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          23 กมุภาพนัธ ์2564 
 

ที่ ZEN 2564-004 
เรื่อง ค ำอธิบำยและวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัไตรมำสที่ 4 ปี 2563 และปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 

2563 
เรียน  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“กลุ่มบริษัท”) ขอน ำส่งค ำอธิบำยและวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร 
ส ำหรบัไตรมำสที่ 4 ปี 2563 และบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ดงันี ้

 

 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 

เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2563 เผชิญหนา้กบัภาวะถดถอยรุนแรงเช่นเดยีวกบัเศรษฐกจิโลกจากการแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 ท าใหร้ฐับาลในหลายประเทศทั่วโลกตอ้งประกาศมาตรการล็อคดาวนเ์พื่อควบคมุการแพรร่ะบาด ส่งผลใหก้ิจกรรมทาง

เศรษฐกิจหยดุชะงกั ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะประสบความส าเรจ็ในการควบคมุการแพรร่ะบาดจนน าไปสู่การทยอยผ่อนคลายมาตรการ

ล็อคดาวนใ์นชว่งปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อยา่งไรกต็ามเศรษฐกิจในประเทศยงัฟ้ืนตวัไม่เตม็ที่ โดยทัง้ปี 2563 หดตวัลงรอ้ยละ 6.1 

สาเหตหุลกัมาจากภาคการส่งออกที่อ่อนแอ ซึ่งมีสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 70 ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) ไดร้บั

ผลกระทบจากอปุสงคช์ะลอตวัลงของประเทศคูค่า้ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีรายไดค้ดิเป็นสดัส่วนถึงรอ้ยละ 

12 ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ ไดร้บัผลกระทบหนกัที่สดุจากมาตรการจ ากดัการเดินทางระหวา่งประเทศที่ยงัคงด าเนินการ

อย่างต่อเนื่องและไม่มีนกัท่องเที่ยวตา่งชาติ นอกจากนีเ้ศรษฐกิจไทยยงัตอ้งเผชิญกบั “การระบาดครัง้ที่สอง” ซึง่เกิดขึน้ตัง้แตช่่วงปลาย

เดือนธันวาคมปี 2563 ท าใหส้ถานการณก์ารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจโดยรวมยงัมคีวามไม่แน่นอนอยู่มาก การบรโิภคและการลงทนุ

ภายในประเทศยงัหดตวัอยา่งรุนแรงและเศรษฐกจิโดยรวมยงัคงอยู่ต  ่ากวา่ระดบัก่อนมีการแพรร่ะบาด 

ภาพรวมการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัทปี 2563 ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากมาตรการล็อกดาวนใ์นประเทศเพื่อป้องกนัการ

แพรร่ะบาดของโรคในชว่งครึง่ปีแรก ส่งผลใหร้ายไดร้วมของกลุม่บรษิัทในครึง่ปีแรกของปี 2563 หดตวัลง 34% เมื่อเทยีบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อน และมีผลขาดทนุรวม 125 ลา้นบาทในครึง่ปีแรกของปี 2563 จากสถานการณด์งักลา่วกลุ่มบรษิัทใหค้วามส าคญั

เป็นอย่างมากกบัการเพิม่การใหบ้รกิารผ่านช่องทางการซือ้กลบับา้นหรือบรกิาร Delivery ใหม้ากที่สดุเพื่อทดแทนการสญูเสียรายได้

จากการใหบ้รกิารรบัประทานในรา้น รวมทัง้ด าเนินมาตรการดา้นการควบคมุค่าใชจ้่ายในชว่งเวลาที่รายไดล้ดลง อาทิ การเจรจากบั

เจา้ของพืน้ท่ีเพื่อขอลดค่าเชา่ส าหรบัสาขาที่ไม่สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ การด าเนินนโยบายการสมคัรใจลางานโดยไมร่บั

ค่าจา้งของผูบ้รหิารและพนกังานทัง้หมด  

ส าหรบัภาพรวมการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัทในชว่งครึง่ปีหลงัของปี 2563 ยอดขายรวมของกลุม่บรษิัทปรบัตวัดีขึน้ 38% 

เมื่อเทยีบกบัชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 จากมาตรการการผ่อนคลายล็อคดาวน ์และรฐับาลสามารถควบคมุสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรค COVID-19 ไดด้ีท าใหป้ระชาชนมีความมั่นใจในการใชช้วีิตประจ าวนัมากขึน้ อย่างไรก็ตามจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอและ

ความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคที่ยงัต ่าอยู่ส่งผลใหย้อดขายของบรษิัทยงัอยู่ในระดบัต ่ากวา่ก่อนการระบาด โดยรายไดร้วมของกลุ่มบรษิทัใน



  

2 

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

ครึง่ปีหลงัยงัคงหดตวั 18% เมื่อเทียบงวดเดยีวกนัของปีก่อน กลุ่มบรษิัทจึงยงัคงใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพดว้ยการ

บรหิารจดัการตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดอย่างระมดัระวงัโดยเฉพาะอยา่งยิง่คา่เช่าพืน้ท่ี และค่าใชจ้า่ยพนกังานดว้ยการปรบั

โครงสรา้งการปฏิบตัิงานภายในองคก์ร ประกอบกบัการผลกัดนัเพื่อเพิ่มยอดขายใหม้ากที่สดุผ่านทกุช่องทางทัง้การขายผ่านบรกิาร

จดัส่งอาหารและกลุ่มสินคา้คา้ปลีกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทสามารถสรา้งผลก าไรไดใ้นชว่งครึง่ปีหลงัของปี 2563 อีกทัง้ยงัมี

ผลก าไรสทุธิมากกว่างวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมีผลก าไรสทุธิรวม 61.6 ลา้นบาทในครึง่ปีหลงัของปี 2563 และมีผลขาดทนุสทุธิ 63.7 

ลา้นบาทส าหรบัทัง้ปี 2563  

ส าหรบัปี 2564 ภายใตส้ถานการณค์วามไม่แน่นอนท่ีเกดิขึน้จากการระบาดครัง้ที่สอง และแนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ

ไทยที่ยงัเป็นไปอยา่งเปราะบาง และยงัมีปัจจยัอื่นๆที่ยงัคาดเดาไม่ได ้กลุ่มบรษิัทยงัคงด าเนินธุรกจิดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั โดย

จะมุ่งเนน้การปรบัปรุงผลการด าเนินงานดา้นยอดขายและความมปีระสิทธิภาพของสาขาปัจจบุนั การขยายสาขาใหม่โดยผ่านแฟรน

ไชสเ์ป็นหลกัเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยเฉพาะรูปแบบของรา้นขนาดเล็ก เช่น แบรนดเ์ขียง ซึง่มีตน้ทนุในการขยายไม่มาก

และมีความเส่ียงนอ้ยลง และส าหรบัทีมสนบัสนนุแบรนดแ์ละทีมบรหิารส่วนกลาง กลุ่มบรษิัทจะด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ

เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานดว้ยการลงทนุพฒันาระบบไอที  ซึ่งจะช่วยลดการการท างานแบบระบบ Manual ลงได ้    

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี   

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

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของลกูหนีก้ารคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอด
อายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรพัยท์างการเงินเหล่านีป้ระมาณการโดยอา้งอิงขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์น
อดีต ปรบัปรุงดว้ยปัจจยัที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลกูหนีแ้ละประเมินสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัและที่คาดการณว์่าจะเกิดขึน้ใน
อนาคต  

           หน่วย : ลา้นบาท 

ค่าเผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง 
งบการเงินรวม 1.0 5.6 4.6 

 



  

3 

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

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) 
ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 ต่องบการเงินรวม      

รายการเคล่ือนไหวของสินทรพัยสิ์ทธิการใชส้ าหรบั
งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,089.1 

เพิ่มขึน้ 187.4 

ลดลง (99.1) 

หกั ค่าเส่ือมราคา (220.4) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 956.9 
 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้รวม  

รายได้ 

ไตรมาสที ่4  
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 817.7 95.6% 638.6 95.1% -21.9% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 22.5 2.6% 20.5 3.1% -8.7% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 840.2 98.2% 659.1 98.1% -21.5% 

รายไดอ้ื่น 15.1 1.8% 12.6 1.9% -16.7% 

รวมรายได้ 855.3 100.0% 671.7 100.0% -21.5% 
 

รายได้ 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม  
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 3,026.6 96.3% 2,213.9 94.9% -26.9% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 75.9 2.4% 70.1 3.0% -7.6% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,102.5 98.7% 2,284.0 97.9% -26.4% 

รายไดอ้ื่น 41.7 1.3% 49.4 2.1% 18.5% 

รวมรายได้ 3,144.2 100.0% 2,333.4 100.0% -25.8% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  



  

4 

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

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ 2563 รายไดร้วมของกลุ่มบรษิัทลดลงจาก 855.3 ลา้นบาท เป็น 671.7 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 

183.5 ลา้นบาทหรือ 21.5%  มาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิัทที่ไดร้บั

ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยถึงแมว้่ารา้นอาหารในกลุ่มเกือบทัง้หมดไดก้ลับมา

เปิดใหบ้ริการและยอดขายมีทิศทางที่ฟ้ืนตวัขึน้แลว้ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 3 แต่จ านวนผูใ้ชบ้ริการยังไม่กลับมาเท่ากับระดบัก่อนการ

ระบาด ประกอบกบัผลกระทบจากการระบาดของโรคครัง้ที่ 2 ในเดือนธันวาคมปี 2563  ทัง้นีใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ 2563 รายได้

จากการขายอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็น 95.6% และ 95.1% ตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2562 และ 2563  รายไดร้วมของกลุ่มบริษัทลดลงจาก 3,144.2 ลา้นบาท เป็น 2,333.4 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 

810.8 ลา้นบาทหรือ 25.8% ซึ่งไดร้บัผลกระทบโดยตรงมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 การปิดประเทศ 

และการปิดรา้นอาหารในศนูยก์ารคา้ต่าง ๆชั่วคราวระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ทัง้นีใ้น ปี 2562 และ 2563 รายได้

จากการขายอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็น 96.3% และ 94.9% ของรายไดร้วมตามล าดบั  

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขาย                             
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ไตรมาสที ่4 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหาร 715.3 87.5% 535.5 83.9% -25.1% 

รายไดจ้ากขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 49.6 6.1% 37.7 5.9% -24.0% 

รายไดจ้ากบรกิารจดัสง่อาหารและบรกิารจดัเลีย้ง 43.0 5.2% 51.5 8.0% 19.7% 

รายไดธุ้รกจิอาหารคา้ปลีก 9.8 1.2% 13.9 2.2% 42.3% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 817.7 100.0% 638.6 100.0% -21.9% 
 

รายได้จากการขาย                             
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหาร 2,704.3 89.3% 1,823.4 82.4% -32.6% 

รายไดจ้ากขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 192.4 6.4% 128.7 5.8% -33.0% 

รายไดจ้ากบรกิารจดัสง่อาหารและบรกิารจดัเลีย้ง 101.6 3.4% 211.9 9.6% 107.5% 

รายไดธุ้รกจิอาหารคา้ปลีก 28.3 0.9% 49.9 2.2% 76.4% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 3,026.6 100.0% 2,213.9 100.0% -26.9% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  
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ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ 2563 รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มลดลงจาก 817.7 ลา้นบาท เป็น 638.6 ลา้นบาท
ตามล าดับ ลดลง 179.1 ลา้นบาทหรือ 21.9% และส าหรบั ปี 2562 และ 2563 รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มลดลงจาก 
3,026.6 ลา้นบาท เป็น 2,213.9 ลา้นบาทตามล าดับ ลดลง 812.7 ลา้นบาท หรือ 26.9% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ยอดขายจากธุรกิจรา้นอาหารและยอดขายวตัถุดิบใหก้ับแฟรนไชส์ ในขณะที่ยอดขายจากบริการจัดส่งอาหาร และยอดขายธุรกิจ
อาหารคา้ปลีกเพิ่มมากขึน้จากการกระตุน้ยอดขายผ่านช่องทางดงักล่าวเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคที่เปล่ียนแปลงไป 
อีกทัง้ยงัไดร้บัผลบวกจากเหตกุารณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหย้อดขายบรกิารจดัส่งอาหารในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 
เพิ่มขึน้ 19.7% จากงวดเดียวกนัปี 2562 และมีสดัส่วนยอดขายจากบรกิารจดัส่งอาหารต่อรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดืม่รวม 
เพิ่มขึน้จาก 5.2% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เป็น 8.0% ในงวดเดียวกัน ปี 2563 ยอดขายธุรกิจอาหารคา้ปลีกในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 
เติบโตขึน้จากปีที่ผ่านมา 42.3%  และส าหรบัปี 2562 และ 2563  ยอดขายบรกิารจดัส่งอาหารเพิ่มขึน้จาก 101.6 ลา้นบาท เป็น 211.9 
ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 110.3 ลา้นบาทหรือ 107.5% ยอดขายธุรกิจอาหารคา้ปลีกเพิ่มขึน้จาก 28.3 ลา้นบาท เป็น 49.9 ลา้นบาท
ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 21.6 ลา้นบาทหรือ 76.4% 

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภค 
ส่งผลใหอ้ตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกจิรา้นอาหารของสาขาเดิม (SSSG) ของกลุ่มบรษิัท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ลดลง -21.5% และ
ส าหรบัทัง้ปี 2563 ลดลง -30.4% 

 

รายการ 
ไตรมาสที ่4 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 
ธันวาคม  

2562 2563 2562 2563 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบรษิัทเป็นเจา้ของเปิดใหม่สทุธิ (สาขา) 22 1 71 6 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบรษิัทเป็นเจา้ของ ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 174 148 174 148 

จ านวนสาขาแฟรนไชสท์ี่เปิดใหม่ระหว่างงวด (สาขา) 17 15 29 50 

จ านวนสาขาแฟรนไชส ์ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 171 198 171 198 

อตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขาเดิม: SSSG (%)(1)   -3.0% -21.5% -4.7% -30.4% 

หมายเหต:ุ (1)ค านวณจากรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ของสาขาเดมิเฉลีย่ต่อจ านวนวนัทีเ่ปิดด าเนนิการจริงของสาขาเดมิ 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชสล์ดลงจาก 22.5 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 4 ปี 2562  เป็น 20.5 ลา้นบาทในงวดเดียวกันปี 2563 

ลดลง 2.0 ล้านบาทหรือ 8.8% รายได้ที่ลดลงนี ้มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากค่าสิทธิและค่าการตลาดที่เก็บจากแฟรนไชส์ลดลง  

โดยสาขาแฟรนไชสเ์องมียอดขายที่ลดลงจากผลกระทบของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19  

ส าหรบัปี 2562 และ 2563 รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชสล์ดลงจาก 75.9 ลา้นบาท เป็น 70.1 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 5.8 

ลา้นบาทหรือ 7.6% รายไดท้ี่ลดลงนีม้ีสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากค่าสิทธิและค่าการตลาดที่เก็บจากแฟรนไชสล์ดลง โดยสาขาแฟรน

ไชสเ์องมียอดขายที่ลดลงจากผลกระทบของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 และการปิดรา้นชั่วคราว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีการปรบัลดค่าสิทธิเพื่อช่วยเหลือแฟรนไชสบ์างรายในช่วงสถานการณ ์

COVID-19 ถึงแมว้่าบริษัทจะมีรายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา้เพิ่มมากขึน้จากจ านวนสาขาแฟรนสใ์หม่ที่เพิ่มมากขึน้ก็ตาม ทัง้นี ้

ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีการเปิดสาขาแฟรนไชสใ์หม่ทัง้สิน้ 50 สาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบรนดเ์ขียงและต ามั่ว 
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ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดอ้ื่นลดลงจาก 15.1 ลา้นบาทเป็น 12.6 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 2.5 

ลา้นบาทหรือ 16.6% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดส้ทุธิค่าก่อสรา้งและติดตัง้รา้นสาขาแฟรนไชสล์ดลง 

และส าหรบั ปี  2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จาก 41.7 ลา้นบาทเป็น 49.4 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 7.7 

ลา้นบาทหรือ 18.5% โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) ก าไรจากการตดับญัชีสินทรพัยสิ์ทธิการใชข้องสาขาที่ปิดถาวร และ (2) การกลบั

รายการภาษีโรงเรือนของปี 2562 จากมาตรการลดภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง    

ต้นทุนขายและบริการ 

รายการ 

ไตรมาสที ่4 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

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

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 817.7 95.6% 638.6 95.1% -21.9% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 22.5 2.6% 20.5 3.1% -8.7% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 840.2 98.2% 659.1 98.1% -21.5% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร(2) 438.5 51.3% 333.3 49.6% -24.0% 

ก าไรขัน้ตน้                                        401.7 47.0% 325.8 48.5% -18.9% 
 

รายการ 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

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

  รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 3,026.6 96.3% 2,213.9 94.9% -26.9% 

  รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 75.9 2.4% 70.1 3.0% -7.6% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,102.5 98.7% 2,284.0 97.9% -26.4% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร(2) 1,621.3 51.6% 1,229.2 52.7% -24.2% 

ก าไรขัน้ตน้                                        1,481.2 47.1% 1,054.8 45.2% -28.8% 

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

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ 2563 ตน้ทุนขายและบริการลดลงจาก 438.5 ลา้นบาท เป็น 333.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 
105.2 ลา้นบาทหรือ 24.0% โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ตน้ทนุวตัถดุิบอาหารลดลงจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหาร (2) 
ตน้ทุนการขายของพนักงาน (พืน้ที่ส่วนครวั) ลดลงจากมาตรการควบคุมตน้ทุนในช่วงวิกฤต COVID-19 และ (3) ค่าเช่า ค่าบริการ 
และค่าสาธารณโูภคลดลงจากการเจรจาต่อรองกบัศนูยก์ารคา้ 
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ก าไรขัน้ตน้ ลดลงจาก 401.7 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เป็น 325.8 ลา้นบาทในงวดเดียวกันปี 2563 ลดลง 75.9 ลา้น
บาทหรือ 18.9% มาจากยอดขายจากธุรกิจรา้นอาหารที่ลดลง อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จาก 47.0% ในไตรมาสที่ 4 ปี 
2562 เป็น 48.5% ในปี 2563  จากการบรหิารจดัการตน้ทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสรา้งผลก าไรใหม้ากขึน้ โดยมาตรการดงักล่าวได้
มีการด าเนินการอย่างเขม้ขน้ในช่วงครึง่ปีแรกและไดส่้งผลลพัธท์ี่ชดัเจนตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 

ส าหรับ ปี 2562 และ 2563 ตน้ทุนขายและบริการลดลงจาก 1,621.3 ลา้นบาท เป็น 1,229.2 ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลง 
392.1 ลา้นบาทหรือ 24.2% ก าไรขัน้ตน้ ลดลงจาก 1,481.2 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 1,054.8 ลา้นบาทในปี 2563 ลดลง 426.4 ลา้น
บาทหรือ 28.8% อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจาก 47.1% ใน ปี 2562 เป็น 45.2% ใน ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการสญูเสียรายได้
จากธุรกิจรา้นอาหารซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการล็อกดาวนใ์นช่วงครึง่ปีแรกของ ปี 2563   

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1)         

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ 2563  ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงจาก 258.6 ลา้นบาท เป็น 192.4 ลา้นบาทตามล าดับ ลดลง 
66.2 ลา้นบาท หรือ 25.6% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ตน้ทุนของพนักงาน (พืน้ที่ส่วนรับประทานอาหาร) ลดลงจากมาตรการ
ควบคมุตน้ทนุ (2) ค่าเช่า ค่าบรกิาร และค่าสาธารณปูโภค ลดลงจากการเจรจาตอ่รองกบัศนูยก์ารคา้ และ (3) ค่าใชจ้่ายทางการตลาด
ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน อย่างไรก็ตามกลุ่มบรษิัทมีค่าใชจ้่ายคอมมชิชั่นที่ใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งอาหาร (Grab, Lineman, Food 
Panda และ Gojek) เพิ่มมากขึน้จากการขายผ่านผูป้ระกอบธุรกิจจัดส่งอาหารบริการที่มากขึน้ ทั้งนีค้่าใชจ้่ายในการขายของกลุ่ม
บรษิัทลดลงจากอตัรา 30.2% ของรายไดร้วมในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เป็น 28.6% ในงวดเดียวกนัปี 2563 

ส าหรบั ปี  2562 และ 2563 ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงจาก 901.9 ลา้นบาท เป็น 733.2 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 168.7 
ลา้นบาท หรือ 18.7% คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่ายของกลุม่บรษิัทเพิ่มขึน้จากอตัรา 28.7% ของรายไดร้วมในปี 2562 เป็น 
31.4% ในปี 2563  

หมายเหต:ุ     (1) ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีการปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทค่าใชจ้่ายในการขายเพือ่ใหส้อดคลอ้งและง่ายต่อการเปรียบเทยีบ
กบับริษัทอืน่ ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาก 130.3 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เป็น 116.4 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัปี 2563 ลดลง 
13.9 ลา้นบาท หรือ 10.7% สาเหตหุลกัมาจาก (1) ค่าใชจ้่ายพนกังานลดลงซึง่เป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งองคก์รในช่วงไตรมาสที่ 2  
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ลดลง และ (3) ค่าใชจ้่ายต่างๆลดลงจากมาตรการควบคมุค่าใชจ้่าย เช่นการด าเนินนโยบายการท างานท่ี
บา้นเพื่อประหยดัค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางและค่าล่วงเวลา อย่างไรก็ตามค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จาก 15.2% ของรายได้
รวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2562  เป็น 17.3% ของรายไดร้วมในปี 2563  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการสญูเสียรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหารซึง่
ไดร้บัผลกระทบการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19  

ส าหรบั  ปี 2562 และ 2563 ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาก 489.7 ลา้นบาท เป็น 420.8 ลา้นบาทตามล าดับ ลดลง 68.9 
ลา้นบาท หรือ 14.1% จากมาตรการการลดตน้ทุนและค่าใชจ้่าย อย่างไรก็ตามค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้จาก 15.6% ของรายได้
รวมใน ปี 2562 เป็น 18.0% ของรายไดร้วมในปี 2563  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหารซึ่งไดร้บั
ผลกระทบการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการการล็อกดาวนเ์พื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ในช่วงครึง่ปีแรกของ ปี 2563   
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ต้นทนุทางการเงนิ 

ตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้จาก 39,313 บาทในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เป็น 6.7 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกั

มาจากกลุ่มบรษิัทมีการรบัรูค้่าใช่จ่ายดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16)  

ส าหรบั ปี 2562 และ 2563   ตน้ทุนทางการเงินไดเ้พิ่มขึน้จาก 3.7 ลา้นบาท เป็น 33.6 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 29.9 ลา้น

บาท หรือ 805.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) กลุ่มบริษัทมีการรบัรูค้่าใช่จ่ายดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจากการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) และ (2) ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากการเบิกเงินกู้

เงินทุนหมนุเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงสถานการณ ์COVID-19 ช่วงไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไดช้ าระคืนเงินกูทุ้น

หมนุเวียนทัง้หมดแลว้ก่อนสิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ในไตรมาสที่ 4  ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้9.0 ลา้นบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 4  ปี 2563 มีค่าใชจ้่ายภาษีเงิน

ได ้6.3 ลา้นบาท ลดลง 2.7 ลา้นบาทหรือ 29.9%     

 ส าหรบั ปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้21.4 ลา้นบาท ในขณะท่ี ปี 2563 มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ิดลบ 20.8 ลา้น

บาท เนื่องจากผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทขาดทนุในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563  และการไดป้ระโยชนท์างภาษีที่จ่ายนอ้ยลง 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ  

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ 2563  ก าไรสทุธิลดลงจาก 18.8 ลา้นบาทเป็น 16.0 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 2.8 ลา้นบาท
หรือ 14.9% โดยมีสาเหตุหลักมา (1) จากการสูญเสียรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหารซึ่งไดร้ับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั  
COVID-19 อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จาก 2.2% เป็น 2.4% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการด าเนินมาตรการการบรหิารตน้ทนุ
และควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ส าหรบั ปี 2562 และปี 2563 ก าไรสทุธิลดลงจาก 106.2 ลา้นบาทเป็นขาดทุนสทุธิ 63.7 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 169.9 
ลา้นบาท หรือ 159.9% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการสญูเสียรายไดจ้ากธรุกิจรา้นอาหารซึ่งไดร้บัผลกระทบจากมาตรการการล็อกดาวน์
เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในช่วงครึง่ปีแรกของ ปี 2563  ส่งผลอตัราก าไรสทุธิลดลงจาก 3.4% เป็น -2.7% 

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายการพิเศษ การตัง้ส ารองการดอ้ยค่าทรพัยท์รพัยสิ์นของสาขาและ             
แบรนดท์ี่ไม่ท าก าไรเป็นจ านวน 14.3 ลา้นบาท ซึ่งหากไม่นบัรวมรายการดงักล่าว ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 กลุ่มบริษัทจะมีก าไรสุทธิ 
30.3 ลา้นบาท และมีอัตราก าไรสทุธิที่ 4.5% และส าหรบัปี 2563 กลุ่มบริษัทจะขาดทุนสุทธิ 49.4 ลา้นบาท และมีอัตราก าไรสทุธิที่              
-2.1%  
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การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ                                            

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วม 2,044.1 ลา้นบาท และ 2,689.0 ลา้นบาท
ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 644.8 ลา้นบาทหรือ 31.5% สินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เกิดจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 (TFS16) 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นรวม 610.0 ลา้นบาทและ 1,477.8 ลา้นบาทตามล าดบั 

เพิ่มขึน้ 867.8 ลา้นบาทหรือ 142.2% โดยมีสาเหตมุาหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงนิ)  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมส่ีวนของผูถื้อหุน้ 1,434.1 ลา้นบาทและ 1,211.1 ลา้นบาท

ตามล าดบั ลดลง 223.0 ลา้นบาทหรือ 15.5% ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงนีเ้กิดจาก (1) ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -57.9 ลา้นบาท  

(2) การจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 135.0 ลา้นบาท และ (3)ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชตี่อก าไรสะสม 30.6 

ลา้นบาท 

การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด    

ประเภทของกระแสเงนิสด 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 

2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 302.1 316.2 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ (296.9) (45.7) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 215.5 (365.3) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 220.7 (94.8) 

โดยภาพรวม บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงในระหว่างรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน               
-94.8 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 316.2 ลา้นบาทใน ปี 2563 เพิ่มขึน้ 14.2 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 แมว้่าจะมี
ก าไรสุทธิที่ลดลง -169.9 ลา้นบาท ซึ่งปรบัดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้(1) ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายซึ่งเพิ่มขึน้ 210.4 ลา้นบาท 
(ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ TFRS) (2) ตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 29.9 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS) และ (3) ขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ 17.0 ล้านบาท  การ
เปล่ียนแปลงกระแสเงินสดอื่น ๆ ที่ส  าคญัคือ (1) เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นลดลง -70.9 ลา้นบาท (2) ลกูหนีก้ารคา้และ
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ลกูหนีห้มนุเวียนอื่นในปัจจุบนัเพิ่มขึน้ 93.3 ลา้นบาท (3) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง -96.6 ลา้นบาท และ(4) รายไดร้บัล่วงหนา้เพิ่มขึน้ 
65.5 ลา้นบาท    

 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน 

กระแสเงินสดจากการลงทุนลดลงจาก -296.9 ลา้นบาทใน ปี 2562 เมื่อเทียบกับ -45.7 ลา้นบาทในงวดเดียวกันปี 2563 ซึ่ง
เพิ่มขึน้ 251.2 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการซือ้สินทรพัยถ์าวรลดลงในปี 2563 เมื่อเทียบกบัปี 2562 จ านวน 244.8 ลา้นบาท
ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการเปิดสาขาใหม่นอ้ยลง และจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวรเพิ่มขึน้ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 จ านวน 13.6 
ลา้นบาท ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการขายรา้นใหแ้ฟรนไชส ์

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลงจาก 215.5 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น -365.3 ลา้นบาทในช่วงเดียวกันปี 2563 ซึ่ง
ลดลง -580.8 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจากการออกหุน้ทนุ 
952.1 ลา้นบาทซึ่งหกักลบบางส่วนดว้ย (1) การช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 630.0 ลา้นบาท  และ (2) การจ่ายเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท 101.3 ลา้นบาท ในขณะที่ ปี 2563 กลุ่มบริษัทไดจ้่าย (1) ช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 196.7 ลา้นบาท (2) เงินปัน
ผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัท 135.0 ลา้นบาท และ (3) ดอกเบีย้จ่าย 33.6 ลา้นบาท 

สภาพคลอ่งและโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563  กลุ่มบรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.82 ซึง่ลดลงจาก 1.24 ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจาก (1) หนีสิ้นตามสญัญาเชา่เพิม่มากขึน้ และ (2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 

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

จาก (1) การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า  และ (2) การลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรสุทธิติดลบและการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
                        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                             ( นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ ) 
                                 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินและบญัชี 

 


