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         28 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
ท่ี ZEN 2562-009 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“กลุ่มบริษทัฯ”) ขอน าส่งค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่าย
จดัการ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

 
การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานทางการเงนิปี 2561 
รายได้ 

รายได้ 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 

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

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,425.0 96.4 2,852.6 96.2 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 56.5 2.2 69.6 2.3 

รายไดอ่ื้น 33.7 1.3 42.5 1.4 

รวมรายได้ 2,515.2 100.0 2,964.7 100.0 

หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของรายได้รวม  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 รายได้รวมของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนจาก 2,515.2 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 
2,964.7 ลา้นบาทในปี 2561 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 449.5 ลา้นบาทหรือ 17.9% โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายและบริการท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงถือเป็น
รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ในช่วงปี 2560 และ 2561 รายไดจ้ากการขายและบริการคิดเป็น 96.4% และ 96.2% ของรายไดร้วมตามล าดบั 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 รายไดจ้ากการขายและบริการอยูท่ี่ 2,425.0 ลา้นบาทและ 2,852.6 ลา้นบาท
ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 427.6 ลา้นบาทหรือ 17.6% โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) การเปิดสาขาใหม่ (2) การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมท่ี
เพ่ิมข้ึน และ (3) ยอดขายวตัถุดิบใหก้บัแฟรนไชส์ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์เพ่ิมข้ึนจาก 56.5 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 69.6 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 13.1 ลา้นบาท
หรือ 23.2% รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนน้ีมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) จ านวนสาขาแฟรนไชส์ท่ีเพ่ิมข้ึน (2) การปรับอตัราค่าลิขสิทธ์ิและค่าการตลาด
ส าหรับแฟรนไชส์ดงักล่าวท่ีต่ออายสุญัญาแฟรนไชส์ 
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รายการ 
ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 

จ านวนสาขาท่ีเปิดใหม่สุทธิ (1) (สาขา) 14 8 

จ านวนสาขา ณ วนัส้ินงวด (1) (สาขา) 102 110 

จ านวนสาขาแฟรนไชส์ ณ วนัส้ินงวด (1) (สาขา) 127 145 

รายไดธุ้รกิจร้านอาหารส าหรับงวด (ลา้นบาท) 2,308.8 2,672.6 

อตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจร้านอาหารของสาขาเดิม: SSSG (%) (2) 4.0% 4.7% 

อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากธุรกิจร้านอาหาร (%) 8.3% 16% 
หมายเหต:ุ (1) เฉพาะสาขาท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 
  (2) ค านวณจากรายได้จากการขายและบริการของสาขาเดิมเฉลี่ยต่อจ านวนวันท่ีเปิดด าเนินการจริงของสาขาเดิม 

 
รายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนจาก 33.7 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 42.5 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 8.8 ลา้นบาทหรือ 26.2% โดยมีสาเหตุหลกั

มาจาก (1) การกลบัรายการประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอน (2) รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกท่ีสูงข้ึน 
 

ต้นทุนขายและบริการ 

รายการ 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 

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

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,425.0 97.7 2,852.6 97.6 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 56.5 2.3 69.6 2.4 

รายไดจ้ากธุรกิจหลกั 2,481.5 100.0 2,922.1 100.0 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,878.7 75.7 2,218.5 75.9 

ก าไรขั้นตน้ 602.8 24.3 703.6 24.1 
หมายเหต:ุ (1) ร้อยละของรายได้จากธุรกิจหลัก  

ตน้ทุนขายและบริการเพ่ิมข้ึนจาก 1,878.7 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 2,218.5 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 339.8 ลา้นบาทหรือ 
18.1% โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนจากทั้ งร้านอาหารท่ีบริษทัเป็นเจา้ของและร้านอาหารแฟรนไชส์ และ         
(2) ตน้ทุนค่าบริการคลงัสินคา้และโลจิสติกส์จากภายนอกเพ่ิมข้ึน 

ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจาก 602.8 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 703.6 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 100.8 ลา้นบาทหรือ 16.7% อตัรา
ก าไรขั้นตน้ลดลงเล็กน้อยจาก 24.3% ในปี 2560 เป็น 24.1% ในปี 2561 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าบริการคลงัสินคา้และ           
โลจิสติกส์จากภายนอก 
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ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนจาก 86.6 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 100.3 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 13.7 ลา้นบาทหรือ 15.8% 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายยงัคงอยูใ่นอตัราคงท่ี ท่ี 3.4% ของรายไดร้วม ส าหรับ
ปี 2560 และ 2561 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจาก 423.5 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 448.6 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 25.1 ลา้นบาทหรือ 5.9% 
สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของพนกังานเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและโบนสัพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ลดลงจาก 16.8% ของรายไดร้วม ในปี 2560 เป็น 15.1% ของรายไดร้วมในปี 2561 
 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจาก 24.5 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 24.6 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 0.1 ลา้นบาทหรือ 0.5% 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดเงินกูย้มืระยะสั้นเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 20.1 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 32.3 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 12.2 ลา้นบาท เน่ืองจากก าไรท่ี
เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจร้านอาหาร 
 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ส าหรับงวด 12 เดือนปี 2560 และปี 2561 ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 81.8 ลา้นบาทเป็น 140.2 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 58.4 
ลา้นบาทหรือ 71.4% และอตัราก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 3.3% เป็น 4.7% โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) รายไดจ้ากการขายและบริการท่ี
เพ่ิมข้ึน (2) รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์เพ่ิมข้ึน (3) ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของหน่วยงานสนบัสนุน  ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในการ
บริหารเพ่ิมข้ึนภายในขอบเขตจ ากดั 

 

การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 1,588.9 ลา้นบาทและ 1,564.0 ลา้นบาท
ตามล าดบั ซ่ึงลดลง 24.9 ลา้นบาทหรือ 1.6% สินทรัพยท่ี์ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกลบัรายการประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอน 
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หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 1,223.3 ลา้นบาทและ 1,095.4 ลา้นบาทตามล าดบั 
ซ่ึงลดลง 127.9 ลา้นบาทหรือ 10.5% โดยมีสาเหตุมาจาก (1) เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินลดลงและ (2) การกลบัรายการ
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอน 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 365.6 ลา้นบาทและ 468.6 ลา้นบาท
ตามล าดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 103.0 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีส่วนใหญ่มาจากก าไรสุทธิของบริษทัในระหวา่งงวด 140.2 ลา้นบาท 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ในส่วนของผูถื้อหุน้ในระหวา่งงวดคือ (1) การเพ่ิมทุนช าระแลว้จาก 140.6 ลา้นบาทเป็น 225.0 ลา้นบาท
ส าหรับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ (2) การจ่ายเงินปันผลของผูถื้อหุน้ 124.3 ลา้นบาท 
 

การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

ประเภทของกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 398.0 264.7 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน (206.4) (121.2) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (186.2) (134.5) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 5.4 8.9 

 
โดยภาพรวม บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 2561 จ านวน 8.9 ลา้นบาท 

 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 264.7 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลง 133.3 ลา้นบาท ก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 58.4 
ลา้นบาท แต่ถูกหกักลบจากการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมนุเวยีน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) เจา้หน้ีการคา้ท่ีลดลง 18.9 ลา้นบาทในปี 
2561 เม่ือเทียบกบัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 85.1 ลา้นบาทในปี 2560 (เปล่ียนแปลง -104.0 ลา้นบาท) และ (2) ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงลดลง 4.8 ลา้น
บาทในปี 2561 เม่ือเทียบกบัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 22.7 ลา้นบาทในปี 2560 (เปล่ียนแปลง -27.5 ลา้นบาท) 
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เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน 

กระแสเงินสดจากการลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก -206.4 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น -121.2 ลา้นบาทในปี 2561 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 85.2 ลา้นบาท 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) การซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบรนดร้์านอาหารญ่ีปุ่น “Sushi Cyu” ในปี 2560 และ (2) การ
ลงทุนในสินทรัพยส์าขาใหม่ลดลงในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 
 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึนจาก -186.2 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น -134.5 ลา้นบาทในปี 2561 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 51.7 
ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) การจ่ายเงินปันผลลดลง 179.4 ลา้นบาทในปี 2561 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 (2) การเพ่ิมทุน
ช าระแลว้ 84.4 ลา้นบาทในปี 2561 (3) เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสุทธิลดลง 70 ลา้นบาท ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนสุทธิ 144.2 ลา้นบาทในปี 2560 
 

สภาพคล่องและโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.32 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 0.27 ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในช่วงปี 2561 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนปรับตวัดีข้ึนเป็น 2.34 ณ ส้ินปี 2561 เม่ือเทียบกบั 3.35 ณ ส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) การ
ลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2) การกลบัรายการประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอน และ (3) ส่วนของผูถื้อ
หุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนส าหรับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                    ( นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ ) 
                        รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินและบญัชี 


