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         24 กมุภาพนัธ ์2563 
 
ที่ ZEN 2563-003 
เรื่อง ค ำอธิบำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
เรียน  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“กลุ่มบรษิัทฯ”) ขอน ำส่งค ำอธิบำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย
จดักำร ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ดงันี ้
 
ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 

ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯมีอตัราการเติบโตของรายไดร้วม (TSSG) เพิ่มขึน้ 6.1% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยไดแ้รงหนนุหลกัจาก

การขยายสาขาใหม่ ทัง้นีก้ลุ่มบรษิัทฯไดเ้ปิดสาขาใหม่ทัง้หมด 100 สาขาแบ่งเป็นสาขาที่กลุ่มบรษิัทฯเป็นเจา้ของ 71 สาขา และ

สาขาแฟรนไชสซ์ึง่รวมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 29 สาขา โดยมีการเปิดสาขาใหม่ส าหรบัแบรนด ์เขียง มากที่สดุหลงัจากที่เปิดตวั

แบรนดไ์ปในช่วงปลายปี 2561 นอกจากนีย้งัมี 2 แบรนดใ์หม่ที่ไดเ้ปิดตวัในช่วงปลายปี 2562 เพื่อเสรมิความหลากหลายของ

รา้นอาหารในกลุ่ม ไดแ้ก่ ฟ ูเฟเวอร ์และดินส ์ซึ่งไดร้บัการตอบรบัจากผูบ้รโิภคเป็นอยา่งดี 

อย่างไรกต็ามในชว่งปี 2562 จากสถานการณท์างเศรษฐกจิและความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้

ยอดขายสาขาเดมิของกลุ่มบรษิทัฯ (SSSG) ลดลง -4.7% สาเหตหุลกัมาจากรายไดท้ี่ลดลงของแบรนดเ์ซ็น คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 

40% ของรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯไดร้บัผลกระทบจากสภาวะตลาดและการแข่งขนัท่ีเพิ่มขึน้ในอตุสาหกรรมรา้นอาหารญ่ีปุ่ น ขณะที่                

แบรนดอ์ื่นๆ เช่น อากะ และออน เดอะ เทเบิลยงัคงสามารถรกัษาอตัราการเติบโตของรายไดส้าขาเดิม (SSSG) ใหเ้ป็นบวกไดจ้ากความ

แข็งแกรง่ของแบรนด ์รวมทัง้ความนิยมชมชอบของผูบ้รโิภคในอาหารบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างและรา้นอาหารสไตลค์าเฟ่ 

แมว้า่ภาวะเศรษฐกจิที่ชะลอตวั และการแข่งขนัท่ีรุนแรงในอตุสาหกรรมรา้นอาหารจะส่งผลใหย้อดขายสาขาเดิมลดลง            

กลุ่มบรษิัทฯไดด้  าเนินการอยา่งเต็มที่ในการรกัษาความสามารถในการท าก าไรดว้ยการท าการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุน้

ยอดขาย    รวมถึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารตน้ทนุวตัถดุิบและคา่ใชจ้่ายตา่งๆมากยิ่งขึน้    อย่างไรก็ตามจากปัจจยัตา่งๆ

ดงักล่าวส่งผลใหใ้นปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯมีก าไรสทุธิ 106.2 ลา้นบาทลดลง 34.0 ลา้นบาท หรือ 24.2% จากปี 2561 ทัง้นีห้ากไม่รวม

รายการท่ีเกดิขึน้เพียงครัง้เดยีว เช่น การกลบัรายการส ารองส าหรบัการรือ้ถอนในปี 2561 และการตัง้คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย์

ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานในปี 2562 ที่ 114.2 ลา้นบาท ลดลง 8.7 ลา้นบาท หรือ 7.1% 
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ส าหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯยงัคงวางแผนการขยายสาขาอยา่งต่อเนื่องเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคมากขึน้ แตจ่ะเป็นการ

ขยายแบบชะลอลงและระมดัระวงัมากขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจากสภาวการณต์่างๆที่ไม่แน่นอน เช่น สภาวะเศรษฐกิจและความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยจะมุ่งเนน้การปรบัปรุงผลการด าเนินงานดา้นยอดขายและความมีประสิทธิภาพของสาขาปัจจบุนั ทัง้นีก้าร

เติบโตของธุรกิจจะมาจากการเปิดสาขาแฟรนไชสใ์หม่โดยเฉพาะรูปแบบของรา้นขนาดเล็ก เช่น แบรนดเ์ขียง ควบคู่กบัการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพการด าเนินงานและลดค่าใชจ้า่ยส าหรบัทีมสนบัสนนุแบรนดแ์ละทีมบรหิารส่วนกลางดว้ยการลงทนุพฒันาระบบไอที      

ผลการด าเนินงาน 

การเปิดสาขาใหมใ่นปี 2562  

 

รายได้  

รายได้ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม  
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 2,852.6 96.2% 3,026.6 96.3% 6.1% 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 69.6 2.3% 75.9 2.4% 9.1% 

รายไดอ้ื่น 42.5 1.4% 41.7 1.3% -2.0% 

รวมรายได้ 2,964.7 100.0 3,144.2 100.0% 6.1% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

แบรนดส์าขาทีเ่ปิด
ใหม่ใน ปี 2562 

สาขาทีก่ลุ่มบริษทัฯ 
เป็นเจ้าของ 

สาขาแฟรนไชสใ์น
ประเทศ 

สาขาแฟรนไชสใ์น
ต่างประเทศ 

รวม (สาขา) 

เซ็น 5 - - 5 
อากะ 8 - 2 10 
ออน เดอะ เทเบิล 5 - - 5 
มชูะ 2 - - 2 
ต ามั่ว 8 9 - 17 
ลาวญวน - 7 - 7 
แจ่วฮอ้น - 2 - 2 
เขียง 39 9 - 48 
ก๋วยเตี๋ยว (เฝอ) 1 - - 1 
ฟ ูเฟเวอร ์ 2 - - 2 
ดินส ์ 1 - - 1 
รวม 71 27 2 100 
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ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 รายไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯเพิ่มขึน้จาก 2,964.7 ลา้นบาท เป็น 3,144.2 
ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 179.5 ลา้นบาทหรือ 6.1% โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึน้ซึ่งถือเป็น
รายไดห้ลักของกลุ่มบริษัท ในช่วงปี 2561 และ 2562 รายไดจ้ากการขายและบริการคิดเป็น 96.2% และ 96.3% ของรายไดร้วม
ตามล าดบั 
 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขาย                             
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหาร 2,672.6 93.7% 2,704.3 89.3% 1.2% 

รายไดจ้ากขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 159.4 5.6% 192.4 6.4% 20.9% 

รายไดจ้ากบรกิารจดัสง่อาหารและบรกิารจดัเลีย้ง 13.5 0.5% 101.6 3.4% 656.3% 

รายไดธุ้รกจิอาหารคา้ปลีก 7.2 0.2% 28.3 0.9% 293.1% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 2,852.6 100.0% 3,026.6 100.0% 6.1% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 2562 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มอยู่ที่ 2,852.6 ล้านบาทและ 
3,026.6 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 174.0 ลา้นบาทหรือ 6.1% โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) การเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึน้ (2)  ยอดขาย
จากบรกิารจดัส่งอาหารเพิ่มมากขึน้ (3) ยอดขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชสเ์พิ่มมากขึน้ และ (4) ยอดขายธุรกิจอาหารคา้ปลีกเพิ่มมากขึน้ 
อย่างไรก็ตาม จากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภค ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหอ้ตัราการเติบโตของรายได้
ธุรกิจรา้นอาหารของสาขาเดิม (SSSG) ของกลุ่มบรษิัทฯ ในปี 2562 ลดลง -4.7% 

 

รายการ 
ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบรษิัทฯเป็นเจา้ของเปิดใหม่สทุธิ (สาขา) 8 71 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบรษิัทฯเป็นเจา้ของ ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 110 174 

จ านวนสาขาแฟรนไชสท์ี่เปิดใหม่ระหว่างปี (สาขา) 34 29 

จ านวนสาขาแฟรนไชส ์ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 145 171 

อตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขาเดิม: SSSG (%)(1)   4.7% -4.7% 

หมายเหต:ุ (1)ค านวณจากรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ของสาขาเดมิเฉลีย่ต่อจ านวนวนัทีเ่ปิดด าเนนิการจริงของสาขาเดมิ 
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ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชสเ์พิ่มขึน้จาก 69.6 ลา้นบาท เป็น 75.9 ลา้น

บาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 6.3 ลา้นบาทหรือ 9.1% รายไดท้ี่เพิ่มขึน้นีม้ีสาเหตหุลกัมาจากจ านวนสาขาแฟรนไชสท์ี่เพิ่มขึน้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562  รายไดอ้ื่นลดลงจาก 42.5 ลา้นบาท เป็น 41.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 

0.8 ลา้นบาทหรือ 2.0% โดยมีสาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากในไตรมาสที่  2 ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯมีรายไดอ้ื่นจากการกลับรายการ

ประมาณการหนีสิ้นการรือ้ถอนจ านวน 17.3 ลา้นบาท ทัง้นี ้หากไม่นบัรวมรายไดอ้ื่นดงักล่าว กลุ่มบรษิัทฯมีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จาก 25.2 

ลา้นบาทเป็น 41.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 16.5 ลา้นบาทหรือ 65.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกที่สูงขึน้              

และ (2) รายไดค้่าก่อสรา้งและติดตัง้จากสาขาแฟรนไชสใ์หม่ที่สงูขึน้ และ (3) รายไดด้อกเบีย้รบัท่ีสงูขึน้ 

 

ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายการ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2561 2562 

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

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 2,852.6 97.6% 3,026.6 97.6% 6.1% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 69.6 2.4% 75.9 2.4% 9.1% 

รายไดจ้ากธุรกจิหลกั 2,922.1 100.0% 3,102.5 100.0% 6.2% 

ตน้ทนุขายอาหารและเครื่องดื่ม(2) 1,519.8 52.0% 1,621.3 52.3% 6.7% 

ก าไรขัน้ตน้                                        1,402.4 48.0% 1,481.2         47.7%         5.6% 

หมายเหต:ุ        (1) รอ้ยละของรายไดจ้ากธุรกิจหลกั  
                           (2) ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มกีารปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทตน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ย
ในการขายและจดัจ าหน่ายใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งและง่ายต่อการเปรียบเทยีบกบับริษัทอืน่ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ตน้ทุนขายอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึน้จาก 1,519.8 ลา้นบาทในปี 2561 
เป็น 1,621.3 ลา้นบาทในปี 2562 เพิ่มขึน้ 101.5 ลา้นบาทหรือ 6.7% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึน้ในระหว่างปี  

ก าไรขัน้ตน้ เพิ่มขึน้จาก 1,402.4 ลา้นบาท ใน ปี 2561 เป็น 1,481.2 ลา้นบาทในงวดเดียวกันปี 2562 เพิ่มขึน้ 78.8 ลา้นบาท
หรือ 5.6% อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงเล็กนอ้ยจาก 48.0% ในปี 2561 เป็น 47.7% ในปี 2562 เนื่องจากมีการใชส่้วนลดโปรโมชั่นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการเข้าใช้บริการและสรา้งการรับรูแ้บรนดใ์นระหว่างการเปิดสาขาใหม่ โดยเฉพาะแบรนดเ์ขียง อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ
สามารถควบคมุตน้ทนุอาหารและเครื่องดื่มของแบรนดห์ลกัๆไดเ้ป็นอย่างดีและลดลงจากปีก่อน 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย (1) 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้จาก 799.1 ลา้นบาทในปี 2561 
เป็น 901.9 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึน้ 102.8 ล้านบาทหรือ 12.9% กลุ่มบริษัทฯสามารถบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดไดม้ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ จากการเปล่ียนมาใช้ช่องทางการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายต ่าลง  อย่างไรก็ตามสาเหตุหลักที่เพิ่มขึน้มาจาก (1) 
ค่าใชจ้่ายของพนกังานหนา้สาขา ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้จากการเปิดสาขาใหม่ และ (2) ค่าคอมมิชชั่น
ใหก้ับผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งอาหาร (Grab, Lineman, Food Panda และ Get) ที่เพิ่มขึน้ จากรายไดจ้ากบริการจดัส่งอาหารที่มากขึน้ 
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้จากอตัรา 27.0% ของรายไดร้วมในปี 2561 เป็น 28.7% ในปี 2562  
 
หมายเหต:ุ     (1) ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มกีารปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายใหม่
เพือ่ใหส้อดคลอ้งและงา่ยต่อการเปรียบเทยีบกบับรษิัทอืน่ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จาก 448.6 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 489.7 ลา้นบาทในปี 2562 เพิ่มขึน้ 41.1 ลา้นบาทหรือ 
9.2% สาเหตุหลกัมาจาก (1) พนกังานส่วนงานสนบัสนุนแบรนดเ์พิ่มขึน้เพื่อรองรบัการขยายสาขาทัง้รา้นอาหารที่บริษัทเป็นเจา้ของ
และรา้นอาหารแฟรนไชส ์(2) ค่าเช่าเพิ่มขึน้เนื่องจากมีการยา้ยส านักงานใหญ่ ซึ่งไดร้วมบริษัทย่อยในกลุ่มไวท้ี่เดียวกัน เพื่อการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ (3) การตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ทั้งนี ้ ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จาก 
15.1% ของรายไดร้วมในปี 2561 เป็น 15.6% ในปี 2562 
 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินลดลงจาก 24.6 ลา้นบาทปี 2561 เป็น 3.7 ลา้นบาทในปี 2562 ลดลง 20.9 ลา้นบาทหรือ 85.0% โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการน าเงินบางส่วนที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชนชนบางส่วนมาช าระคืนเงินกูย้ืมจากธนาคาร
พาณิชยท์ัง้หมด 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลงจาก 32.3 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 21.3 ลา้นบาทในปี 2562 ลดลง 11.0 ลา้นบาทหรือ 34.1% 
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ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ  

ก าไรสุทธ ิ

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม  

2561 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรสทุธิ (ตามงบการเงิน) 140.2 106.2 24.2% 

อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 4.7% 3.4% -1.3% 

รายการท่ีเกดิขึน้เพียงครัง้เดยีว                         
   รายไดจ้ากกลบัรายการประมาณการรือ้ถอน 

   คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 
-17.3 

- 

 
-0.7 
8.7 

 
-96.0% 

- 

ก าไรสทุธิ ไม่รวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว  122.9 114.2 -7.1% 

อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)  4.1%     3.6% -0.5% 

 

ส าหรบัปี 2561 และปี 2562 ก าไรสทุธิลดลงจาก 140.2 ลา้นบาทเป็น 106.2 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 34.0 ลา้นบาทหรือ 
24.2% และอตัราก าไรสทุธิลดลงจาก 4.7% เป็น 3.4% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากอตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขา
เดิมที่ตดิลบจากสภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั อย่างไรก็ตามหากไมน่บัรวมรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจากการกลบัรายการประมาณ
การหนีสิ้นการรือ้ถอนจ านวน 17.3 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และ การตัง้คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นไตรมาสที่ 4 ปี 2562  
กลุ่มบรษิัทฯมกี าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติลดลงจาก 122.9 ลา้นบาทเป็น 114.2 ลา้นบาท ลดลง 8.7 ลา้นบาทหรือ 7.1% และ
อตัราก าไรสทุธิลดลงจาก 4.1% เป็น 3.6%  

 

การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมีสินทรพัยร์วม 1,564.0 ลา้นบาทและ 2,044.1 ลา้นบาท
ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 480.1 ลา้นบาทหรือ 30.7% สินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เกิดจาก (1) การเพิม่ขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดซึง่คงเหลือจากเงินท่ีไดม้าจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อประชนชนหลงัหกักบัการช าระคืนเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย์
แลว้ (2) การเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและอปุกรณจ์ากการขยายสาขา และ (3) การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 
จากลกูหนีค้่ากอ่สรา้งรา้นใหแ้ฟรนไชส ์ ลกูหนีก้ารคา้ส่งเสรมิการขายจากพนัธมิตรตา่งๆ เช่น ธนาคาร เครือขา่ยโทรศพัท ์ และผู้
ใหบ้รกิารจดัส่งอาหาร 
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หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นรวม 1,095.4 ลา้นบาทและ 610.0 ลา้นบาทตามล าดบั 

ลดลง 485.3 ลา้นบาทหรือ 44.3% โดยมีสาเหตมุาจากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ 468.6 ลา้นบาทและ 1,434.1 ลา้นบาท

ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 965.5 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้นีส่้วนใหญ่มาจากส่วนเกินมลูค่าหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้

สามญัเพิ่มทนุต่อประชนชน 960.0 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัอื่นๆ ในส่วนของผูถื้อหุน้ในระหว่างงวดคือ (1) การเพิม่ทนุช าระ

แลว้จาก 225.0 ลา้นบาทเป็น 300.0 ลา้นบาทส าหรบัการเตรียมตวัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อประชนชน (2) การจ่ายเงินปันผลของ

ผูถื้อหุน้ 101.3 ลา้นบาทและ (3) ก าไรสทุธิของบรษิัทระหว่างงวด 106.2 ลา้นบาท 

 

การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด    

ประเภทของกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 264.7 302.1 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ (121.2) (296.9) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน (134.5) 215.5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 8.9 220.7 

 

โดยภาพรวม บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ในระหว่างปี 2562 จ านวน 220.7 ลา้นบาท 
 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 302.1 ลา้นบาทในปี 2562 เพิ่มขึน้ 37.4 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ก าไรจากการ
ด าเนินงานลดลง 34.0 ลา้นบาท และถกูหกักลบจากการเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) คา่ใชจ้่ายคา้ง
จ่ายซึ่งเพิ่มขึน้ 39.3 ลา้นบาทในปี 2562 เมื่อเทยีบกบัส่วนท่ีลดลง 4.8 ลา้นบาทในปี 2561 (เปล่ียนแปลง +44.1 ลา้นบาท) และ (2) 
รายไดร้บัล่วงหนา้ที่เพิ่มขึน้ 17.0 ลา้นบาทในปี 2562 เมื่อเทียบกบัไม่มีการเปล่ียนแปลงในปี 2561 
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เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน 

กระแสเงินสดจากการลงทนุลดลงจาก -121.2 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น -296.9 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัปี 2562 ซึง่ลดลง                
-175.6 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการซือ้สินทรพัยถ์าวรเพิ่มขึน้ในปี 2562 เมื่อเทียบกบัปี 2561 จากการเปิดสาขาใหม่ที่
มากกวา่เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 

เงนิสดสุทธิใช้ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพิ่มขึน้จาก -134.5 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 215.5 ลา้นบาทในปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึน้ 350.0 
ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) เงินสดรบัจากผูถื้อหุน้เพื่อทนุเรือนหุน้เพิ่มขึน้ 975.0 ลา้นบาท (2) การช าระคืนเงินกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงิน 630.0 ลา้นบาท   

 

สภาพคลอ่งและโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเทา่กบั 1.24 ซึง่เพิม่ขึน้จาก 0.32 ในปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ทัง้หมดจากสถาบนัการเงิน 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุปรบัตวัดีขึน้เป็น 0.43 ณ สิน้ปี 2562 เมื่อเทียบกบั 2.34 ณ สิน้ปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก               
(1) การช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ทัง้หมดจากสถาบนัการเงิน และ (2) ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อ
ประชนชน 

 
 
 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                          ( นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ ) 
                                 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินและบญัชี 

 


