
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุ้นบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น  
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย           
(“กลุ่มบริษทั”) และของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดง
ฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส       
เงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  
 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัและบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ   
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำ
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรของผู้สอบบัญชี 

การรับรู้รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

เน่ืองจำกรำยได้หลักของกลุ่มบริษทัเป็นรำยได้จำกขำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมซ่ึงรำยไดด้งักล่ำวเกิดขึ้นเป็นประจ ำทุกวนั และกลุ่มบริษทัมี
สำขำจ ำนวนมำก ดังนั้ น รำยได้จำกขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมจึงมี
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินโดยรวม 

 
 

• ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ โดยกำรประเมินและทดสอบระบบ
สำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำม
เขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุม
ท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

  

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปี
และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี  

 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้เพื่อตรวจสอบควำม
ผิดปกติท่ีอำจเกิดขึ้นของรำยไดต้ลอดรอบระยะเวลำบญัชี  

การประเมินการด้อยค่าของเคร่ืองหมายการค้าและค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษทัมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้ซ่ึงไม่มีระยะเวลำส้ินสุดกำรใชง้ำนใน
ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีมีจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญั นอกจำกน้ี 
กลุ่มบริษทัมีค่ำควำมนิยมซ่ึงไดรั้บจำกกำรรวมธุรกิจโดยกำรซ้ือหุ้นใน
ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีมีจ ำนวนเงินที่เป็นสำระส ำคญั 
  
ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มบริษัทจ ำเป็นต้อง
ทดสอบกำรด้อยค่ำของเคร่ืองหมำยกำรค้ำและค่ำควำมนิยมทุกปี       
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนพิจำรณำโดยผู้บริหำรและประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชำญ กำรใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ของผูบ้ริหำร เช่น 
อตัรำกำรเติบโตของธุรกิจ ประมำณกำรรำยไดแ้ละอตัรำก ำไรขั้นตน้ 
ประมำณกำรงบจ่ำยลงทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำย        
ในกำรด ำเนินงำน และอตัรำคิดลดกระแสเงินสด จะไดรั้บผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพเศรษฐกิจและสภำวะตลำดในอนำคต
ได ้ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงให้ควำมส ำคญัเร่ืองน้ีในกำรตรวจสอบ 
 
 

 
 

• ท ำควำมเขำ้ใจและประเมินขอ้สมมติฐำนที่ส ำคญัซ่ึงผูเ้ช่ียวชำญท่ี
ว่ำจำ้งโดยผูบ้ริหำรใช้ในกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสด 
รวมถึงอตัรำคิดลดท่ีใชใ้นกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนำคต 
 

• เป รียบ เที ยบ และป ระ เมินป ระมำณ กำรกระแส เงินสด                
ข้อสมมติฐำนหลักและอัตรำคิดลดกับงบประมำณและแผน
ธุรกิจของผู้บ ริหำร ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตกับ ผลกำร
ด ำเนินงำน ท่ี เกิดขึ้ นจริงในปัจจุบัน  สภำพเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม และรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำของผูเ้ช่ียวชำญ 

 

• ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดกระแสเงินสดแต่ละรำยกำรตำมแบบจ ำลอง
ทำงกำรเงินท่ีผูเ้ช่ียวชำญใช ้และเปรียบเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของเคร่ืองหมำยกำรคำ้และค่ำควำมนิยม  
 

• พิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มูลของ
กลุ่มบริษทัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น  
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏ
ว่ำขอ้มูลอื่นมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำ รเร่ือง
ดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและ     
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
กำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำ
กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ รำยกำรท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำกกำรใชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี  
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำร
ตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ี     
ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำก
กำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ี       
ไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำกหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจ้ำไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอน
ท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปล งไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำ     
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ี
ควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 
ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและได้
ส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ีองอื่นซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำ
ว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ  
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จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำ      
ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบ
มำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
 
 
(นำยอภิชำติ สำยะสิต) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4229 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2563 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 363,311,215            142,601,036            221,442,293            66,071,159              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 4, 5 106,499,991            44,308,267              28,745,138              24,841,637              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 4 -                           -                           271,168,588            170,240,026            

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6, 29 94,905,703              107,661,605            -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 13,485,046              9,341,230                7,302,697                3,712,023                

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4, 7 19,625,430              15,366,439              6,807,653                3,559,769                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 597,827,385            319,278,577            535,466,369            268,424,614            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 8, 10, 14 -                           -                           723,816,207            453,816,207            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 9, 11, 14, 16, 29 884,257,748            722,787,817            370,762,022            342,336,824            

ค่าความนิยม 8, 10 181,955,945            181,955,945            -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 11 89,722,823              90,728,694              11,544,833              7,151,488                

สิทธิการเช่า - สุทธิ 12 40,080,491              48,437,357              -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 33,332,460              26,438,188              6,648,182                1,170,483                

เงินมดัจาํ 4, 26 197,426,395            163,507,629            6,392,689                1,799,820                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 19,521,096              10,852,205              5,452,096                1,740,074                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,446,296,958         1,244,707,835         1,124,616,029         808,014,896            

รวมสินทรัพย์ 2,044,124,343         1,563,986,412         1,660,082,398         1,076,439,510         

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 8, 9, 14, 29 -                           629,816,667            -                           629,816,667            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4, 15 295,078,613            236,845,306            8,157,548                3,613,290                

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 4 -                           -                           150,690,435            78,290,980              

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 9, 16 602,180                   1,302,228                602,180                   1,302,228                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,110,831                12,738,912              -                           -                           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 106,774,081            67,588,426              24,361,613              16,597,347              

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - 

   ส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 15,012,208              12,065,030              -                           -                           

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - 

   ส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 7,081,383                3,017,892                -                           -                           

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนจาก

   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 17 4,562,062                3,828,828                -                           -                           

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 18,710,000              18,031,909              837,638                   142,697                   

หนีสินหมุนเวียนอืน 29 26,482,274              22,962,916              2,653,958                3,625,163                

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 481,413,632            1,008,198,114         187,303,372            733,388,372            

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 16 281,188                   1,281,754                281,188                   1,281,754                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

   พนกังานเมือเกษียณอายุ 18 16,683,351              12,204,610              6,574,290                4,681,135                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนการรือถอน 9, 26 67,603,540              51,110,517              6,273,300                2,578,000                

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 5,164,388                4,753,680                -                           -                           

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 13,507,480              8,142,604                -                           -                           

รายไดรั้บล่วงหนา้ 29 13,593,883              -                           -                           -                           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 11,800,515              9,682,116                -                           -                           

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 128,634,345            87,175,281              13,128,778              8,540,889                

รวมหนสิีน 610,047,977            1,095,373,395         200,432,150            741,929,261            

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

- ทุนจดทะเบียน

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

- ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

และหุน้สามญั 225,000,000 หุน้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 959,976,629            78,332,685              959,976,629            78,332,685              

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 147,820,939            145,001,204            -                           -                           

กาํไรสะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 30,000,000              30,000,000              30,000,000              30,000,000              

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (3,722,123)               (9,722,944)               169,673,619            1,177,564                

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,434,075,445         468,610,945            1,459,650,248         334,510,249            

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 921                          2,072                       -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,434,076,366         468,613,017            1,459,650,248         334,510,249            

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,044,124,343         1,563,986,412         1,660,082,398         1,076,439,510         

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 23 3,026,641,470      2,852,587,206      -                         -                         

รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 23 75,855,505           69,551,663           -                         -                         

รายไดค่้าบริหารจดัการและอนื ๆ 23 -                         -                         242,772,237         253,599,605         

รายไดเ้งินปันผล 8 -                         -                         272,608,626         94,499,370           

รายไดอื้น 9, 23 41,670,959           42,512,065           12,024,497           11,555,631           

รวมรายได้ 3,144,167,934      2,964,650,934      527,405,360         359,654,606         

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายอาหารและเครืองดืม 24, 31 1,621,286,468      1,519,762,094      -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 24, 31 901,873,711         799,079,144         -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24 489,729,906         448,636,175         253,418,672         233,293,556         

ตน้ทุนทางการเงิน 3,705,200              24,627,587           6,070,827              25,732,898           

รวมค่าใช้จ่าย 3,016,595,285      2,792,105,000      259,489,499         259,026,454         

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 127,572,649         172,545,934         267,915,861         100,628,152         

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงนิได้ 13 (21,349,582)          (32,328,063)          1,076,987              (3,497,558)            

กาํไรสําหรับปี 106,223,067         140,217,871         268,992,848         97,130,594           

กาํไรเบ็ดเสร็จอนื:

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 1,284,969              2,667,707              941,509                 1,719,643              

ภาษีเงนิไดข้องรายการกาํไรเบด็เสร็จอนื 13 (256,994)               (533,541)               (188,302)               (343,928)               

กาํไรเบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 1,027,975              2,134,166              753,207                 1,375,715              

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 107,251,042         142,352,037         269,746,055         98,506,309           

การแบ่งปันกาํไรสําหรับปี

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 106,222,846         140,214,676         268,992,848         97,130,594           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 221                        3,195                     -                         -                         

106,223,067         140,217,871         268,992,848         97,130,594           

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 107,250,821         142,348,842         269,746,055         98,506,309           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 221                        3,195                     -                         -                         

107,251,042         142,352,037         269,746,055         98,506,309           

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 25 0.36                       0.86                       0.92                       0.60                       

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการรวม จดัสรรเป็น ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      140,214,676        140,214,676        3,195                   140,217,871        

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      2,134,166            2,134,166            -                      2,134,166            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      142,348,842        142,348,842        3,195                   142,352,037        

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                      629,773               -                      -                      629,773               -                      629,773               

เพิมทุนเรือนหุน้ 19 84,375,000          -                      -                      -                      -                      84,375,000          -                      84,375,000          

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 -                      -                      -                      15,937,500          (15,937,500)         -                      -                      -                      

จ่ายเงินปันผล 21 -                      -                      -                      -                      (124,312,500)       (124,312,500)       (630)                    (124,313,130)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 225,000,000        78,332,685          145,001,204        30,000,000          (9,722,944)           468,610,945        2,072                   468,613,017        

กาํไรสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      106,222,846        106,222,846        221                      106,223,067        

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      1,027,975            1,027,975            -                      1,027,975            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      107,250,821        107,250,821        221                      107,251,042        

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                      2,819,735            -                      -                      2,819,735            -                      2,819,735            

เพิมทุนเรือนหุน้ 19 75,000,000          881,643,944        -                      -                      -                      956,643,944        -                      956,643,944        

จ่ายเงินปันผล 21 -                      -                      -                      -                      (101,250,000)       (101,250,000)       (1,372)                  (101,251,372)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 300,000,000        959,976,629        147,820,939        30,000,000          (3,722,123)           1,434,075,445     921                      1,434,076,366     

งบการเงินรวม (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

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

กาํไรสาํหรับปี -                      -                      -                      97,130,594         97,130,594         

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                      -                      -                      1,375,715           1,375,715           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      98,506,309         98,506,309         

เพมิทุนเรือนหุ้น 19 84,375,000         -                      -                      -                      84,375,000         

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 -                      -                      15,937,500         (15,937,500)        -                      

จ่ายเงินปันผล 21 -                      -                      -                      (124,312,500)      (124,312,500)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 225,000,000       78,332,685         30,000,000         1,177,564           334,510,249       

กาํไรสาํหรับปี -                      -                      -                      268,992,848       268,992,848       

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                      -                      -                      753,207              753,207              

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      269,746,055       269,746,055       

เพมิทุนเรือนหุ้น 19 75,000,000         881,643,944       -                      -                      956,643,944       

จ่ายเงินปันผล 21 -                      -                      -                      (101,250,000)      (101,250,000)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 300,000,000       959,976,629       30,000,000         169,673,619       1,459,650,248    

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 106,223,067           140,217,871           268,992,848           97,130,594             

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ

   ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 188,791,124           170,240,244           12,855,702             12,295,087             

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร (743,967)                 724,864                  (849,717)                 (1,349)                     

ตดัจาํหน่ายสินทรพัยถ์าวร 4,173,977               3,207,497               2,015,248               -                          

กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (13,666)                   -                          -                          -                          

ตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอืน 951,365                  5                             -                          -                          

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 714,498                  1,192,962               -                          -                          

ค่าเผือสินคา้เสือมสภาพ 1,524,361               1,575,128               -                          -                          

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 8,694,970               -                          395,485                  -                          

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 1,055,354               -                          -                          -                          

ตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่ายทีขอคืนไม่ได ้ 3,901                      233                         -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ (12,060,756)            (5,259,331)              -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ - สุทธิ (2,374,204)              (6,446,763)              -                          -                          

กลบัรายการประมาณการหนีสินการรือถอน (2,558,810)              (17,265,832)            (647,200)                 -                          

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ 7,082,003               4,074,193               3,534,099               1,768,347               

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 733,234                  877,230                  -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน 3,705,200               24,627,587             6,070,827               25,732,898             

รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (272,608,626)          (94,499,370)            

ดอกเบียรบั (2,465,319)              (1,344,207)              (10,658,453)            (8,522,961)              

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 21,349,582             32,328,063             (1,076,987)              3,497,558               

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (63,247,078)            (18,247,289)            (3,903,501)              (2,950,157)              

สินคา้คงเหลือ 10,517,043             (13,297,764)            -                          -                          

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน (5,871,562)              6,689,419               (2,909,760)              557,864                  

เงินมดัจาํ (34,566,770)            (15,272,530)            (4,592,869)              (424,300)                 

หนีสินดําเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 27,737,288             (18,925,240)            52,889                    1,807,525               

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 678,091                  5,637,147               694,941                  (26,780)                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 39,260,860             (4,789,954)              7,757,796               1,224,835               

หนีสินหมุนเวียนอืน 85,607                    (9,442,114)              (971,205)                 61,745                    

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 15,418,642             13,531,217             -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 11,802,571             6,186,281               -                          -                          

รายไดรั้บล่วงหนา้ 17,027,634             -                          -                          -                          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,118,399               1,428,860               -                          -                          

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 12



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 668,437                  2,170,207               -                          901,822                  

จ่ายหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ (1,318,293)              -                          (699,435)                 -                          

จ่ายภาษีเงินได้ (43,024,960)            (39,695,908)            (7,302,696)              (7,664,450)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 302,071,823           264,722,076           (3,850,614)              30,888,908             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรบัจากการขายสินทรัพยถ์าวร 14,382,086             2,022,161               2,486,670               7,176                      

เงินสดรบัจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 22,292                    -                          -                          -                          

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

เงินสดรบัชาํระจากเงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่บริษทัย่อย -                          -                          1,596,659,431         1,784,621,733         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัย่อย -                          -                          (1,697,587,993)       (1,813,681,303)       

ซือสินทรัพยถ์าวร (303,484,949)          (115,485,823)          (33,948,672)            (7,916,040)              

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (9,476,931)              (6,460,330)              (6,449,390)              (6,363,628)              

จ่ายค่ารือถอน (773,500)                 (2,664,137)              (490,000)                 -                          

รับเงินปันผล -                          -                          272,608,626           94,499,370             

รับดอกเบีย 2,463,486               1,347,873               10,320,329             8,512,907               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (296,867,516)          (121,240,256)          (126,400,999)          39,780,215             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 490,000,000           2,955,000,000         490,000,000           2,955,000,000         

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัย่อย -                          -                          1,295,832,711         973,477,773           

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (1,120,000,000)       (3,025,000,000)       (1,120,000,000)       (3,025,000,000)       

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัย่อย -                          -                          (1,223,433,256)       (929,430,655)          

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,700,641)              (1,014,253)              (1,712,071)              (1,014,253)              

เงินสดรบัจากผูถื้อหุน้เพอืทุนเรือนหุน้ 975,000,000           84,375,000             975,000,000           84,375,000             

จ่ายค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการเพมิทุน (22,945,070)            -                          (22,945,070)            -                          

จ่ายเงินปันผล (101,251,372)          (124,313,130)          (101,250,000)          (124,312,500)          

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (3,597,045)              (23,585,983)            (5,869,567)              (24,642,801)            

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 215,505,872           (134,538,366)          285,622,747           (91,547,436)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 220,710,179           8,943,454               155,371,134           (20,878,313)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 142,601,036           133,657,582           66,071,159             86,949,472             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี 363,311,215           142,601,036           221,442,293           66,071,159             

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 13



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด 0 0 -                          0

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

-  เงินสดในมือ 11,206,329             10,291,663             231,044                  141,014                  

-  เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 146,263,605           71,282,728             20,393,977             6,917,892               

-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 205,841,281           61,026,645             200,817,272           59,012,253             

รวม 363,311,215           142,601,036           221,442,293           66,071,159             

2) สินทรพัยถ์าวรเพมิขึนโดย

-  จ่ายเงินสด 303,484,949           115,485,823           33,948,672             7,916,040               

-  เจา้หนีหมุนเวียนอืน  - สุทธิ 30,496,019             6,221,519               4,491,369               -                          

-  ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนการรือถอน (หมายเหตุ 9) 20,274,384             4,561,245               4,832,500               -                          

-  สญัญาเช่าการเงิน -                          1,660,274               -                          1,660,274               

รวม 354,255,352           127,928,861           43,272,541             9,576,314               

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 14



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ  
6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
7   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  
8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  
9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
10   ค่าความนิยม  
11   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - สุทธิ  
12   สิทธิการเช่า - สุทธิ  
13   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
14   เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  
15   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น  
16   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  
17   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  
18   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ  
19   ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  
20   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
21   เงินปันผล  
22   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  
23   รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  
24   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
25   ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  
26   สัญญาระยะยาว  
27   การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน  
28   ส่วนงานด าเนินงาน  
29   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
30   การบริหารจดัการส่วนทุน      
31   การจดัประเภทรายการใหม่  
32   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ไดใ้ช ้  
33   การอนุมติังบการเงิน  

 
       
        



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศไทยเม่ือวนัที่ 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัด าเนิน
ธุรกิจหลกัในการให้บริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 
 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 300 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและ
เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ นายสรรคนนท์ จิราธิวฒัน์  และนางสาวจอมขวญั จิราธิวฒัน์ ซ่ึงถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 66.92 และร้อยละ 89.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามล าดบั 
 
ที่อยู่จดทะเบียนของส านักงานใหญ่ของบริษทัตั้งอยู่ที่  เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย   
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่า “กลุ่มบริษทั” 
 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินและหลักกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
ก) งบการเงินน้ีจดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท าขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    

 
ข) งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
ค) การรวมธุรกิจ บริษทัยอ่ยและการสูญเสียการควบคุม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือ
กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุม
จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
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ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและ
ค่าท่ีปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั
แปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที่
สูญเสียการควบคุม 
 

ง) เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน กลุ่มบริษทัได้จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงได้
น าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

จ) งบการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  ไดร้วมงบการเงินของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

       ทุนช าระแลว้       
   จ านวนร้านอาหาร  (ลา้นบาท)    สัดส่วน (ร้อยละ) 

 ลกัษณะธุรกิจ  2562  2561  2562  2561  การถือหุ้น  2562  2561 
                

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ร้านอาหาร  88  48  300.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั ร้านอาหาร  25  18  25.0  25.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั ร้านอาหาร  26  17  80.0  80.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  ร้านอาหาร  4  4  30.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน  ขายและบริการ               
   แมเนจเมน้ท ์จ ากดั   ดา้นอาหาร         -         -  17.5  17.5  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั ร้านอาหาร/               
 ธุรกิจแฟรนไชส์  24  23  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 

  

ฉ) รายการบญัชีระหว่างกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 

ช) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

ซ) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนสุทธิและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัและ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแส
รายวนัซ่ึงมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนีแ้ละค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้  ทั้งน้ี โดยการประมาณจากประสบการณ์
ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี 
 
กำรตีรำคำสินค้ำคงเหลือ 
 
กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วิธีราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ผลกระทบของ        
การเปล่ียนแปลงการตีราคาสินคา้คงเหลือต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีสาระส าคญั 
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื่นเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
 
เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)        
 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     
เม่ือสินทรัพยถ์ูกขายหรือตดัออกจากบญัชี  ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดัออกจากบญัชี   ก าไรหรือขาดทุนจาก
การขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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กลุ่มบริษทัตดัค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 
 ปี 
  

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการด าเนินงาน 5 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 และ 5 
ยานพาหนะ 5 
 
ค่ำควำมนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 ค)  ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรกค่าความ
นิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 
เคร่ืองหมายการค้า 
 
ตราสินคา้ ช่ือทางการคา้หรือบริการเฉพาะกลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บความนิยมและการยอมรับจากกลุ่มลูกคา้ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการตดั
จ าหน่าย แต่จะมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชีในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
 
สัญญาแฟรนไชส์ 
 
สัญญาแฟรนไชส์ท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการภายใตก้ารรวมธุรกิจ ภายหลงั
จากการรับรู้เร่ิมแรกสัญญาแฟรนไชส์จะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าสิทธิบัตร 
 
ค่าสิทธิบตัรท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายสัญญาแฟรนไชส์ ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์และค่าสิทธิบตัรบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลา
ส้ินสุดของประโยชน์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนดงักล่าวจะไม่ถูกตดัจ าหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบว่าดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีใน        
งบแสดงฐานะการเงิน ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ปี 
  

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 ปี 
  

สัญญาแฟรนไชส์ ตามอายขุองสัญญา  
(0.3 ปี ถึง 10 ปี) 

  

ค่าสิทธิบตัร ตามระยะเวลาของความคุม้ครองสิทธิบตัร  
(3 ปี ถึง 10 ปี) 

 
สิทธิกำรเช่ำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  เม่ือมีการขายสิทธิในสัญญาเช่า  ตน้ทุนและค่าตดั
จ าหน่ายสะสมของสิทธิการเช่าจะถูกตดัออกจากบญัชีโดยจะแสดงไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสิทธิ
การเช่าเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้รอตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายสุัญญาเงินกู้ 
 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) ต ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ
สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้นให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้นมาก่อน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกไวใ้น
บญัชีรายได้อื่น หรือน าไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ีจะต้อง         
ไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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ประมำณกำรหนีสิ้น 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
อดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระหน้ีสินดังกล่าวและสามารถประมาณจ านวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ      
กลุ่มบริษทัจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตาม
ประมาณการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จ านวนเงิน
ประมาณการหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 
ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายคุ  านวณจากการประมาณจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบแทน
ส าหรับบริการท่ีพนกังานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกนัเพื่อรวมเป็นภาระผกูพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้การช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดขึ้น ก าไรหรือขาดทุน
จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธี
คิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล  
 
ประมำณกำรหนีสิ้นกำรร้ือถอน 
 
ตน้ทุนในการร้ือถอนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถา้มี)  ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะท าการร้ือถอน 
 
ประมำณกำรหนีสิ้นจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

 
กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นสิทธิ ซ่ึงลูกคา้สามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนลดค่าอาหารจากกลุ่มบริษทั มูลค่า
ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างสิทธิท่ีลูกคา้ได้รับและส่วนประกอบอื่น ๆ ของ
รายการขายนั้น การปันส่วนใชวิ้ธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนลดค่าอาหาร ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมน้ีประมาณโดยใชมู้ลค่า
ส่วนลดปรับปรุงด้วยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใช้สิทธิ โดยรับรู้เป็นรายได้รอรับรู้และจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือลูกคา้มาใช้สิทธิและกลุ่มบริ ษทัได้
ปฏิบติัตามสัญญาภาระผูกพนัท่ีตกลงไว ้จ านวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยู่กบัจ านวนสิทธิท่ีลูกคา้ไดใ้ชใ้นการแลกเป็นส่วนลดค่าอาหาร ซ่ึงตอ้ง
สัมพนัธ์กบัจ านวนรวมของสิทธิท่ีคาดว่าจะมีการใช ้นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีความเป็นไปไดว่้าลูกคา้
จะไม่มาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
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กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ท่ีกระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินน้ีได้มีการสอบทานอย่างสม ่าเสมอ  การเปล่ียนแปลงการประมาณการ
ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อ งวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
การใช้วิจารณญาณ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
ประกอบดว้ย  
- การจดัท างบการเงินรวม : กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
- การจดัประเภทสัญญาเช่า 

 
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ี รับรู้
ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
- การรวมธุรกิจ 
- ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
- การพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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กำรรับรู้รำยได้ 
 
ในการพิจารณาการว่าจะรับรู้รายไดห้รือไม่ กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
2) การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
3) การก าหนดราคาของรายการ 
4) การปันส่วนของราคาของรายการให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
5) การรับรู้รายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน โดยการส่งมอบ
สินคา้หรือบริการท่ีสัญญาว่าจะให้ลูกคา้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการด้วยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่
รวมจ านวนเงินที่เก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้
สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญั
ของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงาน ขั้นความส าเร็จของงานประเมินโดยใชวิ้ธีอตัราส่วน
ของตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนทั้งส้ิน (วิธีปัจจยัน าเขา้) ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หากสินคา้และบริการดงักล่าว
แตกต่างกนั หรือ มีการให้บริการหลาย ๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของ
ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้น ๆ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ี กลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็น
เอกเทศแยกต่างหาก  
 
รายได้ค่าบริหารจัดการ 
 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ 
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รายได้ค่าสิทธิ รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 
 
รายไดค้่าสิทธิ รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้และแฟรนไชส์  จะรับรู้ตลอดช่วงเวลาซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รายได้จากบัตรสมาชิก 
 
รายไดจ้ากบตัรสมาชิกรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองบตัรสมาชิก 
 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วนให้กบัคะแนนจะรับรู้เป็น
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความน่าจะเป็นนอ้ยมากท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนนดงักล่าว 
ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิงกบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน 
และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณการดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
 
เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้า 
 
เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้ารับรู้เป็นรายได้เม่ือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้า หากเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวมี
องค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั รายการดงักล่าวจะมีดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกกบัหน้ีสินตามสัญญาโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัท่ีไม่ปรับปรุงส่ิงตอบแทนดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจากการมีองคป์ระกอบของการจดัหาเงินท่ีมี
นยัส าคญัหากระยะเวลาของการจดัหาเงินนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 12  เดือน  
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริงของสินทรัพย ์
 
รายได้เงินปันผล 
 
รายไดเ้งินปันผล รับรู้เม่ือผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ้ื่นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
การเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา  เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยย์งัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบัญชีโดยถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า          
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึก
เป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์ อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดงักล่าวก่อนท่ีจะ
น ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 
 
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงอยู่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ
ของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน   กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน   การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสะทอ้นให้เห็น
ถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นตามลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระราคาตามบญัชีของ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดว้่าก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่               
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่ มบริษทั
จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ย
จ านวนท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหว่างปี  
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4. รำยกำรบัญชีกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีส าคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่น 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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รายการที่ส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  สรุปไดด้งัน้ี 
  

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรและอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  242,772  253,600 

        
รำยได้เงินปันผล        
   บริษทัยอ่ย           -            -  272,609  94,499 

        
รำยได้จำกกำรให้สิทธ์ิแฟรนไชส์        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  6             -             - 

        
ดอกเบีย้รับ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  8,773  7,661 

        
รำยได้อ่ืน        
   บริษทัยอ่ย           -            -  622  2,488 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  12            -            - 
  รวม           -  12  622  2,488 

        
ขำยสินทรัพย์ถำวร        
   บริษทัยอ่ย           -            -  40  21 

        
รำยได้จำกกำรขำย        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13  141            -            - 

         
ซ้ือวัตถุดิบอำหำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,918  8,240            -            - 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ซ้ือสินทรัพย์ถำวร        
   บริษทัยอ่ย           -            -  2            - 
   บริษทัยอ่ย 69            -            -            - 
    รวม 69            -            2            - 

        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,086  3,542            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 432  889            -            - 
 รวม 3,518  4,431            -            - 

        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  8,268  138 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29  23            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  861            -  861 
 รวม 31  884  8,268  999 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        
   บริษทัยอ่ย           -            -  2,366  1,105 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,275  35,958  35,275  35,958 
 ผลประโยชน์ระยะยาว 1,439  698  1,439  698 
 รวม 36,714  36,656  36,714  36,656 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
  

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  10,767  10,119 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  4,203  4,288 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -  7,233  6,028 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -  932  599 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  193  1,058 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  5,266  2,718 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั           -            -  32  32 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น           -            -  28,626  24,842 

        
เงินทดรองจ่ำย        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  727            - 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  330            - 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -  390            - 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -  14            - 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  157            - 
รวมเงินทดรองจ่าย           -            -  1,618            - 

        
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 
 2562  2561  2562  2561 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ากดั 304  310            -            - 
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั           -  851            -            - 
   บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั           -  110            -            - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           304  1,271            -            - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1  71            -            - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 305  1,342            -            - 

        
เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  198   35 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  40   28 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  209  23 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -  3            - 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  6            - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -            -  456  86 

        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -  251  148 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  152  27 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  356  307 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  216  137 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -           48            - 
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -            -  68 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ           -            -  1,023  687 

        
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  157            - 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ ากดั           -            -  2  17 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -            -  61 
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย           -            -  159  78 
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 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั 4.15  4.15  -  -  35,862  41,345 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั  4.15  4.15  -  -  59,175  8,957 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั    4.15  4.15  -  -  100,505  54,191 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั 4.15  4.15  -  -  34,426  43,744 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั 4.15  -  -  -  41,201     -  
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -  4.15  -  -     -   22,003 
 รวม     -  -  271,169  170,240 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561                 -  141,180 
เพ่ิมขึ้น                 -  1,813,681 
ลดลง                 -  (1,784,621) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561                 -  170,240 
เพ่ิมขึ้น                 -  1,697,588 
ลดลง                 -  (1,596,659) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                 -  271,169 

 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย            
บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 1.05  -  -  -  147,819     -  
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ ากดั 1.05  1.05  -  -  2,871  17,531 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั -  1.05  -  -     -   60,760 
รวม     -  -  150,690  78,291 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 
 
                                   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561                 -  34,244 
เพ่ิมขึ้น                 -  973,478 
ลดลง                 -  (929,431) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561                 -  78,291 
เพ่ิมขึ้น                 -  1,295,832 
ลดลง                 -  (1,223,433) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                 -  150,690 

 
5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีการคา้       -   
-  บริษทัอืน่ 78,782  37,974        - -        - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       -        -  28,626  24,842 
-  บริษทัอืน่ 28,773  6,334  119        - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 28,773  6,334  28,745  24,842 
        

รวม 107,555  44,308  28,745  24,842 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,055)        -        -        - 
สุทธิ 106,500  44,308  28,745  24,842 
        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในระหว่างปี 1,055        -        -        - 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

                   34 

การวิเคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีการคา้       -   
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 31,093  25,851            - -            - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี      -   
-  ไม่เกิน 3 เดือน 31,443  11,891            - -            - 
-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน  7,095  186            - -            - 
-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 7,943  46            - -            - 
-  มากกว่า 12 เดือน 1,208            -            - -            - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 78,782  37,974            - -            - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น         
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 15,930  4,467  25,586  24,842 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 11,111  1,441            686            - 
-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,693  409            2,473            - 
-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 39  17            -            - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 28,773  6,334  28,745  24,842 
        

รวม 107,555  44,308   28,745  24,842 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,055)            -            -            - 
สุทธิ 106,500  44,308  28,745  24,842 
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6. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

วตัถุดิบอาหาร 60,138  74,430        -       
- 

      - 
เคร่ืองด่ืม 2,624  3,262        -       

- 
      - 

ของใชส้ิ้นเปลือง 35,664  31,965        -       
- 

      - 
รวม 98,426  109,657        -       

- 
      - 

หกั ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (3,520)  (1,995)        -       
- 

      - 
สุทธิ 94,906  107,662        -       

- 
      - 

        
ตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี 714  1,193        -        - 

        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพสินคา้คงเหลือในระหว่างปี 1,525  1,575        -        - 

 
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษ ี 3,956  3,663  129  368 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 7,555  4,789  3,967  1,863 
เงินมดัจ าท่ีขอคืนภายในหน่ึงปี 5,312  3,217  1,223            - 
อื่น ๆ 4,416  3,697  1,489  1,329 
รวม 21,239  15,366  6,808  3,560 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,614)            -            -            - 
สุทธิ 19,625  15,366  6,808  3,560 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - รำคำทุน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

     พนับาท 
 ทุนช าระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  วิธีราคาทุน 
         (ลา้นบาท)             (ร้อยละ)   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561  2562  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 

 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการลงทุนเพ่ิมในบริษทั เซ็น แอนด์ สไปซ่ี จ ากดั 
จ านวนเงิน 19.9 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 
20,000,000 บาท (หุ้นสามญั 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี        
7 พฤษภาคม 2561  
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท             
เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 315 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 300,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 94.5 ลา้นบาท       
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 
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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 
 
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 
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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 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 20 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 6 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

3,000,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 18 ลา้นบาท  
 
ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั โตเกียว คอนเซปท์ จ ากัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 55 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 

250,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 13.75 ลา้นบาท  
 
ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 35 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 

800,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 28 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนธนัวาคม 2562 
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9. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
     เคร่ืองมือ  เคร่ืองตกแต่ง    งานระหว่าง   
 ท่ีดินและ    เคร่ืองใชแ้ละ  ติดตั้งและ    ก่อสร้างและ   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ ์    ทรัพยสิ์น   
 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  การด าเนินงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหว่างติดตั้ง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 320,728  749,774  86,206  92,724  12,798  14,799  1,277,029 
เพิ่มข้ึน 5,585  77,380  17,186  19,579  2,081  6,118   127,929  
จ าหน่ายและตดับญัชี      -  (26,871)  (1,865)  (2,551)  (421)       -  (31,708) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน      -  (37,531)       -       -       -       -  (37,531) 
โอนเขา้ (ออก)      -  220  62       -       -  (282)       - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 326,313  762,972  101,589  109,752  14,458  20,635  1,335,719 
เพิ่มข้ึน         -  269,698  36,475  38,746       -  9,336  354,255 
จ าหน่ายและตดับญัชี         -  (53,356)  (2,771)  (7,588)  (9,075)       -  (72,790) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน         -  (449)       -       -       -       -  (449) 
โอนเขา้ (ออก)         -  3,642  355  25       -  (4,022)       - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 326,313  982,507  135,648  140,935  5,383  25,949  1,616,735 
              

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561         -  380,022  47,820  56,774  6,126          -  490,742 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         -  114,954   13,920    16,841   2,857           -   148,572  
จ าหน่ายและตดับญัชี         -   (23,229)   (1,290)   (1,763)   (101)          -   (26,383) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561         -   471,747    60,450    71,852    8,882           -   612,931  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          -  128,679  18,929  21,306  1,997          -  170,911 
จ าหน่ายและตดับญัชี         -  (41,675)  (2,092)  (6,554)  (7,477)          -  (57,798) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562         -  558,751  77,287  86,604  3,402          -  726,044 
              

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ              
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561         -          -          -          -          -          -          - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         -  6,256  90  87          -          -  6,433 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562         -  6,256  90  87          -          -  6,433 
              

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 326,313  291,225  41,139  37,900  2,842  20,635  720,054 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -  2,734          -  2,734 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 326,313  291,225  41,139  37,900  5,576  20,635  722,788 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 326,313  417,500  58,271  54,244  849  25,949  883,126 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน       -          -          -          -  1,132          -  1,132 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 326,313  417,500  58,271  54,244  1,981  25,949  884,258 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
     เคร่ืองมือ  เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ    เคร่ืองใชแ้ละ  ติดตั้งและ       
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ ์    ทรัพยสิ์น   
 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  การด าเนินงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหว่างติดตั้ง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 320,728  21,095  5,504  14,520  11,913          -  373,760 
เพิ่มข้ึน 5,585  26  37  1,888          1,660  381  9,577 
จ าหน่าย         -          -          -  (21)          -          -  (21) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน         -  (724)          -          -          -          -  (724) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 326,313  20,397  5,541  16,387  13,573  381  382,592 
เพิ่มข้ึน         -  35,342   211   7,595           -  125  43,273 
จ าหน่ายและตดับญัชี         -   (17,189)   (240)   (2,022)   (9,139)          -  (28,590) 
โอนเขา้ (ออก)         -  381          -          -          -  (381)       - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 326,313  38,931  5,512  21,960  4,434   125  397,275 
              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561         -  10,938  3,068  9,681  6,263          -  29,950 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         -   4,070    1,107   2,565  2,579          -  10,321 
จ าหน่าย         -          -          -  (16)          -          -  (16) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561         -   15,008    4,175   12,230  8,842          -  40,255 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          -  4,277  1,088  3,657  1,778          -  10,800 
จ าหน่ายและตดับญัชี         -  (15,253)  (206)  (1,918)  (7,561)          -  (24,938) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562         -  4,032  5,057  13,969  3,059          -  26,117 

              
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ              
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561       -          -          -          -          -          -          - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า       -  219  90  87          -          -  396 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562         -  219  90  87          -          -  396 

              
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 326,313  5,389  1,366  4,157   1,997   381  339,603 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -   2,734           -   2,734  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 326,313  5,389  1,366  4,157   4,731   381  342,337 

              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 326,313  34,680  365  7,904  243  125  369,630 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน       -          -          -          -  1,132          -  1,132 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 326,313  34,680  365  7,904  1,375  125  370,762 
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ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  จ านวนเงิน
รวม 342.6 ลา้นบาท ได้จ านองเพ่ือใช้เป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัอยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
 
มูลค่าตน้ทุนของอุปกรณ์บางรายการของบริษทัและกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ใน
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 13.3 ลา้นบาท และ 350.5 ลา้นบาท ตามล าดบั (2561: 5.2 ลา้นบาท 
และ 206.7 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนกำรร้ือถอน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนการร้ือถอนส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 51,111  104,011  2,578  3,302 
เพ่ิมขึ้น 20,274        4,561  4,832        - 
กลบัรายการประมาณการการร้ือถอนโดย        
-  การปรับลดบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (449)  (37,531)        -  (724) 
-  รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ้ื่น (2,559)  (17,266)  (647)        - 
จ่าย (773)  (2,664)        (490)        - 
ยอดยกไปตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 67,604  51,111  6,273  2,578 

 
ประมาณการร้ือถอนดงักล่าวได้รวมไวใ้นตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าส าหรับร้านอาหารของบริษทัย่อยท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีเช่าตาม
สัญญาเช่าด าเนินงานตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 
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10. ค่ำควำมนิยม 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 2019  2018 
    

ค่าความนิยม 181,956  181,956 

 
ค่าความนิยมไดรั้บจากการรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุ้นในธุรกิจอาหารไทย ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถน ามาหกัเป็นค่าใช้จ่าย
ทางภาษีเงินได ้
 
การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม 
  
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ ค  านวณโดยการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง ตามรายงานลงวันท่ี                      
14 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
 
วิธีการประเมินมูลค่า : วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
   
ระยะเวลา : ประมาณการทางการเงิน 5 ปี ค านวณจากผลประกอบการในอดีตของธุรกิจอาหารไทย และประมาณการ

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว้ 
   
อตัราการเติบโตของ
รายไดข้องร้านอาหาร
ท่ีเป็นเจา้ของเอง 

: อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

   
รายไดจ้ากแฟรนไชส์ซี : ประมาณการรายไดจ้ากแฟรนไชส์ซีท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 
  -  รายได้จากการให้ใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้าและค่าการตลาด ประมาณการจากรายได้จากการขายของ         

แฟรนไชส์ซีในอตัราต่าง ๆ กนั ตามประมาณการของผูบ้ริหาร 
  - รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ต่อร้านอาหารแฟรนไชส์ใหม่  มีอตัราคงท่ีในอตัราท่ีต่าง ๆ กนั ตามประมาณการ

ของผูบ้ริหารของบริษทั 
  - รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบอาหารมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3 ต่อปี 
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จ านวนร้านอาหารท่ี
เป็นเจา้ของเองและ
ร้านอาหารแฟรนไชส์ 

: ใชข้อ้มูลจ านวนร้านอาหารท่ีเป็นเจา้ของเองและร้านอาหารแฟรนไชส์ตามท่ีมีอยู่จริงในปี 2562 และหลงัจากนั้น
ประมาณการโดยผูบ้ริหารของบริษทั 
 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : อตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5  
   
อตัราคิดลด : อัตราร้อยละ 12.29 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ   

อุตสาหกรรมของต้นทุนหน้ีสิน อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง  ผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมขึ้น และค่าเบตา้โดยเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

   
อื่น ๆ : สมมติฐานอื่น ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณการจากขอ้มูลทางการเงินใน

อดีต และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่ีคาดไว ้

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน    
งบการเงิน การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 เน่ืองจากมีการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดน้ ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า 
 
การทดสอบความอ่อนไหวจากการทดสอบการด้อยค่าในค่าความนิยม 
 
การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของธุรกิจอาหารไทย ซ่ึงจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเน่ืองมาจาก
ความผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการค านวณ  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที่วดัมูลค่า (วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562) โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่น ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  ผลกระทบเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่ายติุธรรมของ  
  มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของธุรกิจอาหารไทย 
   (ลา้นบาท) 
  สมมติฐาน   สมมติฐาน  
  เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น  เปล่ียนแปลงลดลง 

อตัราคิดลด     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5  (24)  27 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1  (46)  57 
 
แมว่้าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตก้ารประมาณการทางการเงินดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  เคร่ืองหมายการคา้  สัญญาแฟรนไชส์  ค่าสิทธิบตัร  รวม 
รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 22,547  68,893  36,034     -  127,474 
เพ่ิมขึ้น 2,707      -     -  3,753  6,460  
ตดัจ าหน่าย  (160)     -  (4,413)     -   (4,573) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 25,094  68,893  31,621  3,753  129,361 
เพ่ิมขึ้น  8,611     -  834  32  9,477 
ตดัจ าหน่าย (107)     -  (8,438)         -  (8,545) 
โอนเขา้ (ออก) (21)     -     -  21     - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 33,577  68,893  24,017  3,806  130,293 

          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 17,246     -  13,571     -  30,817 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,894     -  9,342  152  12,388 
ตดัจ าหน่าย (160)     -  (4,413)     -   (4,573) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 19,980     -  18,500  152  38,632 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,668     -  6,702  152  9,522 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (45)     -   (7,539)       -  (7,584) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 22,603     -  17,663  304  40,570 

          
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 5,114  68,893  13,121  3,601  90,729 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 10,974  68,893  6,354  3,502  89,723 

 
เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือธุรกิจกบับริษทัในประเทศสองแห่ง เพ่ือด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายซ้ือธุรกิจดงักล่าวจ านวนเงินรวม 35.9 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงของบริษทัไดท้ าสัญญาลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
กบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (ผูใ้ห้สิทธ์ิ) โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงคู่สัญญาจะได้รับสิทธิในการพฒันาและ
การประกอบธุรกิจร้านอาหารจีนประเภทติ่มซ าภายใตชื้่อ  “Din’s” ในประเทศไทย ในการน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวผูกพนัที่จะตอ้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมและค่าสิทธิใช้เคร่ืองหมายการคา้ให้กบัผูใ้ห้สิทธ์ิในอตัราตามที่ระบุไวใ้นสัญญา สัญญามีผลบงัคบัใช้เป็น
ระยะเวลา 10 ปี จนถึงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2572 โดยมีเง่ือนไขในการต่อสัญญาใหม่เพิ่มอีก 10 ปีโดยตอ้งมีการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น   
ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 12 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวได้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมจ านวนเงิน 0.8 ลา้นบาท 
และบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของสัญญาแฟรนไชส์ 
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การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน - เคร่ืองหมายการค้า 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ ค  านวณโดยการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง ตามรายงานลงวันท่ี                       
14 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
 
เคร่ืองหมายการคา้ : เคร่ืองหมายการคา้ 3 ยี่ห้อ คือ ต ามัว่  เฝอ และลาวญวน  
   
วิธีการประเมินมูลค่า : วิธีพิจารณาจากรายได ้
   
ระยะเวลา : พิจารณาความสามารถของเคร่ืองหมายการคา้ในการสร้างรายไดจ้ากประมาณการทางการเงิน 5 ปี โดยประมาณ

การจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะได้รับในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้

   
อตัราค่าใชสิ้ทธิ
เคร่ืองหมายการคา้ 

: อตัราร้อยละ 0.5 จากการเทียบเคียงการซ้ือและขายของตลาดในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั 

   
อตัราการเติบโตของ
รายได ้

: อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : ประมาณการอตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 ของเคร่ืองหมายการคา้    

แต่ละยี่ห้อ 
   
อตัราคิดลด : อัตราร้อยละ 12.29 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ    

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมขึ้น  
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เคร่ืองหมายการคา้ : เคร่ืองหมายการคา้ยี่ห้อ ซูชิชู 
   
วิธีการประเมินมูลค่า : วิธีพิจารณาจากรายได ้
   
ระยะเวลา : พิจารณาความสามารถของเคร่ืองหมายการคา้ในการสร้างรายไดจ้ากประมาณการทางการเงิน 5 ปี โดยประมาณ

การจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะได้รับในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้

   
อตัราค่าใชสิ้ทธิ
เคร่ืองหมายการคา้ 

: อตัราร้อยละ 5.1 จากการเทียบเคียงการซ้ือและขายของตลาดในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั 

   
อตัราการเติบโตของ
รายได ้

: อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : ประมาณการอตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 ของเคร่ืองหมายการคา้

ดงักล่าว 
   
อตัราคิดลด : อัตราร้อยละ 12.37 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ    

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมขึ้น  

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน     
งบการเงิน การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 เน่ืองจากมีการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดน้ ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  ค่าสิทธิบตัร  รวม 
รำคำทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561  11,607          -  11,607 
เพ่ิมขึ้น 2,611   3,753  6,364  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 14,218   3,753    17,971  
เพ่ิมขึ้น 6,333  117  6,450 
ตดัจ าหน่าย (43)          -  (43) 
โอนเขา้ (ออก) (21)  21          - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 20,487  3,891  24,378 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 8,845          -  8,845 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  1,823    152   1,975  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  10,668   152    10,820  
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,903  153  2,056 
ตดัจ าหน่าย (43)          -  (43) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 12,528  305  12,833 
      
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 3,550  3,601  7,151 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 7,959  3,586  11,545 

 
มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการของบริษทัและของกลุ่มบริษทัซ่ึงตัดค่าตัดจ าหน่ายเต็มจ านวนแล้ว แต่ยงัสามารถใช้
ประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านั้ นได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนเงินรวมประมาณ   8.9 ล้านบาท และ 18.0 ล้านบาท ตามล าดับ          
(2561: 7.2 ลา้นบาท และ 16.6 ลา้นบาท ตามล าดบั)  
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12. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 
 (พนับาท) 
รำคำทุน  
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 83,996 

  
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 26,279 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,280 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 35,559 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 8,357 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 43,916 
  
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 48,437 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 40,080 
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13. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
 

31 ธนัวาคม 
2561  

ก าไร 
ส าหรับปี  

ก าไร 
เบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับปี  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น  

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี          
-  ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 12,185  (6,688)       -       -  5,497 
-  ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายหุ้นทุน      -       -       -  4,589  4,589 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ      -  211       -       -  211 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 399  305       -       -  704 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       -  1,739       -       -  1,739 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 2,441  1,153  (257)       -  3,337 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 766  146       -       -  912 
ค่าเช่า 1,253  (522)       -       -  731 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 7,562  534       -       -  8,096 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 1,832  2,286       -       -  4,118 
รายไดรั้บล่วงหนา้      -  3,398       -       -  3,398 
รวม 26,438  2,562  (257)  4,589  33,332 
 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

                   50 

รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
 

31 ธนัวาคม 
2561  

ก าไร 
ส าหรับปี  

ก าไร 
เบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับปี  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น  

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี          
-  ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน       -  453        -        -  453 
-  ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายหุ้นทุน      -       -       -  4,589  4,589 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       -  79        -        -  79 
ค่าเช่า 936  567  (188)        -  1,315 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 234  (22)        -        -  212 
รวม 1,170  1,077  (188)  4,589  6,648 
 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 23,912  33,442        -  3,952 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 6,688  (1,009)  (453)        - 
-   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (211)        -        -        - 
-   ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (305)  (315)        -        - 
-   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (1,739)        -  (79)        - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        
 เม่ือเกษียณอาย ุ (1,153)  (815)  (567)  (353) 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (146)  (176)        -        - 
- ค่าเช่า 522  (84)        -   1 
-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน  (534)  2,283  22  (102) 
-   รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (2,286)  (998)        -        - 
- รายไดรั้บล่วงหนา้ (3,398)        -        -        - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 21,350  32,328  (1,077)   3,498 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 127,573  172,546  267,916  100,628 
        

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 15 และ 20  25,438  34,314  53,583  20,126 
บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        
-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 1,675  2,958  33  2,489 
-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน ามาหกัภาษีไดเ้พ่ิมเติม (6,146)  (4,478)  (171)  (217) 
-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี       -        -  (54,522)  (18,900) 
-   ตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก        
     ผลขาดทุนทางภาษีสะสมท่ีหมดอายุ       -  169        -        - 
-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนต ่ากว่าทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        
     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 383  (635)        -        - 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 21,350  32,328  (1,077)  3,498 
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14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
            

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน -  3.3 - 3.8        -  630,000        -  630,000 
หกั ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกูร้อตดับญัชี            -  (183)        -  (183) 
สุทธิ           -  629,817        -  629,817 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 700,000  700,000 
กูยื้มเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 2,955,000  2,955,000 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระหว่างปี (3,025,000)  (3,025,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 630,000  630,000 
กูยื้มเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 490,000  490,000 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระหว่างปี (1,120,000)  (1,120,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562              -               - 

 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งหมดโดยใช้เงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการออกและ        
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนคร้ังแรก  
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 
 

  วงเงิน (ลา้นบาท)     
ประเภทของสินเช่ือ  2562  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  

 170  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  30  10  อตัราเงินเบิกเกิน
บญัชีขั้นต ่า 

 มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 
 

ง) เงินกูยื้มระยะสั้น  
(เพื่อใชร้องรับการจ่าย 
เงินปันผล) 

    -  200  อตัราเงินกูย้ืมขั้นต ่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 
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  วงเงิน (ลา้นบาท)     
ประเภทของสินเช่ือ  2562  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     

 
เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 บริษทัได้ท าสัญญาแก้ไขกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื่อเปล่ียนวงเงินสินเช่ือบางส่วนของ เงินกูยื้มระยะสั้นรวม       
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทและหนงัสือค ้าประกนัไปเป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท รวมถึงปลดเง่ือนไขท่ีส าคัญบาง
ประการท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้เช่น การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบนัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ 
 
วงเงินสินเช่ือ ก) - ง) ค  ้ าประกนัโดยการจ านองท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้น      
หมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29 (2562: ไม่มี) นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้
 
วงเงินสินเช่ือ จ)  เป็นวงเงินสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
เจา้หน้ีการคา้        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 305  1,342          -          - 
-  บริษทัอืน่ 219,219  188,505          -          - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         -          -  456  86 
-  บริษทัอืน่ 75,555  46,998  7,702  3,527 
รวม 295,079  236,845  8,158  3,613 

 
16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 

 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึงเพ่ือซ้ือยานพาหนะตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 โดยมีจ านวนงวดการผอ่น
ช าระ 36 งวด และ 60 งวด งวดละเท่า ๆ กนัทุกเดือน สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดปี 2564 กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ซ้ือภายใตส้ัญญา
เช่าการเงินน้ีจะโอนเป็นของบริษทัต่อเม่ือบริษทัช าระเงินทั้งหมดให้แก่บริษทัลิสซ่ิงดงักล่าวแลว้ โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี  2562  2561  2562  2561 

         

2562          -  1,531          -  1,531 
2563  702  1,108  702  1,108 
2564  293  293  293  293 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  995  2,932  995  2,932 
หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (112)  (348)  (112)  (348) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  883  2,584  883  2,584 
หกั    หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
          สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (602)  (1,302)  (602)  (1,302) 
สุทธิ  281  1,282  281  1,282 
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17. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวียนจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561  มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 2,952          - 
เพ่ิมขึ้น 3,977          - 
ใชไ้ป (2,525)          - 
ตดัจ าหน่าย (575)   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 3,829          - 
เพ่ิมขึ้น 5,311          - 
ใชไ้ป (3,616)          - 
ตดัจ าหน่าย (962)          - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 4,562          - 

 
18. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 10,798  4,632 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,893  1,704 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 181  65 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,667)  (1,720) 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 12,205  4,681 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,041  3,210 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 283  107 
ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ 757  217 
จ่ายผลประโยชน์ (1,318)  (699) 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,285)  (942) 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 16,683  6,574 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ในก าไรส าหรับปี :        
-  ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,041  3,893  3,210  1,704 
-  ตน้ทุนดอกเบ้ีย 283  181  107  65 
-  ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ 757          -  217          - 
ในก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี :        
-  ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,285)  (2,667)  (942)  (1,720) 
รวม 5,796  1,407  2,592  49 

 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 
    

อตัราคิดลด  ร้อยละ 1.33 ต่อปี  ร้อยละ 2.23 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคตเฉล่ีย ร้อยละ 5 ต่อปี  ร้อยละ 5 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 64  ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 59 
อตัราทุพพลภาพ ร้อยละ 5 ของตารางมรณะไทย ปี 2560  ร้อยละ 5 ของตารางมรณะไทย ปี 2560 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย ปี 2560  ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย ปี 2560 
 
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและอา้งอิงตามตารางมรณะซ่ึงประกาศโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล               
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่น ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 ผลกระทบเพ่ิมขึ้น (ลดลง) / (ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

       

อตัราคิดลด        
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (0.9)  (0.5)  (0.3)  (0.2) 
   ลดลงร้อยละ 1 0.9  0.6  0.4  0.2 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน        
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 0.9  0.6  0.4  0.2 
   ลดลงร้อยละ 1 (0.9)  (0.6)  (0.4)  (0.2) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (1.0)  (0.6)  (0.4)  (0.2) 
   ลดลงร้อยละ 1 0.5  0.3  0.2  0.1 
  
แมว่้าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
 
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 าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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19. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัที่ 18 กนัยายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 
 
ก) เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ท าให้จ านวนหุ้นสามัญของบริษทัเพ่ิมขึ้ นจาก       

14,062,500 หุ้น เป็น 140,625,000 หุ้น 
 
ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 140,625,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 140,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 300,000,000 บาท 

(แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยจดัสรรเพื่อ 
- การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 84,375,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 84,375,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิมจ านวน 1 หุ้น ต่อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ 0.6 หุ้น ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 1 บาท  

- การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 75,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 75,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อออกและเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนคร้ังแรก เม่ือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561    
 
บริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมจ านวนเงิน 84,375,000 บาท และจดทะเบียนการเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2561   
 
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
กบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าว (สุทธิจากภาษีเงินได)้ เป็นจ านวนเงิน 18.4 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 
 
20. 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 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ทุนส ารองตามกฎหมายมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนแลว้ 
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21. 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 3 กนัยายน 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั การจ่าย เ งินปันผลระหว่างกาลของบริษัท           
ในอตัราหุ้นละ 6.70 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 14,062,500 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 94.22 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัแลว้ในเดือนกนัยายน 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 
 
22. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนท่ีจดทะเบียน 
 
กลุ่มบริษทัได้จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเขา้เป็นกองทุน         
จดทะเบียนโดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั  ตามระเบียบกองทุนสมาชิกตอ้งจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายสมทบเขา้กองทุนใน
อัตราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนพนักงาน  กลุ่มบริษทัได้แต่งตั้งผู ้จัดการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินรวมประมาณ 12.4 ลา้นบาท และ 6.6 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และ 2561 ตามล าดบั (ของบริษทัจ านวนเงินประมาณ 4.8 ลา้นบาท และ 2.8 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 ตามล าดบั) 
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23. รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 
 
รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมาจากรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม รายไดค้่าบริการและรายไดจ้ากการให้สิทธิค่าแฟรนไชส์ 
 
การจ าแนกรายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
 
 งบการเงินรวม 
 2562 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
รายไดต้ามส่วนงาน      
-  รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,019.5  7.1  3,026.6 
-  รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 69.1  6.8  75.9 
-  รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกและอื่น ๆ 18.9                   -  18.9 
รวมรายได ้ 3,107.5  13.9  3,121.4 

      
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้      
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 3,019.5  7.1  3,026.6 
-  ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 88.0  6.8  94.8 
รวมรายได ้ 3,107.5  13.9  3,121.4 

 
 งบการเงินรวม 
 2561 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
รายไดต้ามส่วนงาน      
-  รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,846.1  6.5  2,852.6 
-  รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 61.8  7.8  69.6 
-  รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกและอื่น ๆ 9.3                   -  9.3 
รวมรายได ้ 2,917.2  14.3  2,931.5 

      
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้      
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,846.1  6.5  2,852.6 
-  ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 71.1  7.8  78.9 
รวมรายได ้ 2,917.2  14.3  2,931.5 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
รายไดต้ามส่วนงาน      
-  รายไดค้่าบริหารจดัการและอื่น ๆ 242.8                   -  242.8 

      
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้      
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง                  -                   -           - 
-    ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 242.8                   -  242.8 
รวมรายได ้ 242.8                   -  242.8 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
รายไดต้ามส่วนงาน      
-  รายไดค้่าบริหารจดัการและอื่น ๆ 253.6                   -  253.6 

      
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้      
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง                  -                   -           - 
-  ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 253.6                   -  253.6 
รวมรายได ้ 253.6                   -  253.6 
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จ านวนเงินรวมของราคาของรายการท่ีไดปั้นส่วนให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ินลง หรือบางส่วนท่ียงัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ในปี    
2563 31,738             - 
2564 13,555             - 
2565 7,340             - 
2566 6,330             - 
2567 4,826             - 
2568 เป็นตน้ไป    393             - 
รวม 64,182             - 

 
กลุ่มบริษทัเลือกใช้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัในการไม่เปิดเผยรายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2562 หากคาดการณ์เม่ือเร่ิมแรกว่าสัญญามีอายุหน่ึงปีหรือนอ้ยกว่า กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินซ่ึงสอดคลอ้งโดยตรงกบั         
มูลค่าท่ีให้กบัลูกคา้ ณ วนัท่ีปฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาในระหว่างปีมีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย ์

ท่ีเกิดจากสัญญา 
 หน้ีสิน 

ท่ีเกิดจากสัญญา 
 สินทรัพย ์
ท่ีเกิดจากสัญญา 

 หน้ีสิน 
ท่ีเกิดจากสัญญา 

        

ณ  วนัที่ 1 มกราคม 2562       -  (27,979)        -        - 
รับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี 58,521  39,875  242,772        - 
เงินรับล่วงหนา้       -  (69,689)        -        - 
โอนไปลูกหน้ีการคา้ (58,521)        -  (242,772)        - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562       -  (57,793)        -        - 
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24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  ไดแ้ก ่
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ตน้ทุนวตัถุดิบ 1,112,087  1,034,351          -          - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 878,108  811,756  177,587  179,117 
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 571,145  492,107  25,150  10,013 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 188,791  170,240  12,856  12,295 
ค่าใชจ่้ายอื่น 262,759  259,023  37,826  31,869 
รวม 3,012,890  2,767,477  253,419  233,294 

 
25. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับแต่ละปีดว้ยจ านวน
หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหว่างปี 
 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  ค  านวณไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นหุ้น 

 2562  2561 
    

จ านวนหุ้นที่มีอยู ่ณ วนัที่ 1 มกราคม 225.0  14.1 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นที่ตราไว ้(หมายเหตุ 19)            -  126.5 
ผลกระทบจากหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหว่างปี 66.4  22.4 
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  291.4  163.0 

 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัน้ีมีผลท าให้จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ไดป้รับปรุงใหม่เพ่ือการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แรก 
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26. สัญญำระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการหลายฉบบัเพื่อเช่าท่ีท าการกลุ่มบริษทั พ้ืนท่ีร้านอาหารและ
อุปกรณ์ภายใตส้ัญญาดงักล่าว ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจ า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม จ านวนเงินรวม 196.6 ลา้นบาท และ 
162.1 ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงินรวม 6.4 ลา้นบาท และ 1.3 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 382,510  331,619  23,209  597 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 376,810  349,060  104,424  402 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 116,849  10,779  106,883              - 
รวม 876,169  691,458  234,516  999 

 
27. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการได้รวมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย เงินมดัจ า เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย  เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
นโยบายการบญัชีส าหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทุนให้มีจ านวนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือจ่ายช าระหน้ีส าหรับภาระผูกพนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นงบการเงิน  จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัไม่มี
ปัญหาความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
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ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญั 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีให้แก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ
ก าหนด  ฝ่ายบริหารไดค้วบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายการให้สินเช่ือและวิธีการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีการให้
สินเช่ือไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจาก
สินเช่ือท่ีเป็นนยัส าคญัจากการการเก็บหน้ีไม่ได ้ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  
 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ผูบ้ริหารพิจารณาว่าความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียมีนอ้ย กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้ าสัญญาเพื่อป้องกนัความเส่ียง
ดงักล่าว 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  
 2562 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่ม ี
อตัราดอกเบ้ีย 

 
รวม 

ท่ีแทจ้ริง  
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  312,897 50,414 363,311 0.30 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -        -  106,500 106,500 - 
เงินมดัจ า        -         -         -        -  197,426 197,426 - 
รวม        -         -         -  312,897 354,340 667,237  

        
   หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - -        -         -  295,079 295,079 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -  18,710 18,710 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน          602                 281        -         -        -          883 17.48 
รวม          602                  281        -               -     313,789 314,672  

 
 งบการเงินรวม  
 2561 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่ม ี
อตัราดอกเบ้ีย 

 
รวม 

ท่ีแทจ้ริง  
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  114,726 27,875 142,601 0.37 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  44,308 44,308 - 
เงินมดัจ า        -         -         -         -  163,508 163,508 - 
รวม        -         -         -     114,726 235,691 350,417  

        
   หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ -        -         -  629,817        -  629,817 3.3 - 3.8 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - -        -         -  236,845 236,845 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -    18,032 18,032 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         1,302          1,282        -         -         -       2,584 5.19, 17.48 
รวม         1,302         1,282        -      629,817    254,877  887,278  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562 (พนับาท)  
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม 
   ราคาตลาด  

ไม่ม ี
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 

        
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  201,181 20,261 221,442 0.30 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -        -  28,745 28,745 - 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -  271,169          -  271,169 4.15 
เงินมดัจ า        -         -         -        -     6,393      6,393 - 
รวม        -         -         -    472,350  55,399  527,749  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - -        -  8,158 8,158 - 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 150,690 -        -         -           -  150,690 1.05 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน       -         -         -         -  838 838 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         602        281        -        -          -          883 17.48 
รวม  151,292        281        -           -      8,996  160,569  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2561 (พนับาท)  
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม 
   ราคาตลาด  

ไม่ม ี
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 

        
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  64,849 1,222 66,071 0.37 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  24,842 24,842 - 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -  170,240          -         170,240  4.15 
เงินมดัจ า        -         -         -         -       1,800      1,800 - 
รวม        -         -         -     235,089    27,864    262,953  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ - - - 629,817          -  629,817 3.3 - 3.8 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - -        -  3,613 3,613 - 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 78,291        -         -         -           -  78,291 1.05 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน        -         -         -         -  143 143 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         1,302       1,282        -         -           -       2,584 5.19, 17.48 
รวม       79,593       1,282        -       629,817          3,756  714,448  
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มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น และเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น  และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียง
กบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
เงินมดัจ าและเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน : ไม่สามารถค านวนมูลค่ายติุธรรมไดเ้น่ืองจากไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมได ้
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็นสาระส าคญั   เน่ืองจากมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
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28. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 เป็นดงัน้ี   
 

 2562 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,019.5  7.1  3,026.6 
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม (1,615.9)  (5.4)  (1,621.3) 
ก าไรขั้นตน้ 1,403.6  1.7  1,405.3 

รายไดอ้ื่น     117.5 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (901.9) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (489.7) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (3.7) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (21.3) 
ก าไรส าหรับปี     106.2 

 
 2561 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,846.1  6.5  2,852.6 
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม (1,515.2)  (4.6)  (1,519.8) 
ก าไรขั้นตน้ 1,330.9  1.9  1,332.8 

รายไดอ้ื่น     112.1 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (799.1) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (448.6) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (24.7) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (32.3) 
ก าไรส าหรับปี     140.2 
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29. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  
 
ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจดัซ้ือสินทรัพย ์สินคา้และบริการจ านวนเงินรวม 59.3 ลา้นบาท และ 162.8 ลา้นบาท 

ตามล าดบั (2561: 52.2 ลา้นบาท และ 120.8 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้าประกนัต่อบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นจ านวนเงิน

รวม 0.6 ลา้นบาท (2561: 0.4 ลา้นบาท)  
 
ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้นของบริษทัจ านวนเงิน 200.0 ลา้นบาท (2561: 780.0 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 14 
 
ง) บริษทัมีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อประชาสัมพนัธ์และจดัจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มบริษทั โดยมี

ระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในการน้ี บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งแบ่งส่วนแบ่งรายได้และ
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ก  าหนดไวใ้นสัญญาดังกล่าว  เม่ือวนัที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษทัได้ท าสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1       
เพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือของสัญญาดงักล่าวไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดท้ าหนงัสือ
แจง้ยกเลิกสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกบับริษทัในประเทศดงักล่าว 

 
จ) กลุ่มบริษทัมีสัญญาการสนนัสนุนทางการตลาดกบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง เพื่อส่งเสริมและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์างประเภทของบริษทั

ดงักล่าวภายในสถานประกอบการของกลุ่มบริษทัและแฟรนไชส์ซี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567  
ในการน้ี กลุ่มบริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจดัท ากิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดและปฎิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 
30. กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน     
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเน่ืองและรักษาไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.4 : 1  2.3 : 1  0.1 : 1  2.2 : 1 
 
หน้ีสิน หมายถึง หน้ีสินรวม และทุน หมายถึง ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
 
กลุ่มบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการจัดการส่วนทุนของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
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31. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการในงบการเงินของปี 2561 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินของปี 2562 ดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
ตน้ทุนขายและบริการ 2,218,548  (2,218,548)           - 
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม          -           1,519,762           1,519,762 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 100,293  698,786  799,079 
รวม 2,318,841           -  2,318,841 

 
32. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีย่ังไม่ได้ใช้     
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัที่ 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีมีผลบงัคบัใช ้
   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  สัญญาเช่า 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 
 
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า ส่งผลให้กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งไม่ได้คิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ านวน 568.9 ลา้นบาท และ 234.5 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
ปัจจุบัน ผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีแท้จริงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวต่องบการเงินของ         
กลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
 
33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 
กรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 
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