
 
 
 

 
 
 

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   คณะกรรมการบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั 
เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้           
ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(นายอภิชาติ สายะสิต)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2562

สิ น ท รั พ ย์

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 372,126                   142,601                   305,759                   66,071                     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 4, 5 47,755                     44,308                     21,179                     24,842                     

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 4 -                          -                          184,557                   170,240                   

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6, 24 98,976                     107,662                   -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2,466                       9,341                       1,835                       3,712                       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 4, 7 16,810                     15,366                     5,555                       3,560                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 538,133                   319,278                   518,885                   268,425                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 8, 25 -                          -                          723,816                   453,816                   

ทดิีน อาคารและอปุกรณ ์- สุทธิ 9, 13, 15, 24 730,917                   722,788                   340,169                   342,337                   

ค่าความนิยม 181,956                   181,956                   -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 10 88,819                     90,729                     7,679                       7,151                       

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 46,203                     48,437                     -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 33,153                     26,438                     5,954                       1,170                       

เงินมดัจาํ 4, 22 179,633                   163,508                   6,902                       1,800                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 20,193                     10,852                     5,452                       1,740                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,280,874                1,244,708                1,089,972                808,014                   

รวมสินทรัพย์ 1,819,007                1,563,986                1,608,857                1,076,439                

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 2



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 9, 13, 24 -                          629,817                   -                          629,817                   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 4, 14 240,881                   236,845                   6,696                       3,613                       

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 4 -                          -                          227,421                   78,291                     

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 9, 15 1,476                       1,302                       1,476                       1,302                       

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย 20,335                     12,739                     -                          -                          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 55,686                     67,588                     7,717                       16,597                     

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - ส่วนที

   ถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 13,001                     12,065                     -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - ส่วนที

   ถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 6,689                       3,018                       -                          -                          

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีนจาก

   โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 16 3,741                       3,829                       -                          -                          

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 15,018                     18,032                     15                            143                          

หนีสินหมุนเวยีนอืน 20,646                     22,963                     1,850                       3,625                       

รวมหนีสินหมุนเวียน 377,473                   1,008,198                245,175                   733,388                   

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 15 793                          1,282                       793                          1,282                       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์

   พนกังานเมือเกษียณอายุ 17 13,732                     12,205                     5,496                       4,681                       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนการรือถอน 9 53,336                     51,111                     2,578                       2,578                       

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก

   ส่วนทถึีงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 4,719                       4,753                       -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - สุทธิจาก

   ส่วนทถึีงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 7,561                       8,142                       -                          -                          

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 9,853                       9,682                       -                          -                          

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 89,994                     87,175                     8,867                       8,541                       

รวมหนีสิน 467,467                   1,095,373                254,042                   741,929                   

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

- ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000                   300,000                   300,000                   300,000                   

- ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

และหุ้นสามญั 225,000,000 หุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 หุ้นละ 1 บาท 18 300,000                   225,000                   300,000                   225,000                   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 18 955,388                   78,333                     955,388                   78,333                     

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 145,004                   145,001                   -                          -                          

กาํไรสะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 30,000                     30,000                     30,000                     30,000                     

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (78,853)                   (9,723)                     69,427                     1,177                       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,351,539                468,611                   1,354,815                334,510                   

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                              2                              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,351,540                468,613                   1,354,815                334,510                   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,819,007                1,563,986                1,608,857                1,076,439                

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 4



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 710,031                   697,575                   -                          -                          

รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 14,110                     13,040                     -                          -                          

รายไดค่้าบริหารจดัการและอืน ๆ -                          -                          57,352                     64,646                     

รายไดเ้งินปันผล 8 -                          -                          165,509                   -                          

รายไดอื้น 6,318                       5,358                       2,303                       2,255                       

รวมรายได้ 730,459                   715,973                   225,164                   66,901                     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4

-  ตน้ทุนอาหารและเครืองดืม 263,455                   253,025                   -                          -                          

-  อนื ๆ 294,071                   287,106                   -                          -                          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 21,495                     27,022                     -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 114,747                   112,827                   56,331                     54,371                     

ตน้ทุนทางการเงิน 4 3,549                       6,347                       4,117                       6,530                       

รวมค่าใช้จ่าย 697,317                   686,327                   60,448                     60,901                     

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 33,142                     29,646                     164,716                   6,000                       

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ 12 (1,022)                     (5,502)                     4,784                       (1,769)                     

กําไรสําหรับงวด 32,120                     24,144                     169,500                   4,231                       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 32,120                     24,144                     169,500                   4,231                       

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 32,120                     24,145                     169,500                   4,231                       

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          (1)                            -                          -                          

32,120                     24,144                     169,500                   4,231                       

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 32,120                     24,145                     169,500                   4,231                       

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          (1)                            -                          -                          

32,120                     24,144                     169,500                   4,231                       

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 21 0.12                         0.17                         0.64                         0.03                         

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 5



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2562

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการรวม จดัสรรเป็น ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561  140,625               78,333                 144,371               14,063                 (11,822)                365,570               (1)                        365,569               

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกว่าทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                      10                        -                      -                      10                        -                      10                        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      24,145                 24,145                 (1)                        24,144                 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2561 140,625               78,333                 144,381               14,063                 12,323                 389,725               (2)                        389,723               

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 225,000               78,333                 145,001               30,000                 (9,723)                  468,611               2                          468,613               

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกว่าทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                      3                          -                      -                      3                          -                      3                          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      32,120                 32,120                 -                      32,120                 

เพมิทุนเรือนหุน้ 18 75,000                 877,055               -                      -                      -                      952,055               -                      952,055               

จ่ายเงินปันผล 20 -                      -                      -                      -                      (101,250)              (101,250)              (1)                        (101,251)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2562 300,000               955,388               145,004               30,000                 (78,853)                1,351,539            1                          1,351,540            

งบการเงินรวม (พนับาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 6



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 140,625              78,333               14,063               42,921               275,942              

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                     4,231                 4,231                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 140,625              78,333               14,063               47,152               280,173              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 225,000              78,333               30,000               1,177                 334,510              

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                     169,500              169,500              

เพมิทุนเรือนหุน้ 18 75,000               877,055              -                     -                     952,055              

จ่ายเงินปันผล 20 -                     -                     -                     (101,250)            (101,250)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 300,000              955,388              30,000               69,427               1,354,815           

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 7



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 32,120                     24,144                     169,500                   4,231                       

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ

   ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 45,295                     47,522                     3,147                       3,063                       

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2                              1,718                       -                          -                          

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนื 636                          -                          -                          -                          

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร 111                          37                            (7)                            -                          

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 602                          -                          -                          -                          

ค่าเผอืสินคา้เสือมสภาพ 1,833                       916                          -                          -                          

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 1,844                       357                          1,844                       -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ (3,397)                     (1,297)                     -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ - สุทธิ (594)                        (1,362)                     -                          -                          

กลบัรายการประมาณการหนีสินการรือถอน (218)                        (7,310)                     -                          -                          

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 1,527                       1,474                       815                          787                          

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ (88)                          318                          -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน 3,549                       6,347                       4,117                       6,530                       

รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (165,509)                 -                          

ดอกเบียรับ (220)                        (167)                        (2,205)                     (2,071)                     

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษเีงินได้ 1,022                       5,502                       (4,784)                     1,769                       

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 8,220                       (5,498)                     3,663                       (5,829)                     

สินคา้คงเหลือ 6,251                       2,564                       -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (1,266)                     (2,882)                     (1,706)                     51                            

เงินมดัจาํ (16,125)                   (4,631)                     (5,102)                     -                          

หนีสินดําเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (33,596)                   (24,237)                   1,907                       987                          

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน (3,014)                     2,174                       (128)                        (17)                          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (11,785)                   (8,048)                     (8,970)                     (7,018)                     

หนีสินหมุนเวยีนอืน (2,317)                     (2,627)                     (1,775)                     415                          

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 4,299                       3,520                       -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (7,984)                     553                          -                          -                          

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 172                          240                          -                          -                          

รับคืนภาษเีงินไดห้ัก ณ ทีจ่าย -                          902                          -                          902                          

จ่ายภาษเีงินได้ (2,607)                     (3,448)                     (1,835)                     (1,798)                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 24,272                     36,781                     (7,028)                     2,002                       

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 8



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,796                       58                            40                            -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขึน -                          -                          (270,000)                 -                          

เงินสดรับชาํระจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          402,055                   403,070                   

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          (416,372)                 (411,764)                 

ซือสินทรัพยถ์าวร (12,383)                   (21,752)                   (1,238)                     (5,927)                     

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนื (1,208)                     (576)                        (970)                        (576)                        

จ่ายค่ารือถอน -                          (995)                        -                          -                          

รับเงินปันผล -                          -                          165,509                   -                          

รับดอกเบีย -                          -                          1,916                       1,878                       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (11,795)                   (23,265)                   (119,060)                 (13,319)                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 490,000                   915,000                   490,000                   915,000                   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย -                          -                          471,818                   294,601                   

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (1,120,000)              (945,000)                 (1,120,000)              (945,000)                 

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (322,688)                 (260,044)                 

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (315)                        (184)                        (315)                        (184)                        

เงินสดรับจากผูถื้อหุ้นเพอืทุนเรือนหุ้น 975,000                   -                          975,000                   -                          

จ่ายค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้งกบัการเพมิทุน (22,945)                   -                          (22,945)                   -                          

จ่ายเงินปันผล (101,251)                 -                          (101,250)                 -                          

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (3,441)                     (6,093)                     (3,844)                     (6,226)                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 217,048                   (36,277)                   365,776                   (1,853)                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 229,525                   (22,761)                   239,688                   (13,170)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 142,601                   133,657                   66,071                     86,949                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด 372,126                   110,896                   305,759                   73,779                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 9



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

2562 2561 2562 2561

ข้อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด 0 0 -                          0

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

-  เงินสดในมือ 8,463                       7,892                       54                            43                            

-  เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 58,219                     31,168                     1,532                       3,035                       

-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 305,444                   71,836                     304,173                   70,701                     

รวม 372,126                   110,896                   305,759                   73,779                     

2) สินทรัพยถ์าวรเพมิขึนโดย 

-  จ่ายเงินสด 12,383                     21,752                     1,238                       5,927                       

-  เจา้หนีหมุนเวยีนอืน - สุทธิ 37,632                     -                          1,176                       -                          

-  ประมาณการหนีสินการรือถอน (หมายเหตุ 9) 2,443                       4,384                       -                          -                          

รวม 52,458                     26,136                     2,414                       5,927                       

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 10



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

11 

หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาลและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
7   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น  
8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  
9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
10   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  
11   สิทธิการเช่า - สุทธิ  
12   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
13   เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  
14   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
15   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  
16   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  
17   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอายุ  
18   ทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  
19   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
20   จ่ายเงินปันผล  
21   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  
22   สัญญาเช่าระยะยาว  
23   ส่วนงานด าเนินงาน  
24   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
25   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
26   การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล  

       



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

12 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
   

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัด าเนิน
ธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 
 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัจ านวน 300 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและ
เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ นายสรรคนนท์ จิราธิวฒัน์ และนางสาวจอมขวญั             
จิราธิวฒัน์ ซ่ึงถือหุน้ทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 66.92 และร้อยละ 89.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามล าดบั 
 
ท่ีอยู่จดทะเบียนของส านักงานใหญ่ของบริษัทตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย   
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 8 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   ทุนช าระแลว้ (ลา้นบาท)     สัดส่วน (ร้อยละ) 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
  
การถือหุน้ 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

            

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ร้านอาหาร  300.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั ร้านอาหาร  25.0  25.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั ร้านอาหาร  80.0  80.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  ร้านอาหาร  30.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์ ขายและบริการ           
   จ ากดั ดา้นอาหาร  17.5  17.5  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั ร้านอาหาร/           
 ธุรกิจแฟรนไชส์  20.0  20.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั เจา้ของเคร่ืองหมาย           
 การคา้/การบริการ  5.0  5.0  ทางตรง  99.99  99.99 
 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 
 

ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             
งบการเงินระหว่างกาลมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนัเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว  
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
งบการเงินระหว่างกาลได้จัดท าข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินระหวา่งกาล 
 
เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

ข) หลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร
จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

ค) กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่ม
บริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกันในการจัดท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
3.1 นโยบายการบญัชีและวธีิการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั  

 
3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 “รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้” มาถือ
ปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 “สัญญาก่อสร้าง” มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 “รายได”้ และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 “รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้” ก าหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ  านาจ
ควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณใน
การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 
ในขณะท่ี ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 “รายได้” กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเม่ือได้โอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนัยส าคญัไปให้กับผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของ
รายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแล้วนั้น
หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
  
รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 
 

ช่ือกจิกำร  ประเทศท่ีจัดตั้ง/สัญชำติ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
     

บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั     

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั 

บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั  ไทย  
บริษทั สุทธารา สวที  จ  ากดั    
บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั  
บริษทั เครซ่ี สไปร์ซ่ี กรุ๊ป จ ากดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการเป็นสมาชิกในครอบครัว        

ท่ีใกลชิ้ดกบัผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงของบริษทั  

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

ซ้ือวตัถุดิบ  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพยถ์าวร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดด้อกเบ้ีย  ตน้ทุนการกูย้มืบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.05 ต่อปี 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกวา่จ านวนเงินท่ีผูถื้อหุน้

อนุมติั 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายการบญัชีท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
  

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรและอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  57,352  64,646 

        
รำยได้เงินปันผล        
   บริษทัยอ่ย           -            -  165,509            - 

        
รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  4            -            - 

        
รำยได้อ่ืน        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  12            -            - 

        
ขำยสินทรัพย์ถำวร        
   บริษทัยอ่ย           -            -  40            - 

        
รำยได้จำกกำรขำย        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  131            -            - 

        
ดอกเบีย้รับ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  1,986  1,904 

        
ซ้ือวัตถุดบิอำหำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,937  1,945            -            - 

        
ซ้ือสินทรัพย์ถำวร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69            -            -            - 

        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 995  482            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 211            -            -            - 
 รวม 1,206  482            -            - 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  118  88 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19  5            -            - 
 รวม 19  5  118  88 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        
   บริษทัยอ่ย           -            -  568  183 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 8,639  8,905  8,639  8,905 
 ผลประโยชน์ระยะยาว 357  174  357  174 
 รวม 8,996  9,079  8,996  9,079 

 
ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
  

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  9,724  10,119 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  3,590  4,288 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั           -            -  5,366  6,028 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -            -  599 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  185  1,058 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั           -            -  2,282  2,718 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอร์จ้ี จ  ากดั           -            -  32  32 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน           -            -  21,179  24,842 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
เงินมัดจ ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั 2,667  2,667            -            - 
   บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั 280  280            -            - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,947  2,947            -            - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210  210            -            - 
รวมเงินมดัจ า 3,157  3,157            -            - 

        
เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 737  851             -             - 
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั 213  310            -            - 
   บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั 1  110            -            - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 951  1,271            -            - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1  71            -            - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 952  1,342            -            - 

        
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  28            35 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -  30            - 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  2  28 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั           -            -  7  23 
รวมบริษทัยอ่ย           -            -  67  86 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
   บริษทั เครซ่ี สไปร์ซ่ี กรุ๊ป จ ากดั 13            -            -            - 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13            -  67  86 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -            -  68 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -  135  148 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  77  27 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  385  307 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั           -            -  160  137 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ           -            -  757  687 

        
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  194            - 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั           -            -  47  61 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ  ากดั           -            -  2  17 
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย           -            -  243  78 

 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั 4.15  4.15  -  -  40,373  41,345 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั  4.15  4.15  -  -  33,500  8,957 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั    4.15  4.15  -  -  61,578  54,191 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 4.15  4.15  -  -  49,106  43,744 
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 4.15  4.15  -  -    -  22,003 
รวม     -  -  184,557  170,240 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562                 -  170,240 
เพ่ิมข้ึน                 -  416,372 
ลดลง                 -  (402,055) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562                 -  184,557 

 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย            
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 1.05  1.05  -  -  194,690  - 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั 1.05  1.05  -  -  30,218  60,760 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ  ากดั 1.05  1.05  -  -  2,513  17,531 
รวม     -  -  227,421  78,291 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
                                   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562                 -  78,291 
เพ่ิมข้ึน                 -  471,818 
ลดลง                 -  (322,688) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562                 -  227,421 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีการคา้       -   
-  บริษทัอ่ืน 39,869  37,974          -          - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         -          -  21,179  24,842 
-  บริษทัอ่ืน 7,886  6,334          -          - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7,886  6,334  21,179  24,842 
รวม 47,755  44,308  21,179  24,842 
 

การวเิคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีการคา้       -   
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 19,086  25,851            -            - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 18,479  11,891            -            - 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  2,068  186            -            - 
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 236  46            -            - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 39,869  37,974            -            - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน         
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 4,203  4,467  21,157  24,842 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 3,632  1,441  22            - 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 51  409            -            - 
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน           -  17            -            - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7,886  6,334  21,179  24,842 
รวม 47,755  44,308   21,179  24,842 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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6. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
        

วตัถุดิบอาหาร 69,711  74,430        -       
- 

      - 
เคร่ืองด่ืม 2,374  3,262        -       

- 
      - 

ของใชส้ิ้นเปลือง 30,719  31,965        -       
- 

      - 
รวม 102,804  109,657        -       

- 
      - 

หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (3,828)  (1,995)        -       
- 

      - 
สุทธิ 98,976  107,662        -       

- 
      - 

        
มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย        
   ในระหวา่งงวด/ปี 602        -        -        - 

        
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี 1,833  1,575        -        - 

 
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
        

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษี 3,266  3,663  509  368 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 7,257  4,789  2,478  1,863 
เงินมดัจ าท่ีขอคืนภายในหน่ึงปี 1,562  3,217  588            - 
อ่ืน ๆ 4,725  3,697  1,980  1,329 
รวม 16,810  15,366  5,555  3,560 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - รำคำทุน 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม  2561 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

     พนับาท 
 ทุนช าระแลว้  สัดส่วน  วธีิราคาทุน 
         (ลา้นบาท)             (ร้อยละ)   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
            

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 300.0  30.0  99.99  99.99  300,000  30,000 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 25.0  25.0  99.99  99.99  25,000  25,000 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั 80.0  80.0  99.99  99.99  80,000  80,000 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  30.0  30.0  99.99  99.99    29,999    29,999 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 17.5  17.5  99.99  99.99  17,500  17,500 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 20.0  20.0  99.99  99.99  20,000  20,000 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั 5.0  5.0  99.99  99.99  251,317  251,317 
รวม         723,816  453,816 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การลงทุนเพ่ิมในหุ้นทุนของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากัด (บริษทัย่อย) เน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทัย่อยจากเดิม

30,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 300,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 3,000,000 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท) บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562    

 
ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 240 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

300,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 72 ลา้นบาท  
 
ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 110.80 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

250,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 27.7 ลา้นบาท  
 
ง) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 28.75 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

800,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 23 ลา้นบาท  
 
จ) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุน้ละ 30.60 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 500,000 

หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 15.3 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 4.67 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 

3,000,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 14.0 ลา้นบาท  
 
ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ  ากัด (บริษัทย่อย) ในอตัราหุ้นละ 26 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

250,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 6.5 ลา้นบาท  
 
ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 8.75 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

800,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 7 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนมีนาคม 2562 
 
9. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 722,788  342,337 
เพ่ิมข้ึน 52,458  2,414 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย  (1,906)  (33) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (40,579)  (2,705) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,844)  (1,844) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 730,917  340,169 

 
ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 จ  านวนเงินรวม 342.6 ล้านบาท ได้จ  านองเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพยค์  ้ าประกันวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน             
ในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13  
 
ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัอยูภ่ายใตสั้ญญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนกำรร้ือถอน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 51,111  2,578 
เพ่ิมข้ึน 2,443                            - 
กลบัรายการบญัชี (218)                            - 
ยอดยกไปตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 53,336  2,578 

 
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 90,729  7,151 
เพ่ิมข้ึน 1,208  970 
ตดัจ าหน่าย (636)                            - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,482)  (442) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 88,819  7,679 

 
11. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่าในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 48,437  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,234)  - 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 46,203  - 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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12. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562  มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 1 มกราคม 2562 

225592559 
 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  31 มีนาคม 2562 

2559 2559 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 12,185   5,690        -   17,875  
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 399   367         -       766  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       -   369         -            369  
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        
   เม่ือเกษียณอาย ุ 2,441   305         -         2,746  
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 766   (18)        -            748  
ค่าเช่า 1,253   (61)        -            1,192  
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 7,562   91         -         7,653  
รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 1,832   (28)        -  1,804  
รวม 26,438   6,715         -        33,153 
 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 1 มกราคม 2562 

225592559 
 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  31 มีนาคม 2562 

2559 2559 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี       -  4,230        -  4,230 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       -  369        -  369 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        
   เม่ือเกษียณอาย ุ 936  163        -  1,099 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 234  22        -  256 
รวม 1,170  4,784        -  5,954 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 7,737  8,752  -  1,958 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี         
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี  (5,690)  (1,428)  (4,230)  - 
-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ  (367)  (183)  -  - 
-  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  (369)  -  (369)  - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        
 เม่ือเกษียณอาย ุ  (305)  (294)  (163)  (157) 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  18   (64)  -  - 
- ค่าเช่า  61   (187)  -  - 
-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน   (91)  (802)  (22)  (32) 
-   รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี  28   (292)  -  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้  1,022   5,502  (4,784)  1,769 
 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีส าหรับแต่ละงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 33,142  29,646  164,716  6,000 
        

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 15 และร้อยละ 20    6,600   5,734  32,943  1,200 
บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        
-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้       41  1,468  8  617 
-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน ามาหกัภาษีไดเ้พ่ิมเติม  (934)  (1,584)  (44)  (48) 
-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี -  -  (33,102)  - 
-  ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุน  (4,589)  -  (4,589)  - 
-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        
     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (96)  (116)  -  - 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้        1,022   5,502  (4,784)  1,769 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

            

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน -  3.3 - 3.8    -  630,000    -  630,000 
หกั ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกูร้อตดับญัชี        -  (183)    -  (183) 
สุทธิ       -  629,817    -  629,817 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการ     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 630,000  630,000 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 490,000  490,000 
จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด (1,120,000)  (1,120,000) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562                  -                   - 
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินทั้ งหมดโดยใช้เงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการออกและ        
เสนอขายหุน้ต่อประชาชนคร้ังแรก (“IPO”) 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 
 

  วงเงิน (ลา้นบาท)     
 

ประเภทของสินเช่ือ 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
  

เง่ือนไขของสญัญา 
         

วงเงินสินเช่ือของบริษทัจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง 
         

ก) วงเงิน Term Loan      
(ค่าท่ีดิน ค่าสินทรัพยจ์าก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ    
เงินลงทุนในหุ้นของบริษทั       
กิวกริล กรุ๊ป จ ากดั) 

    -  380  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และบริษทั
จะตอ้งเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังสุดทา้ยภายใน 24 เดือน
หลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีก าหนด
ระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity Date) ภายใน 24 
เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 วงเงินสินเช่ือดงักล่าวได้
ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกูอ้อกไปเป็นภายในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้ เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

ข) เงินกูย้มืระยะสั้นรวมเลตเตอร์
ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทและ
หนงัสือค ้าประกนั  

 190  190  - เงินกูย้มืระยะสั้นมี
อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.6 ต่อปี 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมี
อตัราตามท่ีระบุไว้
ในแต่ละสญัญา 

 - เงินกู้ยืมระยะสั้ น - มีก าหนดช าระคืนเงินต้นเม่ือทวงถาม     
แต่ไม่เกิน 180 วนั 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมีก าหนดช าระคืนตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละ
สญัญา 

ค) วงเงินเบิกเกินบญัชี  10  10  อตัราเงินเบิกเกินบญัชี
ขั้นต ่า 

 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

ง) เงินกูย้มืระยะสั้น  
(เพื่อใชร้องรับการจ่าย 
เงินปันผล) 

    -  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า    
ลบร้อยละ 2.95 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในเดือนตุลาคม 2560 
และบริษัทจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้าย
ภายใน 18 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกู้ระยะสั้นคร้ังแรก 
ทั้งน้ี โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity 
Date) ภายใน 18 เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น
คร้ังแรก  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 วงเงินสินเช่ือดงักล่าวได้
ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกูอ้อกไปเป็นภายในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  วงเงิน (ลา้นบาท)     
 

ประเภทของสินเช่ือ 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
  

เง่ือนไขของสญัญา 
         

        2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

รวม  200  780     

         

วงเงินสินเช่ือร่วมของกลุ่มบริษทัจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง 
         

จ) เงินกูย้มืระยะสั้น 
(เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน) 

 100  100  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 3 ต่อปี 

 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

รวมทั้งส้ิน  300  880     

 
วงเงินสินเช่ือ ก) - ง) ค  ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้น      
หมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญั
ท่ีระบุในสัญญาเงินกูเ้ก่ียวกบัการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบนัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น ให้คงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ีย ต่อก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เป็นตน้ 
 
วงเงินสินเช่ือ จ) เป็นวงเงินสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 
14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
เจา้หน้ีการคา้        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 952  1,342          -          - 
-  บริษทัอ่ืน 181,189  188,505          -          - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13          -  67  86 
-  บริษทัอ่ืน 58,727  46,998  6,629  3,527 
รวม 240,881  236,845  6,696  3,613 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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15. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ปี 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

         

2562  1,148  1,531  1,148  1,531 
2563  1,108  1,108  1,108  1,108 
2564  293  293  293  293 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  2,549  2,932  2,549  2,932 
หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (280)  (348)  (280)  (348) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  2,269  2,584  2,269  2,584 
หกั    หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
          สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (1,476)  (1,302)  (1,476)  (1,302) 
สุทธิ  793  1,282  793  1,282 

 
16. ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562                       
มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 3,829  - 
เพ่ิมข้ึน 1,158  - 
ใชไ้ป (863)  - 
ตดัจ าหน่าย (383)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 3,741  - 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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17. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 12,205  4,681 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,459  789 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 68  26 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 13,732  5,496 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,459  1,419  789  763 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 68  55  26  24 
รวม 1,527  1,474  815  787 

 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 
   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

อตัราคิดลด    ร้อยละ 2.23 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   ร้อยละ 5 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 59 
อตัราทุพพลภาพ   ร้อยละ 5 ของตารางมรณะไทย ปี 2560 
อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย ปี 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 (ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562) ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
และจะมีผลใช้บงัคบัเม่ือพน้ 30 วนันับแต่วนัท่ีประกาศ ซ่ีงก าหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้ง
ท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 
วนั โดยหากกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ของบริษทัและกลุ่มบริษทัจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 0.2 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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18. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
 
ในระหว่างวนัท่ี 7 ถึง 11 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดเ้ปิดให้ประชาชนจองซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 75 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาท มีผลให้
บริษัทได้จดทะเบียนทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 225 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 225 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)            
เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 ในการน้ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุมติัหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 300 ลา้นหุ้น เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายใน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ในการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 22.9 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 
19. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี    
หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้ 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ทุนส ารองตามกฎหมายมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนแลว้ 
 
20. จ่ำยเงินปันผล 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัในอตัรา
หุ้นละ 0.45 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 225,000,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 101.25 ล้านบาท ให้กับผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน                
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562  เงินปันผลระหว่างกาลไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ในเดือนมกราคมและเดือน
กุมภาพนัธ์ 2562 
 
มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไดรั้บทราบโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 แลว้ 
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21. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับแต่ละงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด 
 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค  านวณไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นหุน้ 

 2562  2561 
    

จ านวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม 225.0  14.1 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ -  126.5 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด 40.0  - 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  265.0  140.6 

 
22. สัญญำเช่ำระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัเพ่ือเช่าท่ีท  าการกลุ่มบริษทั  พ้ืนท่ีร้านอาหารและ
อุปกรณ์ ภายใตสั้ญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าค่าเช่าจ านวนเงินรวม 179.1 ลา้นบาท และ 162.1 ลา้นบาท  ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของ “เงินมดัจ า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามล าดบั และในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวนเงินรวม 6.4 ลา้นบาท และ 1.3 ลา้นบาท ตามล าดบั   
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 364,095   331,619  19,593  597 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 376,142   349,060  49,630  402 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 10,577   10,779                  -                  - 
รวม 750,814   691,458  69,223  999 
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23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
31 มีนาคม 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 
 

 2562 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 708.0  2.0  710.0 
ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม (261.8)   (1.6)  (263.4) 
อ่ืน ๆ (294.1)                     -  (294.1) 
ก าไรขั้นตน้ 152.1  0.4  152.5 

รายไดอ่ื้น     20.4 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (21.5) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (114.7) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (3.6) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1.0) 
ก าไรส าหรับงวด     32.1 

 
 2561 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 697.0                        0.6  697.6 
ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม (252.7)   (0.3)  (253.0) 
อ่ืน ๆ (287.1)                     -  (287.1) 
ก าไรขั้นตน้ 157.2                        0.3  157.5 

รายไดอ่ื้น     18.4 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (27.0) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (112.8) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (6.4) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (5.5) 
ก าไรส าหรับงวด     24.2 
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24. ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562  
 
ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจดัซ้ือสินทรัพย ์สินคา้และบริการจ านวนเงินรวม 49.8 ลา้นบาท และ 148.4 ลา้นบาท 

ตามล าดบั (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561: 52.2 ลา้นบาท และ 120.8 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือค ้าประกนัต่อบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นจ านวนเงิน 

0.4 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:  0.4 ลา้นบาท)  
 
ค) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ันของบริษทัจ านวนเงิน 200.0 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561:  ค ้าประกนั

เงินกูย้มืจ  านวนเงิน 780.0 ลา้นบาท) 
 
ง) บริษทัมีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือประชาสัมพนัธ์และจดัจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มบริษทั โดยมี

ระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในการน้ี บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งแบ่งส่วนแบ่งรายได้และ
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

 
25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 7.50 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 

3,000,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 22.5 ลา้นบาท  
 
ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ  ากัด (บริษัทย่อย) ในอตัราหุ้นละ 29 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

250,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 7.25 ลา้นบาท  
 
ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากัด (บริษัทย่อย) ในอตัราหุ้นละ 22 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

800,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 17.6 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ มีก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในเดือนมิถุนายน 2562 
 
26. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
กรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
 
 


