
 

 

 

 

 

 

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

(เดมิช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) 

และบริษทัย่อย 
 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   คณะกรรมการบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2561 และงบแสดง                     

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงิน    

ระหว่างกาล”) ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด) และบริษัทย่อย                   

และของเฉพาะบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้           

ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายอภิชาติ สายะสิต)                                

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229 

บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(เดมิช่ือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

สินทรัพย์

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 161,339,176            133,657,582            114,632,742            86,949,472              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 5 30,583,438              26,049,311              22,165,056              21,891,480              

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                           -                           154,575,011            141,180,456            

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6, 24 94,932,484              97,131,931              -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 6,484,354                7,218,877                2,080,611                714,959                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4, 7 30,692,586              22,265,922              7,542,499                4,107,579                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 324,032,038            286,323,623            300,995,919            254,843,946            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 8, 13 -                           -                           453,816,207            433,916,208            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 13, 15, 24 715,867,943            786,287,327            343,724,708            343,810,411            

ค่าความนิยม 181,955,945            181,955,945            -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 10 89,470,534              96,656,677              3,374,184                2,762,498                

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 50,721,190              57,717,054              -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 26,445,896              25,858,137              1,621,763                1,059,543                

เงินมดัจาํ 4, 22 159,386,603            148,235,099            1,809,820                1,375,520                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,849,264              5,824,594                1,740,074                1,926,936                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,234,697,375         1,302,534,833         806,086,756            784,851,116            

รวมสินทรัพย์ 1,558,729,413         1,588,858,456         1,107,082,675         1,039,695,062         

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(เดมิช่ือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 8, 9, 13, 24 639,650,000            698,647,254            639,650,000            698,647,254            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 14 248,697,358            249,549,027            4,249,019                1,805,765                

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4 -                           -                           86,287,287              34,243,861              

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 9, 15 1,272,960                751,253                   1,272,960                751,253                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,326,138                9,672,761                -                           -                           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 73,438,933              72,712,587              18,999,007              15,451,830              

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - 

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 10,414,635              5,259,331                -                           -                           

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - 

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 7,598,169                6,899,193                -                           -                           

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจาก

   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 16 3,984,229                2,951,598                -                           -                           

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 14,820,576              -                           142,697                   -                           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 32,505,233              32,405,030              10,212,422              3,563,418                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,037,708,231         1,078,848,034         760,813,392            754,463,381            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -                           12,394,762              -                           169,477                   

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 15 1,618,690                1,186,708                1,618,690                1,186,708                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

   พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 17 15,220,555              10,798,124              6,991,792                4,632,431                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนการร้ือถอน 9 49,644,956              104,010,624            2,578,000                3,301,625                

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - 

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 4,047,263                3,287,493                -                           -                           

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - 

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6,201,544                4,510,118                -                           -                           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,342,116                8,253,256                -                           -                           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 86,075,124              144,441,085            11,188,482              9,290,241                

รวมหนีสิ้น 1,123,783,355         1,223,289,119         772,001,874            763,753,622            

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(เดมิช่ือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

- ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ

หุน้สามญั 14,062,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 18 300,000,000            140,625,000            300,000,000            140,625,000            

- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 225,000,000 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ

หุน้สามญั 14,062,500 หุน้ หุน้ละ 10 บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 225,000,000            140,625,000            225,000,000            140,625,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 78,332,685              78,332,685              78,332,685              78,332,685              

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 144,939,324            144,371,431            -                           -                           

กาํไรสะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 20,062,500              14,062,500              20,062,500              14,062,500              

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (33,386,323)            (11,821,786)            11,685,616              42,921,255              

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 434,948,186            365,569,830            335,080,801            275,941,440            

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,128)                      (493)                         -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 434,946,058            365,569,337            335,080,801            275,941,440            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,558,729,413         1,588,858,456         1,107,082,675         1,039,695,062         

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(เดมิช่ือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั) และบริษทัย่อย "สอบทานแลว้"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 736,038,455            620,465,414            -                           -                           

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 15,231,552              13,492,346              -                           -                           

รายไดค่้าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ -                           -                           62,236,412              51,969,128              

รายไดเ้งินปันผล 8 -                           -                           94,499,370              -                           

รายไดอ่ื้น 9 5,722,148                7,245,463                2,137,121                2,268,504                

รวมรายได้ 756,992,155            641,203,223            158,872,903            54,237,632              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4 567,506,823            474,500,628            -                           -                           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 22,662,825              31,450,623              -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 114,552,545            101,915,678            62,144,447              47,163,840              

ตน้ทุนทางการเงิน 4 6,091,665                6,363,368                6,446,821                6,437,904                

รวมค่าใช้จ่าย 710,813,858            614,230,297            68,591,268              53,601,744              

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 46,178,297              26,972,926              90,281,635              635,888                   

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (8,503,688)              (4,836,686)              318,627                   (651,331)                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 37,674,609              22,136,240              90,600,262              (15,443)                    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 37,674,609              22,136,240              90,600,262              (15,443)                    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,674,354              22,137,865              90,600,262              (15,443)                    

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 255                          (1,625)                      -                           -                           
37,674,609              22,136,240              90,600,262              (15,443)                    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,674,354              22,137,865              90,600,262              (15,443)                    

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 255                          (1,625)                      -                           -                           
37,674,609              22,136,240              90,600,262              (15,443)                    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

   ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 21 0.26                         0.16                         0.62                         (0.00)                        

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(เดมิช่ือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั) และบริษทัย่อย "สอบทานแลว้"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,142,008,413         1,766,117,866         -                           -                           

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 49,299,303              38,984,104              -                           -                           

รายไดค่้าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ -                           -                           193,072,045            162,063,768            

รายไดเ้งินปันผล 8 -                           -                           94,499,370              -                           

รายไดอ่ื้น 9 34,993,197              21,217,793              8,628,684                7,869,024                

รวมรายได้ 2,226,300,913         1,826,319,763         296,200,099            169,932,792            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4 1,659,881,469         1,368,535,285         -                           -                           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 81,402,361              67,988,637              -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 332,355,484            310,883,922            174,139,151            141,162,345            

ตน้ทุนทางการเงิน 4 18,853,911              17,466,738              19,721,471              17,652,708              

รวมค่าใช้จ่าย 2,092,493,225         1,764,874,582         193,860,622            158,815,053            

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 133,807,688            61,445,181              102,339,477            11,117,739              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (25,060,730)            (12,228,803)            (3,262,616)              (3,694,097)              

กาํไรสําหรับงวด 108,746,958            49,216,378              99,076,861              7,423,642                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 108,746,958            49,216,378              99,076,861              7,423,642                

การแบ่งปันกาํไรสําหรับงวด

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 108,747,963            49,217,561              99,076,861              7,423,642                

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,005)                      (1,183)                      -                           -                           
108,746,958            49,216,378              99,076,861              7,423,642                

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 108,747,963            49,217,561              99,076,861              7,423,642                

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,005)                      (1,183)                      -                           -                           
108,746,958            49,216,378              99,076,861              7,423,642                

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 21 0.76                         0.35                         0.70                         0.05                         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 6



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(เดมิชื่อ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด) และบริษทัย่อย "สอบทานแลว้"

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการรวม จดัสรรเป็น ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560  140,625,000        78,332,685          130,981,807        13,500,000          (94,350,475)         269,089,017        (72)                       269,088,945        

ตดัจาํหน่ายส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการซื้อสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       -                       7,875,312            -                       -                       7,875,312            -                       7,875,312            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       49,217,561          49,217,561          (1,183)                  49,216,378          

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย -                       -                       -                       562,500               (562,500)              -                       -                       -                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 140,625,000        78,332,685          138,857,119        14,062,500          (45,695,414)         326,181,890        (1,255)                  326,180,635        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 140,625,000        78,332,685          144,371,431        14,062,500          (11,821,786)         365,569,830        (493)                     365,569,337        

ตดัจาํหน่ายส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการซื้อสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       -                       567,893               -                       -                       567,893               -                       567,893               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       108,747,963        108,747,963        (1,005)                  108,746,958        

เพิ่มทุนเรือนหุ้น 18 84,375,000          -                       -                       -                       -                       84,375,000          -                       84,375,000          

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                       -                       -                       6,000,000            (6,000,000)           -                       -                       -                       

จ่ายเงินปันผล 8, 20 -                       -                       -                       -                       (124,312,500)       (124,312,500)       (630)                     (124,313,130)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 225,000,000        78,332,685          144,939,324        20,062,500          (33,386,323)         434,948,186        (2,128)                  434,946,058        

งบการเงินรวม (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้ 7



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(เดมิช่ือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษทัย่อย "สอบทานแลว้"

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 140,625,000       78,332,685         13,500,000         31,641,856         264,099,541       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                     7,423,642           7,423,642           

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย -                     -                     562,500              (562,500)            -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 140,625,000       78,332,685         14,062,500         38,502,998         271,523,183       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 140,625,000       78,332,685         14,062,500         42,921,255         275,941,440       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                     99,076,861         99,076,861         

เพ่ิมทุนเรือนหุ้น 18 84,375,000         -                     -                     -                     84,375,000         

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                     -                     6,000,000           (6,000,000)         -                     

จ่ายเงินปันผล 20 -                     -                     -                     (124,312,500)     (124,312,500)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 225,000,000       78,332,685         20,062,500         11,685,616         335,080,801       

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 8



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
(เดิมช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษัทย่อย "สอบทานแลว้"
งบกระแสเงินสด 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 108,746,958           49,216,378             99,076,861             7,423,642               
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ

   ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 125,016,034           126,957,537           9,163,924               11,332,083             
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,202,561               17,844,199             -                         6,852                      
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 5                             5,633                      -                         -                         
ขาดทุน (กาํไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร 641,378                  1,025,144               (1,349)                    (33,749)                  
ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 912,664                  316,941                  -                         -                         
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 792,789                  448,383                  -                         -                         
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                         (2,632,671)              -                         -                         
รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ (3,933,691)              -                         -                         -                         
รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ - สุทธิ (5,392,688)              -                         -                         -                         
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (17,265,832)            (304,008)                 -                         -                         
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 4,422,431               3,310,577               2,359,361               1,908,813               
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,032,631               557,740                  -                         -                         
ตน้ทุนทางการเงิน 18,853,911             17,466,738             19,721,471             17,652,708             
รายไดเ้งินปันผล -                         -                         (94,499,370)            -                         
ดอกเบ้ียรับ (898,508)                 (1,163,924)              (6,280,394)              (7,078,171)              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25,060,730             12,228,803             3,262,616               3,694,097               
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (4,534,127)              (11,411,677)            (273,576)                 3,413,866               
สินคา้คงเหลือ 493,994                  13,216,706             -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (8,176,893)              (9,686,126)              (3,322,079)              (180,773)                 
เงินมดัจาํ (11,151,504)            (9,412,983)              (434,300)                 2,261,579               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                         759,960                  -                         (1,025,114)              
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (32,057,365)            11,943,062             2,443,254               (784,511)                 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 2,425,814               1,069,196               (26,780)                  133,270                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 856,223                  10,108,211             3,630,202               1,730,153               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 100,203                  14,112,869             6,649,004               319,192                  
รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 9,848,765               5,750,035               -                         -                         
รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 7,783,090               9,125,403               -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,088,860               -                         -                         -                         
รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 2,170,207               -                         901,822                  -                         
จ่ายภาษีเงินได้ (36,455,466)            (26,943,796)            (5,905,448)              (5,053,965)              
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 193,583,174           233,908,330           36,465,219             35,719,972             

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 9



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
(เดิมช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษัทย่อย "สอบทานแลว้"
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,954,872               1,772,412               7,176                      533,447                  
เงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน -                         -                         (19,900,000)            -                         
รับคืนเงินจากการซ้ือธุรกิจ -                         1,066,964               -                         1,066,961               
เงินสดรับชาํระจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย -                         -                         1,236,766,440        1,321,465,276        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย -                         -                         (1,250,160,995)       (1,236,154,522)       
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (45,643,728)            (77,067,775)            (6,755,835)              (7,700,035)              
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (2,184,750)              (37,055,264)            (2,003,250)              (929,550)                 
จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่า -                         (16,062,601)            -                         -                         
จ่ายค่าร้ือถอน (2,050,954)              (10,039,772)            -                         -                         
รับเงินปันผล -                         -                         94,499,370             -                         
รับดอกเบ้ีย 648,737                  998,088                  6,167,554               7,270,621               
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (47,275,823)            (136,387,948)          58,620,460             85,552,198             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,755,000,000        2,862,400,000        2,755,000,000        2,862,400,000        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย -                         -                         877,211,446           299,637,574           
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,815,000,000)       (2,718,400,000)       (2,815,000,000)       (2,718,400,000)       
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย -                         -                         (825,168,020)          (294,734,346)          
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (706,585)                 (602,849)                 (706,585)                 (602,849)                 
เงินสดรับจากผูถื้อหุน้เพ่ือทุนเรือนหุน้ 84,375,000             -                         84,375,000             -                         
จ่ายเงินปันผล (124,313,130)          (303,750,000)          (124,312,500)          (303,750,000)          
จ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ -                         (1,370,000)              -                         (1,370,000)              
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (17,981,042)            (16,926,225)            (18,801,750)            (17,103,055)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (118,625,757)          (178,649,074)          (67,402,409)            (173,922,676)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 27,681,594             (81,128,692)            27,683,270             (52,650,506)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 133,657,582           128,255,677           86,949,472             74,372,012             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 161,339,176           47,126,985             114,632,742           21,721,506             

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 10



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
(เดิมช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษัทย่อย "สอบทานแลว้"
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

2561 2560 2561 2560
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 0 0 -                         0
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

-  เงินสดในมือ 7,766,623               7,596,095               52,846                    15,642                    
-  เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 40,415,575             17,945,501             2,841,317               975,508                  
-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 113,156,978           21,585,389             111,738,579           20,730,356             
รวม 161,339,176           47,126,985             114,632,742           21,721,506             

2) สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนโดย :
-  จ่ายเงินสด 45,643,728             77,067,775             6,755,835               7,700,035               
-  เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 31,205,696             -                         -                         -                         
-  ประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (หมายเหตุ 9) 2,106,205               19,791,529             -                         3,301,625               
-  สญัญาเช่าการเงิน 1,660,274               -                         1,660,274               -                         
รวม 80,615,903             96,859,304             8,416,109               11,001,660             

3) ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                         -                         -                         9,332,603               

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 11



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลและหลกัการจดัทาํงบการเงินรวม  

3   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  

6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  

7   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  

8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  

9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  

10   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  

11   สิทธิการเช่า - สุทธิ  

12   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

13   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  

14   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  

15   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ  

16   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  

17   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  

18   ทุนเรือนหุน้  

19   ทุนสาํรองตามกฎหมาย  

20   เงินปันผล  

21   กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  

22   สญัญาเช่าระยะยาว  

23   ส่วนงานดาํเนินงาน  

24   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

    

    

       

        

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศ

ไทยเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 

 

ในท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2561 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนและ       

เปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั” มาเป็น “บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” บริษทัไดจ้ดทะเบียน    

การแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและการเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561    

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มสรุปไดด้งัน้ี 

 

  ถือหุน้ (ร้อยละ) 

ผูถื้อหุน้  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

     

ผู้ถือหุ้นของบริษทัท่ีถือหุ้นทางตรง :     

นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสญัชาติไทย  9.57  9.57 

นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสญัชาติไทย  9.57  9.57 

ผู้ถือหุ้นของบริษทัที่ถือหุ้นทางอ้อม :     

นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสญัชาติไทย  35.04  35.04 

นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสญัชาติไทย  35.04  35.04 

อ่ืน ๆ  10.78  10.78 

รวม  100.00  100.00 

 

ท่ีอยู่จดทะเบียนของสาํนักงานใหญ่ของบริษทัตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย   

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยเพิ่มเติมไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 8 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   ทุนชาํระแลว้(ลา้นบาท)     สดัส่วน (ร้อยละ) 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม

2560 

  

การถือหุน้ 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

บริษัทย่อย 
 

       
 

  

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั ร้านอาหาร  30.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั ร้านอาหาร  25.0  25.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั ร้านอาหาร  80.0  80.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั  ร้านอาหาร  30.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บริการ  17.0  17.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั ร้านอาหาร  20.0  0.1  ทางตรง  99.99  99.97 

บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จาํกดั เจา้ของเคร่ืองหมาย           

 การคา้/การบริการ  5.0  5.0  ทางตรง  99.99  99.99 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาลและหลกัการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาลรวม 

 

ก) เกณฑ์การถือปฏิบัต ิ

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             

งบการเงินระหว่างกาลมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ี

เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  

ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 

งบการเงินระหว่างกาลได้จดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ              

งบการเงินระหวา่งกาล 

 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้าํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ข) หลกัการจัดทํางบการเงนิรวม 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร

จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน

ของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 

 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

 

ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ

กาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง

จากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบญัชีของ            

กลุ่มบริษทัและแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 

3.1 นโยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้วิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือ ซ่ึงเปล่ียนจากการตีราคาดว้ยราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน - ออก

ก่อน เป็นวิธีราคาต้นทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการตีราคาสินคา้คงเหลือต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีสาระสาํคญั 

 

3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับ

งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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4. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม

หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร

หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 

การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

  

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ  ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาต ิ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

     

บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จาํกดั  

 

ไทย 

 

 

 

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั 

 

บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จาํกดั   

บริษทั เพร็ตต้ี ฟู้ดส์ จาํกดั  

(จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 

24 กรกฎาคม 2561) 

  

บริษทั สุทธารา สวที  จาํกดั    

     

บริษทั เชฟ เบสท ์จาํกดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั  

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

   

ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกกาํไรร้อยละ 2 

ค่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ  ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายสินทรัพยถ์าวร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดด้อกเบ้ีย  ตน้ทุนการกูย้มืบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.05 ต่อปี 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกวา่จาํนวนเงินท่ีผูถื้อหุน้

อนุมติั 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายการบญัชีท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 
 

2560  2561  2560 

รายได้ค่าบริหารจัดการและอ่ืน ๆ        

   บริษทัยอ่ย   -    -  62,236  51,969 

        

รายได้เงนิปันผล        

   บริษทัยอ่ย   -    -  94,499    - 

        

ขายสินทรัพย์ถาวร        

   บริษทัยอ่ย   -    -    -    9,333 

        

รายได้จากการขาย        

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -    28    -    - 

        

ดอกเบีย้รับ        

   บริษทัยอ่ย   -    -  1,669  1,787 

        

ซ้ือวตัถุดบิอาหาร        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,901  1,483    -    - 

        

ค่าเช่าและค่าบริการ        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 961  1,014    -    - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217   215    -    - 

   รวม 1,178  1,229    -    - 

        

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ        

   บริษทัยอ่ย   -    -  1    26 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4    -    -    - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 280    -  280    - 

   รวม 284    -  281    26 

        

ดอกเบีย้จ่าย        

   บริษทัยอ่ย   -    -  356  75 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 
 

2560  2561  2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร        

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,658  8,462  9,658  8,462 

 ผลประโยชน์ระยะยาว 175  200  175  200 

 รวม 9,833  8,662  9,833  8,662 

 

รายการบญัชีท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 
 

2560  2561  2560 

รายได้ค่าบริหารจัดการและอ่ืน ๆ        

   บริษทัยอ่ย   -    -  193,072  162,064 

        

รายได้เงนิปันผล        

   บริษทัยอ่ย   -    -  94,499    - 

        

รายได้จากการให้สิทธ์ิแฟรนไชส์        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  15    -    - 
        

รายได้อ่ืน        

   บริษทัยอ่ย   -    -  1,944  267 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12    -    -    - 

  รวม 12    -  1,944  267 

        

ขายสินทรัพย์ถาวร        

   บริษทัยอ่ย   -    -    -    9,333 

        

รายได้จากการขาย        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 141  41    -    - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  28    -    - 

  รวม 141  69    -    - 

        

ดอกเบีย้รับ        

   บริษทัยอ่ย   -    -  5,618  6,176 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 
 

2560  2561  2560 

ซ้ือวตัถุดบิอาหาร        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,995  7,015    -    - 

        

ค่าเช่าและค่าบริการ        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,662  2,219    -    - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 670    866    -    - 

 รวม 3,332  3,085    -    - 

        

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ        

   บริษทัยอ่ย   -    -  89  28 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13  2    -    - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 580    -  580    - 

 รวม 593  2  669  28 

        

ดอกเบีย้จ่าย        

   บริษทัยอ่ย   -    -  868  186 

        

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร        

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,460  26,362  27,460  26,362 

 ผลประโยชน์ระยะยาว 523  601  523  601 

 รวม 27,983  26,963  27,983  26,963 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั -  -  9,550   9,006 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั -  -  3,625   3,037 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั -  -  5,222   4,421 

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั  -  -  -   1,176 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั -  -  1,056   1,053 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั -  -  2,647   3,101 

   บริษทั สไปซ์ ซินเนอร์จ้ี จาํกดั -  -  64   32 

รวมบริษทัยอ่ย -  -  22,164  21,826 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        

   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จาํกดั -  31  -  31 

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  31  22,164  21,857 

        

เงนิมัดจํา        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        

   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จาํกดั 2,667  2,667  -  - 

   บริษทั เชฟ เบสท ์จาํกดั 280  180  -  - 

รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,947  2,847  -  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210  210  -  - 

รวมเงินมดัจาํ 3,157  3,057  -  - 

        

เจ้าหนีก้ารค้า        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        

   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จาํกดั 685  782  -  - 

   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จาํกดั 285  180  -  - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 970  962  -  - 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั -  -  -  8 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั -  -  22  28 

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั  -  -  1,064  - 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  1,086  36 

        

ดอกเบีย้ค้างรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน)       

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั -  -  27  57 

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั  -  -  139  133 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั -  -  58  141 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั -  -  168  202 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั -  -  145  141 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  537  674 

        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั -  -  59  18 

   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จาํกดั -  -  17  11 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  76  29 

        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        

   บริษทั เชฟ เบสท ์จาํกดั 6  -  -  - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  -  -  - 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12  -  -  - 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 

 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม          30 กนัยายน  31 ธนัวาคม          30 กนัยายน  31 ธนัวาคม         

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั 4.15  4.15  -  -  33,124  4,488 

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั 4.15  4.15  -  -  41,630  37,776 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั 4.15  4.15  -  -  17,269  37,931 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.15  4.15  -  -  15,749  6,707 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั 4.15  4.15  -  -  46,803  54,278 

 รวม     -  -  154,575  141,180 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  141,180 

เพิ่มข้ึน -  1,250,161 

ลดลง -  (1,236,766) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 -  154,575 

 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 

 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม          30 กนัยายน  31 ธนัวาคม          30 กนัยายน  31 ธนัวาคม         

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย            

บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จาํกดั 1.05  1.05  -  -  19,640  13,491 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั 1.05  1.05  -  -  66,647  20,753 

รวม     -  -  86,287  34,244 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 

 

                                   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงนิกู้ยืมจากบริษัทย่อย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  34,244 

เพิ่มข้ึน -  877,211 

ลดลง -  (825,168) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 -  86,287 

 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา้          

- บริษทัอ่ืน 24,334  19,311  -   - 

        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  31  22,164  21,857 

- บริษทัอ่ืน 6,249  6,707  1  34 

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,249  6,738  22,165  21,891 

รวม 30,583  26,049  22,165  21,891 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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การวเิคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา้          

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 19,395  14,499  -   - 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี         

-  ไม่เกิน 3 เดือน 4,597  4,802  -   - 

-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  261  10  -   - 

-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 81  -  -   - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 24,334  19,311  -   - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน         

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 4,272  4,162  2  21,891 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี        

-  ไม่เกิน 3 เดือน 1,659  2,215  22,159  - 

-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 196  361  2  - 

-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 122  -  2  - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,249  6,738  22,165  21,891 

รวม 30,583  26,049  22,165  21,891 

 

6. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

        

วตัถุดิบอาหาร 62,876  71,555  -  - 

เคร่ืองด่ืม 3,109  3,216  -  - 

ของใชส้ิ้นเปลือง 30,160  22,781  -  - 

รวม 96,145  97,552  -  - 

หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (1,213)  (420)  -  - 

สุทธิ 94,932  97,132  -  - 

        มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด/ปี 913  432  -  - 

        
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพสินคา้คงเหลือ        

ในระหวา่งงวด/ปี 793  272  -  - 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

        

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บกาํกบัภาษี 4,787  4,138  525  230 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 11,534  7,698  5,176  2,777 

เงินมดัจาํท่ีขอคืนภายในหน่ึงปี 5,514  3,594  90  - 

อ่ืน ๆ 8,858  6,836  1,751  1,101 

รวม 30,693  22,266  7,542  4,108 

 

8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย - ราคาทุน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

 

     พนับาท 

 ทุนชาํระแลว้  สดัส่วนเงินลงทุน  วธีิราคาทุน 

         (ลา้นบาท)             (ร้อยละ)   (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

            

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั 30  30  99.99  99.99  30,000  30,000 

บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั 25  25  99.99  99.99  25,000  25,000 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั 80  80  99.99  99.99  80,000  80,000 

บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั  30  30  99.99  99.99    29,999    29,999 

บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 17  17  99.99  99.99  17,500  17,500 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั 20  0.1  99.99  99.97  20,000  100 

บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จาํกดั 5  5  99.99  99.99  251,317  251,317 

รวม         453,816  433,916 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการลงทุนเพิ่มในบริษทั เซ็น แอนด์ สไปซ่ี จาํกดั 

จาํนวนเงิน 19.9 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 

20,000,000 บาท (หุ้นสามญั 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี        

7 พฤษภาคม 2561  

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั             

เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 315 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 300,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 94.5 ลา้นบาท       

เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 บริษทัไดใ้ชใ้บหุ้นของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 99  ของหุ้นทั้งหมด คํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 (วนัท่ี 30 กนัยายน 2561: ไม่มี) 

 

9. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 786,287  343,810 

เพิ่มข้ึน 80,616  8,416 

จาํหน่ายและตดับญัชี  (5,231)  (6) 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (37,155)  (724) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (108,649)  (7,771) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 715,868  343,725 

 

ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 จาํนวนเงินรวม 342.6 ลา้นบาท และ 334.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดจ้าํนองเพื่อใช้เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืม     

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13  

 

ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัอยูภ่ายใตส้ญัญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนการร้ือถอน 

 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 104,011  3,302 

เพิ่มข้ึน 2,106  - 

กลบัรายการประมาณการการร้ือถอนโดย    

-  การปรับลดบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (37,155)  (724) 

-  รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น (17,266)  - 

จ่าย (2,051)  - 

ยอดยกไปตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 49,645  2,578 

 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 

 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 96,657  2,762 

เพิ่มข้ึน 2,185  2,004 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (9,371)  (1,392) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 89,471  3,374 

 

11. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

 

รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่าในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 57,717  - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (6,996)  - 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 50,721  - 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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12. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  

 

รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  

     กาํไร   

   กาํไร  เบด็เสร็จอ่ืน   

 1 มกราคม 2561 

 

 สาํหรับงวด  สาํหรับงวด  30 กนัยายน 2561 

  สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 11,176  832  -  12,008 

ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 84  159  -  243 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน        

   เม่ือเกษียณอาย ุ 2,160  884  -  3,044 

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 590  207  -  797 

ค่าเช่า 1,169  279  -  1,448 

ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 9,845  (2,329)  -  7,516 

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 834  556  -  1,390 

รวม 25,858  588  -  26,446 

 

รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)  

  บนัทึกเป็นรายไดใ้น  

     กาํไร   

   กาํไร  เบด็เสร็จอ่ืน   

 1 มกราคม 2561 

 

 สาํหรับงวด  สาํหรับงวด  30 กนัยายน 2561 

  สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน        

   เม่ือเกษียณอาย ุ 927  471  -  1,398 

ค่าเช่า 1  -  -  1 

ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 132  91  -  223 

รวม 1,060  562  -  1,622 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 9,596  5,412  (139)  811 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        

บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (345)  796         -         - 

-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (19)  (49)         -         - 

-   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน        

 เม่ือเกษียณอาย ุ (295)  (220)  (157)  (126) 

-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (63)  (50)         -         - 

- ค่าเช่า (168)  (120)         -         - 

-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน (44)  (453)  (23)  (34) 

-   รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (158)  (478)         -         - 

- อ่ืนๆ        -  (1)         -         - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 8,504  4,837  (319)  651 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

                    30 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 25,649  18,181  3,825  4,110 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        

บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (832)  (3,882)         -         - 

-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (159)  (89)         -         - 

-   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        -  527         -         - 

-   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน        

 เม่ือเกษียณอาย ุ (884)  (662)  (471)  (381) 

-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (207)  (111)         -         - 

- ค่าเช่า (279)  (45)         -  64 

-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน  2,329  (1,211)  (91)  (99) 

-   รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (556)  (478)         -         - 

- อ่ืนๆ        -  (1)         -         - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25,061  12,229  3,263  3,694 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีสาํหรับแต่ละงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

        

กาํไรก่อนภาษีทางบญัชี 46,178  26,973  90,282  636 

        

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 15 - 20  9,256  5,395  18,055  128 

บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        

-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ (319)  1,269  613  595 

-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถนาํมาหกัภาษีไดเ้พิ่มเติม (180)  (1,696)  (87)  (72) 

-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี        -         -  (18,900)         - 

-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        

     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (253)  (131)  -         - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 8,504  4,837  (319)  651 

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีสําหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

        

กาํไรก่อนภาษีทางบญัชี 133,808  61,445  102,339  11,118 

        

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 15 - 20  26,566  12,029  20,468  2,224 

บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        

-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 2,323  3,741  1,877  1,768 

-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถนาํมาหกัภาษีไดเ้พิ่มเติม (3,343)  (3,820)  (182)  (298) 

-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี        -         -  (18,900)         - 

-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        

     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (485)  279  -  - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25,061  12,229  3,263  3,694 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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13. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 

 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 
            

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.3 - 4.0  3.3 - 4.0   640,000  700,000  640,000  700,000 

หกั ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกูร้อตดับญัชี      (350)  (1,353)  (350)  (1,353) 

สุทธิ     639,650  698,647  639,650  698,647 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 700,000  700,000 

กูย้มืเพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 2,755,000  2,755,000 

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด (2,815,000)  (2,815,000) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 640,000  640,000 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 

 

  วงเงิน (ลา้นบาท)     

 

ประเภทของสินเช่ือ 

 30 กนัยายน  

2561 

 31 ธนัวาคม  

2560 

  

อตัราดอกเบ้ีย 

  

เง่ือนไขของสญัญา 

         

วงเงินสินเช่ือของบริษทัจากสถาบนัการเงินแห่งทีห่น่ึง 

         

ก) วงเงิน Term Loan      

(ค่าท่ีดิน ค่าสินทรัพยจ์าก

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ    

เงินลงทุนในหุน้ของบริษทั       

กิวกริล กรุ๊ป จาํกดั) 

 380  380  อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยทาํตัว๋สัญญาใช้

เงินใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และบริษทั

จะตอ้งเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังสุดทา้ยภายใน 24 เดือน

หลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีกาํหนด

ระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity Date) ภายใน 24 

เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก  

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร

กาํหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมีกาํหนดการใช้

เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่เพื่อ

ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบกําหนดได้ตามท่ี

ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

ข) เงินกูย้มืระยะสั้นรวมเลตเตอร์

ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทและ

หนงัสือคํ้าประกนั  

 190  190  - เงินกูย้มืระยะสั้นมี

อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบร้อยละ 2.6 ต่อปี 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืน มี

อตัราตามท่ีระบุไว้

ในแต่ละสญัญา 

 - เงินกูย้มืระยะสั้น - มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม แต่

ไม่เกิน 180 วนั 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมีกาํหนดชาํระคืนตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละ

สญัญา 

ค) วงเงินเบิกเกินบญัชี  10  10  อตัราเงินเบิกเกินบญัชี

ขั้นตํ่า 

 มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

 

ง) เงินกูย้มืระยะสั้น  

(เพื่อใชร้องรับการจ่าย 

เงินปันผล) 

 200  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่า    

ลบร้อยละ 2.95 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยทาํตัว๋สัญญาใช้

เงินใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในเดือนตุลาคม 2560 

และบริษัทจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้าย

ภายใน 18 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก 

ทั้งน้ี โดยมีกาํหนดระยะเวลาการใชเ้งิน (Final Maturity 

Date) ภายใน 18 เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น

คร้ังแรก  

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใชเ้งินตามแบบท่ีธนาคาร

กาํหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมีกาํหนดการใช้

เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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  วงเงิน (ลา้นบาท)     

 

ประเภทของสินเช่ือ 

 30 กนัยายน  

2561 

 31 ธนัวาคม  

2560 

  

อตัราดอกเบ้ีย 

  

เง่ือนไขของสญัญา 

         

        3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่เพื่อ

ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบกําหนดได้ตามท่ี

ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

จ) วงเงิน Term Loan    

(เพื่อลงทุนซ้ือกิจการธุรกิจ

ภตัตาคารอาหารไทย) 

        -  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยทาํตัว๋สัญญาใช้

เงินให้ไว้เป็นหลักฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และ

บริษทัจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้ายภายใน     

24 เดือนหลังจากเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังแรก ทั้ งน้ี     

โดยมีกาํหนดระยะเวลาการใชเ้งิน (Final Maturity Date) 

ภายใน 24 เ ดือนหลังจากการเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ น        

คร้ังแรก 

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใชเ้งินตามแบบท่ีธนาคาร

กาํหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมีกาํหนดการใช้

เ งิ น ไ ม่ เ กิ น  90 วัน  ห รื อ ต า ม ท่ี ธ น า ค า ร พิ จ า ร ณ า

เห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่เพื่อ

ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบกาํหนดได้ตามท่ี

ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

รวม  780  980     

         

วงเงินสินเช่ือร่วมของกลุ่มบริษทัจากสถาบนัการเงินแห่งทีส่อง 
         

ฉ) เงินกูย้มืระยะสั้น 

(เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน) 

 100  100  อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

รวมทั้งส้ิน  880  1,080     

 

วงเงินสินเช่ือ ก) - ง) คํ้ าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้น      

หมายเหตุ 9 และคํ้าประกนัเพิ่มเติมโดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญั

ท่ีระบุในสัญญาเงินกูเ้ก่ียวกบัการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบนัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น ให้คงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ีย ต่อกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย เป็นตน้ 

 

วงเงินสินเช่ือ จ) คํ้าประกนัโดยใบหุน้ของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99 ของหุน้ทั้งหมดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 

 

วงเงินสินเช่ือ ฉ) เป็นวงเงินสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

เจา้หน้ีการคา้        

-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 970  962  -  - 

-  บริษทัอ่ืน 188,768  175,172  -  - 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,086  36 

-  บริษทัอ่ืน 58,959  73,415  3,163  1,770 

รวม 248,697  249,549  4,249  1,806 

 

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ปี 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

         

2561  383  828  383  828 

2562  1,531  828  1,531  828 

2563  1,108  407  1,108  407 

2564  293  -  293  - 

รวมจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  3,315  2,063  3,315  2,063 

หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (423)  (125)  (423)  (125) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  2,892  1,938  2,892  1,938 

หกั    หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

          สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (1,273)  (751)  (1,273)  (751) 

สุทธิ  1,619  1,187  1,619  1,187 

 

 

 

 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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16. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวยีนจากโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 

 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561                       

มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,952  - 

เพิ่มข้ึน 2,721  - 

ใชไ้ป (1,689)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 3,984  - 

 

17. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษยีณอายุ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 10,798  4,632 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,257  2,290 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 166  70 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 15,221  6,992 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,419  1,056  764  616 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 56  47  23  20 

รวม  1,475  1,103  787  636 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,257  3,170  2,290  1,850 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 166  140  70  59 

รวม  4,423  3,310  2,360  1,909 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

อตัราคิดลด    ร้อยละ 1.96 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   ร้อยละ 5 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน   ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 59 

อตัราทุพพลภาพ   ร้อยละ 5 

อตัรามรณะ   100% ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 

 

18. ทุนเรือนหุ้น 

 

ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 

 

ก) เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัเพิ่มข้ึนจาก       

14,062,500 หุน้ เป็น 140,625,000 หุน้ 

 

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 140,625,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 140,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 300,000,000 บาท 

(แบ่งเป็นหุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยจดัสรรเพื่อ 

- การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 84,375,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 84,375,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิมจาํนวน 1 หุ้น ต่อหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ 0.6 หุ้น ในราคาเสนอ

ขายหุน้ละ 1 บาท  

- การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 75,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 75,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อออกและเสนอขาย

หุน้ต่อประชาชนคร้ังแรก (“IPO”) เม่ือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้และการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561    

 

บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนจากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวนเงิน 84,375,000 บาท และจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561   



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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19. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนสํารองอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี    

หลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได ้ 

 

20. เงนิปันผล 

 

ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.14 บาท สาํหรับ

หุน้สามญัจาํนวน 14,062,500 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 30,093,750 บาท โดยกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่น

สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเ งินปันผลระหว่างกาลของบริษัท           

ในอตัราหุน้ละ 6.70 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 14,062,500 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 94,218,750 บาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 และวนัท่ี 19 กนัยายน 2561   

 

21. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับแต่ละงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญั

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด (เทียบเท่าจาํนวนหุน้มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 

 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 คาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นหุน้ 

 2561  2560 

    

จาํนวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 14.1  14.1 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(หมายเหตุ 18) 126.5  126.5 

ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 4.6  - 

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน)  145.2  140.6 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) สาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 คาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นหุน้ 

 2561  2560 

    

จาํนวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14.1  14.1 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(หมายเหตุ 18) 126.5  126.5 

ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 1.6  - 

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน)  142.2  140.6 

 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัน้ีมีผลทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวด      

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ไดป้รับปรุงใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าว

เกิดข้ึนตั้งแต่แรก 

 

22. สัญญาเช่าระยะยาว 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานหลายฉบบัเพื่อเช่าท่ีทาํการกลุ่มบริษทั  พื้นท่ีร้านอาหารและ

อุปกรณ์ภายใตส้ัญญาดงักล่าว ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจาํ” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม จาํนวนเงินรวม 157.9 ลา้นบาท และ 145.9         

ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงินรวม 1.3 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 320,456  276,893  1,681  2,676 

ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 376,106  301,052  488  617 

ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 10,982  10,779  -  - 

รวม 707,544  588,724  2,169  3,293 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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23. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพยีงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              

30 กนัยายน 2561 และ 2560 เป็นดงัน้ี 
 

 2561 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 

      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 734.1  1.9  736.0 

ตน้ทุนขายและบริการ (566.0)  (1.5)  (567.5) 

กาํไรขั้นตน้ 168.1  0.4  168.5 

รายไดอ่ื้น     21.0 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (22.7) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (114.5) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (6.1) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (8.5) 

กาํไรสาํหรับงวด     37.7 

 

 

 2560 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 

      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 619.7  0.8  620.5 

ตน้ทุนขายและบริการ (474.1)  (0.4)  (474.5) 

กาํไรขั้นตน้ 145.6  0.4  146.0 

รายไดอ่ื้น     20.7 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (31.5) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (101.9) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (6.4) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (4.8) 

กาํไรสาํหรับงวด     22.1 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมสําหรับแต่ละงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                

30 กนัยายน 2561 และ 2560 เป็นดงัน้ี 

 

 2561 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 

      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,137.4  4.6  2,142.0 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,656.9)  (3.0)  (1,659.9) 

กาํไรขั้นตน้ 480.5  1.6  482.1 

รายไดอ่ื้น     84.3 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (81.4) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (332.4) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (18.8) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (25.1) 

กาํไรสาํหรับงวด     108.7 

 

 2560 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 

      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,763.7  2.4  1,766.1 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,367.4)  (1.1)  (1,368.5) 

กาํไรขั้นตน้ 396.3  1.3  397.6 

รายไดอ่ื้น     60.2 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (68.0) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (310.9) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (17.5) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (12.2) 

กาํไรสาํหรับงวด     49.2 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

 

ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจดัซ้ือสินทรัพย ์สินคา้และบริการจาํนวนเงินรวม 48.3 ลา้นบาท และ 112.6 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560: 50.4 ลา้นบาท และ 107.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนัต่อบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นจาํนวนเงิน

รวม 0.4 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:  0.6 ลา้นบาท)  

 

ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้นของบริษทัจาํนวนเงิน 780.0 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 (ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 2560:  780.0 ลา้นบาท) 

 

ง) บริษทัมีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อประชาสัมพนัธ์และจดัจาํหน่ายสินคา้ของกลุ่มบริษทั โดยมี

ระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในการน้ี บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งแบ่งส่วนแบ่งรายไดแ้ละ

จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
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