
 
 
 

 
 
 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   คณะกรรมการบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2562 และงบแสดง                     
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ  (“ข้อมูลทางการเงิน   
ระหว่างกาล”) ของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เซ็น  คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี     
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้           
ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได้ 
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(นายอภิชาติ สายะสิต)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที่ 8 สิงหาคม 2562 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562

สิ น ท รั พ ย์

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 398,894                   142,601                   325,447                   66,071                     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 5 64,210                     44,308                     21,465                     24,842                     

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                           -                           165,885                   170,240                   

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6, 24 104,018                   107,662                   -                           -                           

เงินปันผลคา้งรับ 4, 8 -                           -                           47,350                     -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 5,007                       9,341                       3,624                       3,712                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4, 7 23,939                     15,366                     7,122                       3,560                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 596,068                   319,278                   570,893                   268,425                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 13, 15, 24 765,546                   722,788                   352,488                   342,337                   

ค่าความนิยม 181,956                   181,956                   -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 10 88,026                     90,729                     8,654                       7,151                       

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 43,944                     48,437                     -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 33,888                     26,438                     5,622                       1,170                       

เงินมดัจ า 4, 22 188,321                   163,508                   6,037                       1,800                       

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

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,321,874                1,244,708                1,102,069                808,014                   

รวมสินทรัพย์ 1,917,942                1,563,986                1,672,962                1,076,439                

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หนีสิ้นหมุนเวยีน

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

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 14 285,631                   236,845                   10,652                     3,613                       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4 -                           -                           232,530                   78,291                     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 9, 15 556                          1,302                       556                          1,302                       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,977                     12,739                     -                           -                           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 70,121                     67,588                     14,289                     16,597                     

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - ส่วนท่ี

   ถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 13,739                     12,065                     -                           -                           

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - ส่วนท่ี

   ถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 7,254                       3,018                       -                           -                           

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจาก

   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 16 4,249                       3,829                       -                           -                           

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 15,503                     18,032                     324                          143                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24,438                     22,963                     1,954                       3,625                       

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 436,468                   1,008,198                260,305                   733,388                   

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 15 594                          1,282                       594                          1,282                       

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

   พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 17 15,335                     12,205                     5,847                       4,681                       

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนการร้ือถอน 9 55,232                     51,111                     2,578                       2,578                       

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 5,090                       4,753                       -                           -                           

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 9,127                       8,142                       -                           -                           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,102                     9,682                       -                           -                           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 95,480                     87,175                     9,019                       8,541                       

รวมหนีสิ้น 531,948                   1,095,373                269,324                   741,929                   

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

- ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 300,000                   300,000                   300,000                   300,000                   

- ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562

และหุน้สามญั 225,000,000 หุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18 955,388                   78,333                     955,388                   78,333                     

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 146,281                   145,001                   -                           -                           

ก าไรสะสม

- จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 19 30,000                     30,000                     30,000                     30,000                     

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (45,676)                    (9,723)                      118,250                   1,177                       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,385,993                468,611                   1,403,638                334,510                   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1                              2                              -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,385,994                468,613                   1,403,638                334,510                   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,917,942                1,563,986                1,672,962                1,076,439                

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รำยได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 739,443                   708,395                   -                           -                           

รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 17,253                     21,028                     -                           -                           

รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ -                           -                           58,896                     66,190                     

รายไดเ้งินปันผล 8 -                           -                           47,350                     -                           

รายไดอ่ื้น 8,499                       23,913                     3,780                       4,236                       

รวมรำยได้ 765,195                   753,336                   110,026                   70,426                     

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 4

-  ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 277,223                   258,307                   -                           -                           

-  อ่ืน ๆ 306,678                   293,937                   -                           -                           

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 23,163                     31,717                     -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 117,895                   104,976                   60,078                     57,624                     

ตน้ทุนทางการเงิน 4 72                            6,415                       793                          6,744                       

รวมค่ำใช้จ่ำย 725,031                   695,352                   60,871                     64,368                     

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 40,164                     57,984                     49,155                     6,058                       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (6,987)                      (11,055)                    (332)                         (1,812)                      

ก ำไรส ำหรับงวด 33,177                     46,929                     48,823                     4,246                       

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 33,177                     46,929                     48,823                     4,246                       

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับงวด

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 33,177                     46,929                     48,823                     4,246                       

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           -                           -                           -                           
33,177                     46,929                     48,823                     4,246                       

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 33,177                     46,929                     48,823                     4,246                       

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           -                           -                           -                           
33,177                     46,929                     48,823                     4,246                       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 21 0.11                         0.33                         0.16                         0.03                         

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รำยได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,449,474                1,405,970                -                           -                           

รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 31,363                     34,068                     -                           -                           

รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ -                           -                           116,248                   130,836                   

รายไดเ้งินปันผล 8 -                           -                           212,859                   -                           

รายไดอ่ื้น 14,817                     29,271                     6,083                       6,491                       

รวมรำยได้ 1,495,654                1,469,309                335,190                   137,327                   

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 4

-  ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 540,678                   505,694                   -                           -                           

-  อ่ืน ๆ 600,749                   586,681                   -                           -                           

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 44,658                     58,739                     -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 232,642                   217,803                   116,409                   111,995                   

ตน้ทุนทางการเงิน 4 3,621                       12,762                     4,910                       13,274                     

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,422,348                1,381,679                121,319                   125,269                   

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 73,306                     87,630                     213,871                   12,058                     

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (8,009)                      (16,557)                    4,452                       (3,581)                      

ก ำไรส ำหรับงวด 65,297                     71,073                     218,323                   8,477                       

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 65,297                     71,073                     218,323                   8,477                       

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับงวด

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 65,297                     71,074                     218,323                   8,477                       

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           (1)                             -                           -                           
65,297                     71,073                     218,323                   8,477                       

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 65,297                     71,074                     218,323                   8,477                       

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           (1)                             -                           -                           
65,297                     71,073                     218,323                   8,477                       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 21 0.23                         0.51                         0.77                         0.06                         

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 6



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2562

ส่วนเกินทนุ

ทนุเรือนหุน้ จากการรวม จดัสรรเป็น ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ ธุรกิจภายใตก้าร ทนุส ารอง ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวมส่วนของ ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทนุสะสม) บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

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

ตดัจ าหน่ายส่วนต ่ากวา่ทนุจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       -                       26                         -                       -                       26                         -                       26                         

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       71,074                  71,074                  (1)                         71,073                  

จ่ายเงินปันผล 20 -                       -                       -                       -                       (30,094)                (30,094)                -                       (30,094)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 140,625                78,333                  144,397                14,063                  29,158                  406,576                (2)                         406,574                

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

ตดัจ าหน่ายส่วนต ่ากวา่ทนุจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       -                       1,280                    -                       -                       1,280                    -                       1,280                    

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       65,297                  65,297                  -                       65,297                  

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

จ่ายเงินปันผล 20 -                       -                       -                       -                       (101,250)              (101,250)              (1)                         (101,251)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 300,000                955,388                146,281                30,000                  (45,676)                1,385,993             1                           1,385,994             

งบการเงินรวม (พนับาท)

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 7



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2562

ทนุเรือนหุน้ จดัสรรเป็น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ ทนุส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 140,625              78,333                14,063                42,921                275,942              

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                      8,477                  8,477                  

จ่ายเงินปันผล 20 -                      -                      -                      (30,094)               (30,094)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 140,625              78,333                14,063                21,304                254,325              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 225,000              78,333                30,000                1,177                  334,510              

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                      218,323              218,323              

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 300,000              955,388              30,000                118,250              1,403,638           

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 8



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรส าหรับงวด 65,297                    71,073                    218,323                  8,477                      

รายการปรับกระทบก าไรส าหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ

   ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 90,034                    91,112                    6,282                      6,167                      

ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (636)                        (3,405)                     (772)                        (1)                            

ตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,046                      3,149                      -                          -                          

ก าไรจากการขายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (13)                          -                          -                          -                          

ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 898                         -                          -                          -                          

ตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ 714                         536                         -                          -                          

คา่เผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 1,283                      701                         -                          -                          

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 1,844                      357                         1,844                      -                          

รับรู้รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ (6,713)                     (2,608)                     -                          -                          

รับรู้รายไดค้า่ธรรมเนียมแรกเขา้ - สุทธิ (1,188)                     (5,745)                     -                          -                          

กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (757)                        (17,266)                   -                          -                          

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 3,883                      2,948                      1,865                      1,573                      

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 420                         721                         -                          -                          

ตน้ทนุทางการเงิน 3,621                      12,762                    4,910                      13,274                    

รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (212,859)                 -                          

ดอกเบ้ียรับ (1,156)                     (646)                        (5,113)                     (4,359)                     

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 8,009                      16,557                    (4,452)                     3,581                      

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึน้)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (19,902)                   (2,574)                     3,377                      (8,396)                     

สินคา้คงเหลือ 1,647                      2,003                      -                          -                          

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (8,566)                     (9,437)                     (3,523)                     (2,716)                     

เงินมดัจ า (24,813)                   (5,258)                     (4,237)                     (418)                        

หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 23,292                    (46,882)                   760                         4,739                      

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (2,529)                     617                         181                         (17)                          

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,608                      (9,061)                     (2,389)                     (1,425)                     

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,475                      (1,015)                     (1,672)                     699                         

รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 8,724                      6,798                      -                          -                          

รายไดค้า่ธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 6,409                      4,142                      -                          -                          

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 420                         970                         -                          -                          

รับคืนภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย -                          902                         -                          902                         

จ่ายหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (753)                        -                          (699)                        -                          

จ่ายภาษีเงินได้ (18,228)                   (16,886)                   (3,624)                     (3,794)                     

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 137,370                  94,565                    (1,798)                     18,286                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 9



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 7,180                      4,750                      2,205                      7                             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 22                           -                          -                          -                          

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          (270,000)                 (19,900)                   

เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          778,143                  805,570                  

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          (773,788)                 (810,159)                 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (101,931)                 (37,219)                   (12,874)                   (6,280)                     

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (3,070)                     (804)                        (2,059)                     (706)                        

จ่ายคา่ร้ือถอน (284)                        (1,464)                     -                          -                          

รับเงินปันผล -                          -                          165,509                  -                          

รับดอกเบ้ีย 1,149                      649                         5,074                      4,239                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (96,934)                   (34,088)                   (107,790)                 (27,229)                   

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 490,000                  1,795,000               490,000                  1,795,000               

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                          -                          773,882                  582,482                  

จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,120,000)              (1,825,000)              (1,120,000)              (1,825,000)              

จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (619,643)                 (511,515)                 

จ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,434)                     (348)                        (1,434)                     (348)                        

เงินสดรับจากผูถื้อหุ้นเพ่ือทนุเรือนหุ้น 975,000                  -                          975,000                  -                          

จ่ายคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทนุ (22,945)                   -                          (22,945)                   -                          
จ่ายเงินปันผล (101,251)                 (30,094)                   (101,250)                 (30,094)                   

จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (3,513)                     (12,110)                   (4,646)                     (12,540)                   

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน 215,857                  (72,552)                   368,964                  (2,015)                     

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 256,293                  (12,075)                   259,376                  (10,958)                   

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 142,601                  133,657                  66,071                    86,949                    

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 398,894                  121,582                  325,447                  75,991                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 10



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562

2562 2561 2562 2561

ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงินสด 0 0 -                          0

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดประกอบดว้ย

-  เงินสดในมือ 9,674                      7,893                      33                           168                         

-  เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 63,285                    39,966                    2,124                      3,074                      

-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 325,935                  73,723                    323,290                  72,749                    
รวม 398,894                  121,582                  325,447                  75,991                    

2) สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนโดย 

-  จ่ายเงินสด 101,931                  37,219                    12,874                    6,280                      

-  เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 25,429                    9,310                      5,955                      -                          

-  ประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (หมายเหตุ 9) 5,162                      530                         -                          -                          

-  สญัญาเช่าการเงิน -                          1,660                      -                          1,660                      
รวม 132,522                  48,719                    18,829                    7,940                      

3) สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนเพ่ิมข้ึนโดย 

-  จ่ายเงินสด 3,070                      804                         2,059                      706                         

-  เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 65                           -                          325                         -                          
รวม 3,135                      804                         2,384                      706                         

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 11



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาลและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  
6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
7   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  
8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  
9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
10   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - สุทธิ  
11   สิทธิการเช่า - สุทธิ  
12   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
13   เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  
14   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น  
15   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  
16   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  
17   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ  
18   ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  
19   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
20   จ่ายเงินปันผล  
21   ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  
22   สัญญาเช่าระยะยาว  
23   ส่วนงานด าเนินงาน  
24   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
25   การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล  
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
   

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัด าเนิน
ธุรกิจหลกัในการให้บริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 
 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 300 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและ
เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ นายสรรคนนท์ จิราธิวฒัน์ และนางสาวจอมขวญั             
จิราธิวฒัน์ ซ่ึงถือหุ้นทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 66.92 และร้อยละ 89.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามล าดบั 
 
ที่อยู่จดทะเบียนของส านักงานใหญ่ของบริษทัตั้งอยู่ที่  เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย   
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่า “กลุ่มบริษทั” 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุ 8 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   ทุนช าระแลว้ (ลา้นบาท)     สัดส่วน (ร้อยละ) 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
  
การถือหุ้น 

 30 มิถุนายน 
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 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและหลักกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 
 

ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             
งบการเงินระหว่างกาลมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัท าขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว  
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
งบการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินระหว่างกาล 
 
เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัได้จดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงิน
ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

ข) หลักกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร
จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัที่มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
รายการบญัชีระหว่างกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ 
 
งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

ค) กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่ม
บริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจัดท า งบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
3.1 นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ /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 
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

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

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 “รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้” ก าหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้เม่ือลูกคา้มีอ านาจ
ควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณใน
การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 
ในขณะท่ี ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  18 “รายได้” กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเม่ือได้โอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนัยส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของ
รายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแล้วนั้น
หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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4. รำยกำรบัญชีกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุค คลหรือกิจการนั้น 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
  
รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอื่น มีดงัน้ี 
 
 

ช่ือกิจกำร  ประเทศท่ีจัดตั้ง/สัญชำติ  ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
     

บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ากดั     

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั 

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

ท่ีใกลชิ้ดกบัผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงของบริษทั  

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

   

ซ้ือวตัถุดิบ  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการและอื่น ๆ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพยถ์าวร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดด้อกเบ้ีย  ตน้ทุนการกูย้ืมบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.05 ต่อปี 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผูถื้อหุ้นอนุมติั 
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รายการบญัชีท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
  

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรและอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  58,896  66,190 

        
รำยได้เงินปันผล        
   บริษทัยอ่ย           -            -  47,350            - 

        
รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  2            -            - 

        
รำยได้อ่ืน        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -            -            -            1,944 

        
รำยได้จำกกำรขำย        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           11  10            -            - 

        
ดอกเบีย้รับ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  2,266  2,045 

        
ซ้ือวัตถุดิบอำหำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,982  2,149            -            - 

        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 882  547            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 220            -            -            - 
 รวม 1,102  547            -            - 

        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  207                      - 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10  4            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  300            -  300 
 รวม 12  304  207  300 
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ดอกเบีย้จ่ำย        
   บริษทัยอ่ย           -            -  722  329 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,823  8,897  8,823  8,897 
 ผลประโยชน์ระยะยาว 378  174  378  174 
 รวม 9,201  9,071  9,201  9,071 

 
รายการบญัชีท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
  

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรและอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  116,248  130,836 

        
รำยได้เงินปันผล        
   บริษทัยอ่ย           -            -  212,859            - 

        
รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  6            -            - 

        
รำยได้อ่ืน        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  12            -            1,944 

        
ขำยสินทรัพย์ถำวร        
   บริษทัยอ่ย           -            -  40            - 

        
รำยได้จำกกำรขำย        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           11  141            -            - 
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19 

 
พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ดอกเบีย้รับ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  4,251  3,949 

        
ซ้ือวัตถุดิบอำหำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,919  4,094            -            - 

        
ซ้ือสินทรัพย์ถำวร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69            -            -            - 

        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,879  1,029            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 432            -            -            - 
 รวม 2,311  1,029            -            - 

        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  325                      88 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29  9            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  300            -  300 
 รวม 31  309  325  388 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        
   บริษทัยอ่ย           -            -  1,290  512 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,461  17,802  17,461  17,802 
 ผลประโยชน์ระยะยาว 735  348  735  348 
 รวม 18,196  18,150  18,196  18,150 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
  

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 12            -            -            - 

        
ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  9,423  10,119 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  3,634  4,288 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -  5,398  6,028 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -  372  599 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  183  1,058 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  2,422  2,718 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั           -            -  32  32 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น           -            -  21,464  24,842 

        
เงินปันผลค้ำงรับ        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  22,500            - 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  7,250            - 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -  17,600            - 
รวมเงินปันผลคา้งรับ           -            -  47,350            - 

        
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            -            - 
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 560  851            -            - 
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ากดั 487  310            -            - 
   บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั 110  110            -            - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,157  1,271            -            - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71  71            -            - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 1,228  1,342            -            - 

        
เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -            -            35 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  69  28 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -            -  23 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น           -            -  69  86 

        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -            -  68 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -  149  148 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  94  27 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  361  307 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  115  137 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ           -            -  719  687 

        
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  193            - 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -  39  61 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ ากดั           -            -  2  17 
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย           -            -  234  78 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั 4.15  4.15  -  -  44,200  41,345 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั  4.15  4.15  -  -  32,426  8,957 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั    4.15  4.15  -  -  50,437  54,191 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั 4.15  4.15  -  -  38,822  43,744 
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -  4.15  -  -     -  22,003 
รวม     -  -  165,885  170,240 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562                 -  170,240 
เพ่ิมขึ้น                 -  773,788 
ลดลง                 -  (778,143) 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562                 -  165,885 

 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย            
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 1.05  -  -  -  204,532    - 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั 1.05  1.05  -  -  25,518  60,760 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ ากดั 1.05  1.05  -  -  2,480  17,531 
รวม     -  -  232,530  78,291 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 
                                   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562                 -  78,291 
เพ่ิมขึ้น                 -  773,882 
ลดลง                 -  (619,643) 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562                 -  232,530 

 
5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีการคา้       -   
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  12            -            -            - 
-  บริษทัอืน่ 42,357  37,974            -            - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 42,369  37,974            -            - 
        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -            -  21,464  24,842 
-  บริษทัอืน่ 21,841  6,334  1          - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 21,841  6,334  21,465  24,842 
รวม 64,210  44,308  21,465  24,842 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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การวิเคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีการคา้       -   
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 15,996  25,851            -            - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 21,413  11,891            -            - 
-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน  3,802  186            -            - 
-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,158  46            -            - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 42,369  37,974            -            - 
        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น         
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 14,316  4,467  21,465  24,842 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 5,721  1,441            -            - 
-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,495  409            -            - 
-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 309  17            -            - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 21,841  6,334  21,465  24,842 
รวม 64,210  44,308   21,465  24,842 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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6. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
        

วตัถุดิบอาหาร 72,624  74,430        -       
- 

      - 
เคร่ืองด่ืม 2,818  3,262        -       

- 
      - 

ของใชส้ิ้นเปลือง 31,854  31,965        -       
- 

      - 
รวม 107,296  109,657        -       

- 
      - 

หกั ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (3,278)  (1,995)        -       
- 

      - 
สุทธิ 104,018  107,662        -       

- 
      - 

        
มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย        
   ในระหว่างงวด/ปี 714        -        -        - 

        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพสินคา้คงเหลือในระหว่างงวด/ปี 1,283  1,575        -        - 

 
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน  

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
        

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษ ี 4,436  3,663  704  368 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 9,250  4,789  3,566  1,863 
เงินมดัจ าท่ีขอคืนภายในหน่ึงปี 4,390  3,217  1,454            - 
อื่น ๆ 5,863  3,697  1,398  1,329 
รวม 23,939  15,366  7,122  3,560 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - รำคำทุน 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม  2561 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

     พนับาท 
 ทุนช าระแลว้  สัดส่วน  วิธีราคาทุน 
         (ลา้นบาท)             (ร้อยละ)   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน 

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 ากดั (บริษทัย่อย) เน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทัย่อยจากเดิม

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

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

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

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

800,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 23 ลา้นบาท  
 
จ) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 30.60 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 500,000 

หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 15.3 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 4.67 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

3,000,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 14.0 ลา้นบาท  
 
ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั โตเกียว คอนเซปท์ จ ากัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 26 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 

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

800,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 7 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนมีนาคม 2562 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 7.50 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

3,000,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 22.5 ลา้นบาท  
 
ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั โตเกียว คอนเซปท์ จ ากัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 29 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 

250,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 7.25 ลา้นบาท  
 
ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 22 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 

800,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 17.6 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2562 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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9. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 722,788  342,337 
เพ่ิมขึ้น 132,522  18,829 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย  (7,310)  (1,433) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (80,610)  (5,401) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,844)  (1,844) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 765,546  352,488 

 
ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 จ านวนเงินรวม 342.6 ล้านบาท ได้จ านองเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ค  ้ าประกันวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน             
ในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13  
 
ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัอยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 
 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนกำรร้ือถอน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินไม่หมุนเวียนการร้ือถอนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 51,111  2,578 
เพ่ิมขึ้น          5,162                            - 
กลบัรายการบญัชี  (757)                            - 
จ่าย (284)                            - 
ยอดยกไปตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 55,232  2,578 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 90,729  7,151 
เพ่ิมขึ้น 3,135  2,384 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย  (907)  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (4,931)  (881) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 88,026  8,654 

 
11. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่าในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 48,437  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (4,493)  - 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 43,944  - 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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12. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562  มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบ็ดเสร็จอื่น   
 1 มกราคม 2562 

225592559 
 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  30 มิถุนายน 2562 

2559 2559 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี 12,185  5,803        -  17,988 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 399  257        -  656 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       -  369        -  369 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        
   เม่ือเกษียณอาย ุ 2,441  626        -  3,067 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 766  84        -  850 
ค่าเช่า 1,253  (152)        -  1,101 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 7,562  227        -  7,789 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 1,832  236        -  2,068 
รวม 26,438  7,450        -  33,888 
 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562  มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบ็ดเสร็จอื่น   
 1 มกราคม 2562 

225592559 
 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  30 มิถุนายน 2562 

2559 2559 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี       -  3,805        -  3,805 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       -  369        -  369 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        
   เม่ือเกษียณอาย ุ 936  233        -  1,169 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 234  45        -  279 
รวม 1,170  4,452        -  5,622 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 7,722  7,301  -  2,005 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี         
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (113)  941  425         - 
-   ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 110  43  -         - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        
 เม่ือเกษียณอาย ุ (321)  (295)  (70)  (157) 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (102)  (80)  -  - 
- ค่าเช่า 91  76  -  - 
-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน  (136)  3,175  (23)  (36) 
-   รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (264)  (106)  -  - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 6,987  11,055  332  1,812 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 15,459  16,053  -  3,963 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี         
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (5,803)  (487)  (3,805)         - 
-   ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (257)  (140)  -         - 
-  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (369)  -  (369)         - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        
 เม่ือเกษียณอาย ุ (626)  (589)  (233)  (314) 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (84)  (144)  -         - 
- ค่าเช่า 152  (111)  -         - 
-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน  (227)  2,373  (45)  (68) 
-   รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (236)  (398)  -         - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 8,009  16,557  (4,452)  3,581 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 40,164  57,984  49,155  6,058 
        

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 15 และร้อยละ 20  8,000  11,576  9,831  1,212 
บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        
-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 21  1,174  10  647 
-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน ามาหกัภาษีไดเ้พ่ิมเติม (1,263)  (1,579)  (39)  (47) 
-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี        -         -         (9,470)         - 
-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนต ่ากว่าทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        
     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 229  (116)         -         - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 6,987  11,055  332  1,812 

 
รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีส าหรับแต่ละงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 73,306  87,630  213,871  12,058 
        

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 15 และร้อยละ 20  14,600  17,310  42,774  2,412 
บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        
-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 62  2,642  18  1,264 
-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน ามาหกัภาษีไดเ้พ่ิมเติม (2,197)  (3,163)  (83)  (95) 
-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี        -         -  (42,572)         - 
-  ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน (4,589)         -  (4,589)         - 
-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนต ่ากว่าทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        
     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 133  (232)         -         - 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 8,009  16,557  (4,452)  3,581 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

            

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

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการ     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 630,000  630,000 
กูยื้มเพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 490,000  490,000 
จ่ายช าระคืนระหว่างงวด (1,120,000)  (1,120,000) 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562                  -                   - 
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งหมดโดยใช้เงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการออกและ        
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนคร้ังแรก (“IPO”) 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 
 

  วงเงิน (ลา้นบาท)     
 

ประเภทของสินเช่ือ 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
  

เง่ือนไขของสัญญา 
         

วงเงินสินเช่ือของบริษัทจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง 
         

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

    -  380  อตัราเงินกูยื้มขั้นต ่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  
ต่อมาเมื่อวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 วงเงินสินเช่ือดงักล่าวได้
ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกูอ้อกไปเป็นภายในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

ข) เงินกูยื้มระยะสั้นรวมเลตเตอร์
ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทและ
หนงัสือค ้าประกนั  

 190  190  - เงินกูยื้มระยะสั้นมี
อตัราเงินกูยื้มขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.6 ต่อปี 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมี
อตัราตามท่ีระบุไว้
ในแต่ละสัญญา 

 - เงินกู้ยืมระยะสั้ น - มีก าหนดช าระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม     
แต่ไม่เกิน 180 วนั 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมีก าหนดช าระคืนตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละ
สัญญา 

ค) วงเงินเบิกเกินบญัชี  10  10  อตัราเงินเบิกเกินบญัชี
ขั้นต ่า 

 มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 
 

ง) เงินกูยื้มระยะสั้น  
(เพื่อใชร้องรับการจ่าย 
เงินปันผล) 

    -  200  อตัราเงินกูยื้มขั้นต ่า    
ลบร้อยละ 2.95 ต่อปี 

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



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  วงเงิน (ลา้นบาท)     
 

ประเภทของสินเช่ือ 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
  

เง่ือนไขของสัญญา 
         

        2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

รวม  200  780     

         

วงเงินสินเช่ือร่วมของกลุ่มบริษัทจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง 
         

จ) เงินกูยื้มระยะสั้น 
(เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน) 

 100  100  อตัราเงินกูยื้มขั้นต ่า
ลบร้อยละ 3 ต่อปี 

 มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 

รวมทั้งส้ิน  300  880     

 
วงเงินสินเช่ือ ก) - ง) ค  ้ าประกนัโดยการจ 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. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
เจา้หน้ีการคา้        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,228  1,342          -          - 
-  บริษทัอืน่ 210,054  188,505          -          - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         -          -  69  86 
-  บริษทัอืน่ 74,349  46,998  10,583  3,527 
รวม 285,631  236,845  10,652  3,613 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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15. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ปี 

 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

         

2562  351  1,531  351  1,531 
2563  702  1,108  702  1,108 
2564  293  293  293  293 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  1,346  2,932  1,346  2,932 
หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (196)  (348)  (196)  (348) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  1,150  2,584  1,150  2,584 
หกั    หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
          สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (556)  (1,302)  (556)  (1,302) 
สุทธิ  594  1,282  594  1,282 

 
16. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวียนจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562                       
มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 3,829  - 
เพ่ิมขึ้น 2,474  - 
ใชไ้ป (1,671)  - 
ตดัจ าหน่าย (383)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 4,249  - 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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17. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 12,205  4,681 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,987  1,596 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 139  52 
ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ 757  217 
จ่ายผลประโยชน์ (753)  (699) 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 15,335  5,847 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,528  1,419  807  763 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 71  55  26  23 
ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ 757          -  217          - 
รวม 2,356  1,474  1,050  786 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,987  2,838  1,596  1,526 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 139  110  52  47 
ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ 757          -  217          - 
รวม 3,883  2,948  1,865  1,573 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 
   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

อตัราคิดลด    ร้อยละ 2.23 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   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 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากอตัราค่าชดเชยสูงสุดเดิมคือ 300 วนั 
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ดงักล่าวเม่ือกฎหมายมีผลบงัคบัใชใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 
18. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
 
ในระหว่างวนัท่ี 7 ถึง 11 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัได้เปิดให้ประชาชนจองซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 75 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาท มีผลให้
บริษทัได้จดทะเบียนทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 225 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 225 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)            
เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 ในการน้ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้อนุมติัหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 300 ลา้นหุ้น เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายใน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ในการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 22.9 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 
 
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 30 มิถุนายน 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ทนุส ารองตามกฎหมายมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนแลว้ 
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20. จ่ำยเงินปันผล 
 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.14 บาท ส าหรับ
หุ้นสามญัจ านวน 14,062,500 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 30.09 ลา้นบาท โดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 เงินปันผลดงักล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัในอตัรา
หุ้นละ 0.45 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 225,000,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 101.25 ล้านบาท ให้กับผู ้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน                
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562  เงินปันผลระหว่างกาลไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ในเดือนมกราคมและเดือน
กุมภาพนัธ์ 2562 
 
มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไดรั้บทราบโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 แลว้ 
 
21. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับแต่ละงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหว่างงวด 
 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ค  านวณไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นหุ้น 

 2562  2561 
    

จ านวนหุ้นที่มีอยู ่ณ วนัที่ 1 เมษายน 300.0  14.1 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นที่ตราไว ้ -  126.5 
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  300.0  140.6 

 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) ส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ค  านวณไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นหุ้น 

 2562  2561 
    

จ านวนหุ้นที่มีอยู ่ณ วนัที่ 1 มกราคม 225.0  14.1 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นที่ตราไว ้ -  126.5 
ผลกระทบจากหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหว่างงวด 57.6  - 
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  282.6  140.6 
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22. สัญญำเช่ำระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัเพื่อเช่าท่ีท าการกลุ่มบริษทั  พ้ืนท่ีร้านอาหารและ
อุปกรณ์ ภายใตส้ัญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าค่าเช่าจ านวนเงินรวม 187.5 ลา้นบาท และ 162.1 ลา้นบาท  ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของ “เงินมดัจ า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามล าดบั และในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวนเงินรวม 6.0 ลา้นบาท และ 1.3 ลา้นบาท ตามล าดบั   
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 389,543  331,619  23,411  597 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 434,961  349,060  100,745  402 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 132,685  10,779  120,653                  - 
รวม 957,189  691,458  244,809  999 
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23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 
 

 2562 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 737.7  1.7  739.4 
ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม (275.9)  (1.3)  (277.2) 
อื่น ๆ (306.7)                     -  (306.7) 
ก าไรขั้นตน้ 155.1  0.4  155.5 

รายไดอ้ื่น     25.8 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (23.2) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (117.9) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (7.0) 
ก าไรส าหรับงวด     33.2 

 
 2561 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 706.3  2.1  708.4 
ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม (257.1)  (1.2)  (258.3) 
อื่น ๆ (293.9)                     -  (293.9) 
ก าไรขั้นตน้ 155.3  0.9  156.2 

รายไดอ้ื่น     44.9 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (31.7) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (105.0) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (6.4) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (11.1) 
ก าไรส าหรับงวด     46.9 
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รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมส าหรับ แต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 
 

 2562 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,445.8  3.7  1,449.5 
ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม (537.8)  (2.9)  (540.7) 
อื่น ๆ (600.7)                     -  (600.7) 
ก าไรขั้นตน้ 307.3  0.8  308.1 

รายไดอ้ื่น     46.1 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (44.7) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (232.6) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (3.6) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (8.0) 
ก าไรส าหรับงวด     65.3 

 
 2561 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,403.3  2.7  1,406.0 
ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม (504.2)  (1.5)  (505.7) 
อื่น ๆ (586.6)                     -  (586.6) 
ก าไรขั้นตน้ 312.5  1.2  313.7 

รายไดอ้ื่น     63.3 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (58.7) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (217.8) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (12.8) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (16.6) 
ก าไรส าหรับงวด     71.1 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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24. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562  
 
ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจดัซ้ือสินทรัพย ์สินคา้และบริการจ านวนเงินรวม 68.2 ลา้นบาท และ 167.1 ลา้นบาท 

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

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

เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 780.0 ลา้นบาท) 
 
ง) บริษทัมีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อประชาสัมพนัธ์และจดัจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มบริษทั โดยมี

ระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในการน้ี บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งแบ่งส่วนแบ่งรายได้และ
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
เพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือของสัญญาดงักล่าวไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  
25. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
กรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินระหว่างกาลน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 
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