความสําคัญกับการดําเนิน
ธรุกิจ เพ่ือรองรับการบริหารจดัการในการดําเนินงานตามธุรกิจปกติเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน เพ่ือใช้จ่ายชําระหนี ้
เงินกู้ ยืมของกลุม่บริษัทฯ และเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ ทัง้นี ้ในอดีตท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารสภาพ
คล่องด้วยกระแสเงินสดที่ได้รับจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และในช่วง 
3 ปีท่ีผ่านมา (2558 - 2560) และงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 งบ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ สรุปดงันี ้
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งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีบญัชี 

สิน้สุดวันท ี่ 31 ธ .ค. 

สาํหรับงวดเก้าเดือน  

สิน้สุดวันท ี่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2560 2561 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

กําไร จากการดําเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหนีสิ้นดําเนินงาน 

305.9 317.1 332.1 225.3 261.2 

การเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน (153.4) (40.8) 97.3 35.6 (33.3) 

รายการเงนิสดรับ (จา่ย) ปรับปรุงอ่ืน (56.4) (33.1) (44.5) (26.9) (34.3) 

เงนิสดสุทธ ิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 96.1 243.2 384.9 233.9 193.6 

เงนิสดสุทธ ิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  (215.7) (277.6) (193.3) (136.4) (47.3) 

เงนิสดสุทธ ิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 64.8 88.2 (186.2) (178.6) (118.6) 

เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดเพ ิ่มข ึน้ (ลดลง) 
สุทธ ิ 

(54.8) 53.8 5.4 (81.1) 27.7 

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดต้นงวด 129.3 74.5 128.3 128.3 133.7 

เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดปลายงวด 74.5 128.3 133.7 47.1 161.3 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากบั 96.1 ล้านบาท 243.2 ล้านบาท 384.9 ล้าน
บาท และ 193.6 ล้านบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานเท่ากบั 305.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายการค่าเสื่อมและค่าตดั
จําหน่าย และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ินดําเนินงาน เท่ากับ 153.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
เท่ากบั 103.2 ล้านบาท และการเพ่ิมขึน้ของสินค้าคงเหลือเท่ากบั 52.3 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้เม่ือรวมรายการ
เงินสดรับ (จ่าย) ปรับปรุงอ่ืน ซึ่งได้แก่ เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ (56.4) ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากบั 96.1 ล้านบาท  

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานเท่ากบั 317.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายการค่าเสื่อมและค่าตดั
จําหน่าย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ การตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร และต้นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน เท่ากบั 40.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกั
จากการเพ่ิมขึน้ของสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 16.0 ล้านบาท แม้ว่าจะมีการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เท่ากับ 15.4 
ล้านบาท ทัง้นี  ้เม่ือรวมรายการเงินสดรับ (จ่าย) ปรับปรุงอ่ืน ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเม่ือ
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เกษียณอาย ุค่าใช้จ่ายรือ้ถอน และคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั (33.1) ล้านบาท ส่งผลให้กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงิน
สดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากบั 243.2 ล้านบาท 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไร จากการดําเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานเท่ากบั 332.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายการค่าเสื่อมและค่าตดั
จําหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานเท่ากับ 97.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของสินค้า
คงเหลือ เท่ากบั 19.1 ล้านบาท แม้ว่าจะมีการเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เท่ากบั 85.1 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เท่ากบั 22.7 ล้านบาท ทัง้นี ้เม่ือรวมรายการเงินสดรับ (จ่าย) ปรับปรุงอ่ืน ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายรือ้
ถอน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ (44.5) ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ดาํเนินงานเท่ากบั 384.9 ล้านบาท 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานเท่ากับ 261.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกําไรสําหรับงวด และ
รายการปรับกระทบกําไรเป็นเงินสดสทุธิจากค่าเสื่อมและคา่ตดัจําหน่าย อย่างไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้
ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน เท่ากับ 33.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงเท่ากับ 32.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการทยอยจ่ายชําระแก่เจ้าหนีค้่าวัตถุดิบและ
เจ้าหนีค้่าก่อสร้าง ทัง้นี ้เม่ือรวมรายการเงินสดรับ (จ่าย) ปรับปรุงอ่ืน ซึง่ได้แก่ การจ่ายภาษีเงินได้เท่ากบั 36.5 ล้าน
บาท และรับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายเท่ากบั 2.2 ล้านบาท สง่ผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรม
ดาํเนินงานเท่ากบั 193.6 ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเท่ากบั 215.7 ล้านบาท 277.6 ล้านบาท 193.3 ล้าน
บาท และ 47.3 ล้านบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
เท่ากบั 215.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก (1) การซือ้สินทรัพย์ถาวร เท่ากบั 213.1 ล้านบาท เพ่ือใช้สําหรับ
การขยายสาขาของกลุ่มบริษัทฯ จํานวน 19 สาขา 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
เท่ากบั 277.6 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก (1) การจ่ายซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ 174.1 ล้านบาท 
ซึ่งเกิดขึน้จากซือ้กิจการร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามั่วของบริษัทย่อย และ (2) การซือ้สินทรัพย์ถาวร เท่ากับ 
96.4 ล้านบาท เพ่ือรองรับการขยายสาขาใหม่สําหรับร้านอาหารไทยและร้านอาหารญ่ีปุ่ นจํานวน 12 สาขา 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเท่ากบั 
193.3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก (1) การซือ้สินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 144.8 ล้านบาท เพ่ือใช้ดําเนินงาน
ร้านอาหารไทยและร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีเปิดดําเนินการใหม่จํานวน 24 สาขา และ (2) การซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น 
เท่ากบั 37.2 ล้านบาท ซึง่เกิดขึน้จากการซือ้ร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบรนด์ Sushi Cyu จํานวน 2 สาขาของบริษัทย่อย 
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สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ
เท่ากบั 47.3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการซือ้สินทรัพย์ถาวรเท่ากบั 45.6 ล้านบาท สําหรับการเปิดสาขา
ใหม่ในปี 2561 จํานวน 6 สาขา ทัง้ร้านอาหารไทยและร้านอาหารญ่ีปุ่ น 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 64.8 ล้านบาท 88.2 ล้านบาท 
(186.2) ล้านบาท และ (118.6) ล้านบาท ตามลําดบั 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เท่ากบั 64.8 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เท่ากับ 285.0 
ล้านบาท เพ่ือนําส่วนหนึ่งมาใช้ในการซือ้กิจการร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ตํามัว่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการจ่ายชําระ
คนืเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร เท่ากบั 228.0 ล้านบาท  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เท่ากับ 88.2 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก (1) เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน เท่ากับ 
1,047.9 ล้านบาท เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการจ่ายชําระ
คืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เท่ากับ 3.9 ล้านบาท (2) การจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
ธนาคาร เท่ากบั 567.0 ล้านบาท และจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร เท่ากบั 380.7 ล้านบาท 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เท่ากบั 186.2 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก (1) การจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 
389.9 ล้านบาท และ (2) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเท่ากบั 303.8 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทฯ ได้มีการเบิกเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 534.0 ล้านบาท 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหา
เงินเท่ากบั 118.6 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากับ 
2,815.0 ล้านบาท แม้วา่บริษัทฯ ได้มีการเบิกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 2,755.0 ล้านบาท 

16.3.4.2 การวเิคราะห์อ ัตราส่วนที่สาํคัญ 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561  กลุ่มบริษัทฯ มี
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่ากบั 0.2 เท่า และ 0.2 เท่า 0.3 เท่า และ 0.3 เท่า ตามลําดบั ซึง่อตัราส่วนสภาพคลอ่งของ
กลุม่บริษัทฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัจากปี 2558 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561  กลุ่มบริษัทฯ มี
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากบั 0.1 เท่า 0.1 เท่า 0.1 เท่า และ 0.2 เท่า ตามลําดบั ซึ่งอตัราส่วนสภาพคล่อง
หมนุเร็วของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัจากปี 2558  

ทัง้นี ้การท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนต่ํากว่าหนีส้ินหมนุเวียนส่งผลให้อตัราส่วนสภาพคล่อง
ดงักล่าวของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดบัค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีรับรู้รายได้จากการขาย
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และบริการเป็นเงินสดจากลกูค้าทนัที รวมทัง้สินค้าคงเหลือมีอตัราหมนุเวียนค่อนข้างเร็ว ทําให้จํานวนลกูหนีแ้ละ
สินค้าคงเหลืออยู่ในระดบัต่ํา ในขณะท่ีด้านหนีสิ้นหมนุเวียน กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้วตัถุดิบและ
เจ้าหนีอ้ื่น จะชําระตามนโยบายเครคิตเทอม ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 - 45 วนั รวมถึงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบันการเงินในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้         
กลุ่มบริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําเงินระดมทนุท่ีได้รับส่วนหนึ่งมาชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ดงักล่าว ซึ่งจะทําให้อตัราส่วน
สภาพคลอ่งดงักล่าวปรับเพ่ิมขึน้ 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี
อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนัเท่ากับ 0.2 เท่า 0.2 เท่า 0.4 เท่า และ 0.1 เท่า ตามลําดบั ซึ่งอตัราส่วน
ความสามารถชําระภาระผูกพันของบริษัทฯ อยู๋ในระดบัค่อนข้างตํ่า โดยมีสาเหตหุลกัจาก เงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินในระดบัค่อนข้างสูงจากการซือ้ท่ีดินและการจ่ายปันผลของกลุ่มบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม ภายหลงั
จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําเงินระดมทนุท่ีได้รับส่วนหนึ่งมาชําระ
คืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ดงักล่าว  ซึ่งจะส่งผลให้อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนัของกลุม่บริษัทฯ ปรับเพ่ิมขึน้
อย่างไรก็ตาม สําหรับปี 2558 2559 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีวงจรเงินสดติดลบเท่ากบั (30.6) 
วนั (8.8) วนั (15.6) วนั และ (21.3) วนั ตามลําดบั เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีการรับรายได้
สว่นใหญ่เป็นเงินสดจากลกูค้าทนัที รวมทัง้สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวตัถดิุบซึง่มีอตัราการหมนุเวียนคอ่นข้างเร็ว
ทําให้จํานวนลูกหนีแ้ละสินค้าคงเหลืออยู่ในระดบัตํ่า ในขณะท่ีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจะชําระภายหลงัตาม
นโยบายเครคิตเทอม 

16.4 ปัจจยัและอ ิทธ ิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงนิในอนาคต 

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ คาดว่าปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีจ้ะยงัคงมีผลกระทบตอ่ไปในอนาคต ซึง่ได้แก่  

16.4.1 การขาดแคลนวัตถุดบิและความผันผวนของราคาต้นทุนวัตถุดบิ 

วตัถดิุบส่วนใหญ่ของกลุม่บริษัทฯ เป็นสินค้าการประมง (Aquaculture Products) และผลผลิตทางการ
เกษตร (Agriculture Products) เช่น อาหารทะเล เนือ้สตัว์ ข้าว ผกั และผลไม้ต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งวตัถดุิบดงักล่าวมี
ปริมาณและราคาท่ีผนัผวนตามฤดกูาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ การระบาดของโรคติดต่อ
ในพืชและสตัว์ ปริมาณผลผลิตท่ีออกสู่ตลาด และความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยปัจจยัข้างต้นอาจ
สง่ผลให้วตัถดิุบขาดแคลนในบางช่วงเวลา และอาจส่งผลให้ราคาของวตัถดิุบมีความผนัผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั ทัง้นี ้สําหรับปีบญัชีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 2560 และ งวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ต้นทนุวตัถดิุบคิดเป็นร้อยละ 
43.8 ร้อยละ 43.8 ร้อยละ 46.2 และ ร้อยละ 46.7 ของต้นทนุขายรวม ตามลําดบั 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักับการควบคมุและบริหารต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พยายามลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยมีการ
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วางแผน และประมาณการปริมาณความต้องการใช้วตัถุดิบประเภทท่ีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ
ต้นทนุวตัถดิุบโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

16.4.2 การไม่สามารถจัดหาพ ืน้ท ี่ เ ช่าเพ ื่ อขยายสาขาใหม่  และ/หรือ  ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า
พ ืน้ท ี่ของสาขาเดิมได้ และ/หรือ  การดําเนินธ ุรกิจร้านอาหารบนพืน้ท ี่ เช่าท ี่อยู่ ระหว่างการรอ
ลงนามในสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการพ ืน้ท ี่เช่า 

ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง มีผู้ประกอบการร้านอาหารจํานวน
มาก หลากหลายประเภท ทัง้รายใหญ่และรายเล็ก และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสงูขึน้ ส่งผลให้การจดัหาพืน้ท่ีเช่าเพ่ือ
เปิดกิจการร้านอาหารทําได้ยากขึน้ ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการไม่สามารถจดัหาพืน้ท่ีในการเปิด
สาขาใหม่ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ นอกจากนี ้สญัญาเช่าพืน้ท่ีของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่
เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ (ประมาณ 3 ปี) และกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงในการไม่สามารถต่ออายุสญัญาเช่า
พืน้ท่ีกับผู้ ให้เช่าได้ และ/หรือ ไม่สามารถเจรจาต่อรองให้ได้เง่ือนไขและราคาค่าเช่าท่ีเหมาะสมกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีกลุ่มบริษัทฯ ต้องการได้ โดยความเส่ียงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดําเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั  

อย่างไรก็ดี  กลุ่มบริษัทฯ  เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ ประกอบการพืน้ ท่ี เช่าทั ง้ศูนย์การค้า /
ห้างสรรพสินค้า คอมมนิูตีม้อลล์ และห้างค้าปลีก หลายราย ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั และมีความสมัพนัธ์ท่ี
ดีกับผู้ ให้เช่ามายาวนาน มีประวัติการชําระค่าเช่าท่ีตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าอย่าง
เคร่งครัดมาโดยตลอด อีกทัง้กลุ่มบริษัทฯ ยงัเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารท่ีมีสาขา (Chained Restaurant) ชัน้นํา
ของประเทศ มีแบรนด์ร้านอาหารท่ีหลากหลายและแข็งแกร่ง ได้รับการยอมรับและช่ืนชอบจากลูกค้า (Strong 
Brand Recognition & Brand Variety) มีสินค้าและบริการเป็นท่ีต้องการของผู้ บริโภค ทําให้ผู้ ประกอบการ
ศนูย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า คอมมนิูตีม้อลล์ และห้างค้าปลีก ดงักลา่ว ส่วนใหญ่มีการสอบถามความสนใจในการ
เช่าพืน้ท่ีกับกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัพืน้ท่ีเช่าตา่งๆ อย่างตอ่เน่ืองเพื่อวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการเช่าพืน้ท่ีเพ่ือรองรับการ
ขยายสาขาในอนาคต 

16.4.3 การขาดแคลนบุคลากร เพ ื่อรองรับการขยายสาขา หรือสูญเสียบุคลากรท ี่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

เน่ืองจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการ ดงันัน้ บคุลากรจึงเป็นกลไกสําคญั
ในการขบัเคลื่อนธุรกิจ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายสาขา และ/หรือ ทดแทน
บคุลากรท่ีลาออก และ/หรือ รักษาบคุลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไว้ได้ อาจส่งผลกระทบทางลบตอ่ผลการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ดี การขยายสาขาใหม่นัน้ กลุ่มบริษัทฯ จะจดัให้มีบคุลากรท่ีเป็นสว่นผสมระหวา่งบคุลากรเดิม
กับบุคลากรใหม่ รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการว่าจ้างบุคลากรใหม่ล่วงหน้าทําให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
อบรม และเตรียมความพร้อมให้กบับคุลากรก่อนการเร่ิมปฏิบติังานจริง 
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16.4.4 การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน 

ภายหลังการเสนอขายหุ้ นสามัญให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้จํานวนหุ้ นของบริษัทฯ จะเพ่ิมขึน้ไม่เกิน 
75,000,000 หุ้น จากเดิม 225,000,000 หุ้น ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท รวมเป็นไม่
เกิน 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.0 ของทนุชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นดงักล่าว ซึ่งจะมี
ผลทําให้อัตราส่วนต่างๆ ท่ีเปรียบเทียบกับสัดส่วนของผู้ ถือหุ้ นหรือจํานวนหุ้ นของบริษัทฯ ลดลงในอนาคต 
เน่ืองจากส่วนของผู้ ถือหุ้นและจํานวนหุ้นท่ีใช้เป็นฐานในการคํานวณเพิ่มขึน้ (Dilution Effect) เช่น กําไรสทุธิต่อหุ้น 
(Earnings per Share) อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) เป็นต้น  

หากพิจารณาผลกระทบดงักล่าวจากข้อมลูในอดีต ตามงบการเงินรวมตรวจสอบสําหรับปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับงวดเก้าเดือนเท่ากับ 108.7 ล้านบาท กําไรสุทธิต่อหุ้ น
เท่ากับ 0.76 บาทต่อหุ้น ซึ่งคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดเก้าเดือนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักท่ีออกในระหว่างงวด ซึ่งเท่ากับ 142,200,000 หุ้ น แต่หากจํานวนหุ้ นของบริษัทฯ 
เพ่ิมขึน้เป็นไม่เกิน 300,000,000 หุ้น กําไรต่อหุ้นจะลดลงเหลือ 0.36 บาทต่อหุ้น หากกลุม่บริษัทฯ ไม่สามารถสร้าง
รายได้และกําไรสทุธิ ในอตัราเติบโตท่ีสงูกว่าการเพ่ิมขึน้ของจํานวนหุ้นสามญัของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในการ
เสนอขายหุ้นและนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าในระยะยาวบริษัทฯ จะได้รับ
ประโยชน์จากการนําเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้ นแก่ประชาชนไปขยายธุรกิจ รวมทัง้ การท่ีบริษัทฯ ได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทําให้บริษัทฯ มีความคล่องตวัในการจัดหาแหล่งเงินทุน มีภาพพจน์ท่ีดี และมี
ความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึน้ และจะส่งผลให้บริษัทฯ มี
รายได้และกําไรสทุธิท่ีเติบโตขึน้ ชดเชยกบัผลกระทบจากจํานวนหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่วได้ 

16.4.5 การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2562 ได้พิจารณา
อนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นจํานวนเงิน 101.3 ล้านบาท 
หรือ 0.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งเม่ือวนัท่ี [29] มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 101.3 ล้านบาท 
ภายใต้วงเงินตามสัญญาเงินกู้ ยืมท่ีมีอยู่ของบริษัทฯ เพ่ือใช้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี
ดงักล่าว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการเบิกเงินกู้ ยืมระยะสัน้ภายใต้สญัญาเงินกู้ ยืมเกิดขึน้หลงัรอบ
ระยะเวลาเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงันัน้ จึงไม่ถกูแสดงอยู่ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาเก้า
เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 แต่จะได้สะท้อนข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

ตารางด้านล่างแสดงข้อมลูทางการเงินท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซึง่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือ
แสดงผลกระทบจากรายการดงัต่อไปไปนีเ้สมือนวา่รายการดงักลา่วเกิดขึน้จริง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561    

(ก) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจํานวน 101.3 ล้านบาท 

(ข) การเบิกเงินกู้ ยืมจํานวน 101.3 ล้านบาท เพ่ือนํามาเป็นสว่นหนึง่ในการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
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ข้อมูลทางการเงนิท ี่ได้รับการปรับปรุง (Adjusted Selected Financial Information)(1) 

รายการ  
(ล้านบาท) 

รายการตามงบการเงนิ
รวมของบริษัทฯ   

ณ วันท ี่ 30 ก.ย. 2561 

การปรับปรุงรายการ  ผลภายหลังการปรับปรุง
รายการ   

ณ วันท ี่ 30 ก.ย. 2561 

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 161.3 - 161.3 

เงนิกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 639.7 +101.3 741.0 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้  642.5 +101.3 743.8 

กําไรสะสม  -13.3 -101.3 (134.6) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 434.9 -101.3 333.7 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ (interest 
bearing debt) ตอ่กําไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี คา่
เส่ือม และคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA) (เทา่)  

2.3 หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
(interest bearing debt)  

+101.3 

2.7 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.6 หนีส้นิ +101.3 
สว่นของผู้ ถือหุ้น -101.3 

3.7 

มลูคา่ทางบญัชีสทุธิตอ่หุ้น (book value per 
share)(2) 

1.9 สว่นของผู้ ถือหุ้น -101.3 1.5 

หมายเหต ุ:  (1) ข้อมลูทางการเงินท่ีได้รับการปรับปรุง ซึง่แสดงไว้ในตารางข้างต้นนี ้ได้จดัเตรียมขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออธิบายถึงผล
ของรายการดงักล่าว หากเกิดขึน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 เท่านัน้ และไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีแสดงให้เห็นถึงผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ หากว่ารายการดงักลา่วเกิดขึน้จริง ณ วนัท่ีได้ระบุไว้ และไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประมาณ
การผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตแตอ่ยา่งใด อนึ่ง ผู้ลงทนุควรพิจารณาข้อมลูท่ีเสนอข้างต้นนีค้วบคูก่บัข้อมลู
อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในเอกสารฉบบันี ้รวมถึงข้อมลูในสว่นท่ี 2.4.15 “ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ” สว่นท่ี 2.4.16 “การวิเคราะห์และ
คําอธิบายของฝ่ายจัดการ” และงบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 (2) คํานวณจากจํานวนหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 225,000,000 หุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแก่ประชาชนทั่วไป
ครัง้แรก 

(2)    คํานวณจากจํานวนหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 300,000,000 หุ้น ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแก่ประชาชน
ทัว่ไปครัง้แรก 

 

 

 


