
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ คณะกรรมกำร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัและ
บริษัทจากการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้ งน้ี ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั แผนการจดัการของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
รวมถึงการน าแนวปฏิบติัทางการบัญชีเร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาถือปฏิบติัในขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจ้าไม่ได้เปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 

เร่ืองอ่ืน  
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี  
24 กุมภาพนัธ์ 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและ 
เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยให้
ขอ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
(ธนิต โอสถาเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
9 พฤศจิกายน 2563 



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 325,295             363,311        257,191             221,442 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5, 14 50,457               106,500        22,158               28,745          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                    -                267,365             271,169        

สินคา้คงเหลือ 73,119               94,906          -                    -                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 7,849                 13,485          3,212                 7,303            

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 5 20,809               19,625          3,845                 6,807            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 477,529             597,827        553,771             535,466 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 6 3,089                 -                -                    -                

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                    -                498,816             723,816        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 762,027             884,258        366,633             370,762        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(2562: สิทธิการเช่า) 8 1,004,100          40,081          167,408             -                

คา่ความนิยม 181,956             181,956        -                    -                

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 89,869               89,723          13,917               11,545          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 70,315               33,332          13,835               6,648            

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 5 220,920             216,947        18,092               11,845          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,332,276          1,446,297     1,078,701          1,124,616 

รวมสินทรัพย์ 2,809,805          2,044,124     1,632,472          1,660,082 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5 282,937             295,079        14,163               8,158            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 9 -                    -                26,625               150,690        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 9 201,817             602               15,638               602               
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย -                    7,111            -                    -                

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 43,846               106,774        6,945                 24,361          
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชีท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 19,718               22,094          -                    -                
ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษ
   แก่ลูกคา้ 5,179                 4,562            -                    -                

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 15,553               18,710          849                    838               

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 27,736               26,482          11,578               2,654            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 596,786             481,414        75,798               187,303 

หนี้สินไม่หมนุเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 9 818,107             281               168,057             281               

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 22,436               16,683          9,466                 6,574            

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนการร้ือถอน 63,169               67,604          5,091                 6,274            

รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 19,894               18,671          -                    -                

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 5 25,198               25,395          -                    -                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 948,804             128,634        182,614             13,129 

รวมหนีสิ้น 1,545,590          610,048        258,412             200,432 

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน
   (หุ้นสามญัจ านวน 300,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000             300,000        300,000             300,000 

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้

   (หุ้นสามญัจ านวน 300,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000             300,000        300,000             300,000        

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 959,977             959,977        959,977             959,977        

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 148,158             147,820        -                    -                

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

   จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 30,000               30,000          30,000               30,000          

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (173,921)           (3,722)           84,083               169,673        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,264,214          1,434,075     1,374,060          1,459,650     

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1                        1                   -                    -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,264,215          1,434,076     1,374,060          1,459,650     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,809,805          2,044,124     1,632,472          1,660,082     

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 10 663,671          781,520          -                  -                   
รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ 5, 10 -                  -                  52,122            60,851              
รายไดเ้งินปันผล 7 -                  -                  -                  -                   
รายไดอ่ื้น 15,752            11,727            3,203              2,643                
รวมรำยได้ 679,423          793,247          55,325            63,494              

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 5 333,011          409,568          -                  -                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 183,130          230,380          -                  -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 100,354          126,729          51,612            72,861              
ตน้ทุนทางการเงิน 5 7,874              45                   2,230              616                   
รวมค่ำใช้จ่ำย 624,369          766,722          53,842            73,477              

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 55,054            26,525            1,483              (9,983)              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 (232)                -                  -                  -                   
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 54,822            26,525            1,483              (9,983)              
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (9,279)             (4,376)             (702)                2,038                
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 45,543            22,149            781                 (7,945)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                   
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 45,543            22,149            781                 (7,945)              

(พันบาท)

30 กนัยายน 30 กนัยายน

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
6



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 45,543            22,149            781                 (7,945)              
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                   

45,543            22,149            781                 (7,945)              

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 45,543            22,149            781                 (7,945)              
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                   

45,543            22,149            781                 (7,945)              

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.15                0.07                0.00 (0.03)                

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 10 1,624,880       2,262,357       -                  -                  
รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ 5, 10 -                  -                  127,825          177,099          
รายไดเ้งินปันผล 7 -                  -                  -                  212,859          
รายไดอ่ื้น 36,788            26,544            10,392            7,961              
รวมรำยได้ 1,661,668       2,288,901       138,217          397,919          

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 5 895,851          1,182,770       -                  -                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 540,806          643,263          -                  -                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 304,320          359,371          155,317          188,505          
ตน้ทุนทางการเงิน 5 26,812            3,666              7,381              5,526              
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,767,789       2,189,070       162,698          194,031          

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (106,121)         99,831            (24,481)           203,888          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 (641)                -                  -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (106,762)         99,831            (24,481)           203,888          
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 27,120            (12,385)           4,857              6,490              
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (79,642)           87,446            (19,624)           210,378          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (79,642)           87,446            (19,624)           210,378          

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (79,642)           87,446            (19,624)           210,378          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

(79,642)           87,446            (19,624)           210,378          

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (79,642)           87,446            (19,624)           210,378          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

(79,642)           87,446            (19,624)           210,378          

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) (0.27)               0.30                (0.07)               0.73                

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
9



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่าง
ทุนเรือนหุ้น จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทุนส ารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 225,000          78,333            145,001          30,000            (9,723)             468,611          2                     468,613          
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เพ่ิมหุ้นสามญั 75,000            877,055          -                  -                  -                  952,055          -                  952,055          
   ตดัจ  าหน่ายส่วนต ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร
      จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                  -                  2,820              -                  -                  2,820              -                  2,820              
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                  -                  -                  -                  (101,250)         (101,250)         (1)                    (101,251)         
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุน

      ให้ผู้ถอืหุ้น 300,000          955,388          147,821          30,000            (110,973)         1,322,236       1                     1,322,237       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ก  าไร -                  -                  -                  -                  87,446            87,446            -                  87,446            
   ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  87,446            87,446            -                  87,446            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 300,000          955,388          147,821          30,000            (23,527)           1,409,682       1                     1,409,683       

งบกำรเงนิรวม
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
10



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่าง
ทุนเรือนหุ้น จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทุนส ารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 300,000 959,977 147,820 30,000 (3,722) 1,434,075 1 1,434,076
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                  -                  -                  -                  (30,557)           (30,557)           -                  (30,557)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 300,000          959,977          147,820          30,000            (34,279)           1,403,518       1                     1,403,519       

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   ตดัจ  าหน่ายส่วนต ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร
      จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                  -                  338                 -                  -                  338                 -                  338                 
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                  -                  -                  -                  (60,000)           (60,000)           -                  (60,000)           

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุน
      ให้ผู้ถอืหุ้น 300,000          959,977          148,158          30,000            (94,279)           1,343,856       1                     1,343,857       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ขาดทุน -                  -                  -                  -                  (79,642)           (79,642)           -                  (79,642)           
   ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  (79,642)           (79,642)           -                  (79,642)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 300,000          959,977          148,158          30,000            (173,921)         1,264,214       1                     1,264,215       

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 225,000                78,333                  30,000                  1,177                    334,510                
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เพ่ิมหุ้นสามญั 75,000                  877,055                -                        -                        952,055                
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                        -                        -                        (101,250)               (101,250)               
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 300,000                955,388                30,000                  (100,073)               1,185,315              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ก  าไร -                        -                        -                        210,378                210,378                
   ก  าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        -                        
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                        -                        -                        210,378                210,378                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 300,000                955,388                30,000                  110,305                1,395,693              

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน 300,000 959,977 30,000 169,673 1,459,650
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                        -                        -                        (5,966)                   (5,966)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 300,000                959,977                30,000                  163,707                1,453,684              

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                        -                        -                        (60,000)                 (60,000)                 
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        -                        (60,000)                 (60,000)                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ขาดทุน -                        -                        -                        (19,624)                 (19,624)                 
   ก  าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        -                        
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                        -                        -                        (19,624)                 (19,624)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 300,000                959,977                30,000                  84,083                  1,374,060              

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
13



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (79,642)               87,446                (19,624)               210,378              
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (27,120)               12,385                (4,857)                 (6,490)                 
ตน้ทุนทางการเงิน 26,812                3,666                  7,381                  5,526                  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 297,586              143,465              26,220                11,448                
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (684)                    (1,934)                 (1,183)                 (648)                    
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,753                  5,482                  2,892                  2,700                  
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 617                     934                     -                      -                      
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
   (สุทธิจากภาษี) 1,036                  -                      -                      -                      
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (4,478)                 714                     (395)                    -                      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหน้ี 2,653                  -                      -                      -                      
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเส่ือมสภาพสินคา้ (1,913)                 1,936                  -                      -                      
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,566                (609)                    1,358                  (841)                    
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (5,261)                 -                      -                      -                      
ผลต่างจากการไดรั้บการลดค่าเช่า 666                     -                      -                      -                      
รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ (62,827)               (17,883)               -                      -                      
รายไดเ้งินปันผล -                      -                      -                      (212,859)             
ดอกเบ้ียรับ (848)                    (1,363)                 (9,225)                 (7,608)                 

167,916              234,239              2,567                  1,606                  
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 53,390                (39,911)               6,587                  3,526                  
สินคา้คงเหลือ 23,700                22,459                -                      -                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (923)                    (9,720)                 3,110                  (3,777)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,973)                 (30,472)               (6,247)                 (4,593)                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (14,440)               17,503                6,005                  10,784                
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (3,157)                 447                     11                       694                     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (55,444)               20,312                (13,897)               5,093                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,254                  15,473                8,924                  (1,658)                 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 61,674                27,703                -                      -                      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,649)                 1,140                  -                      -                      
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 228,348              259,173              7,060                  11,675                
จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน -                      (753)                    -                      (699)                    
จ่ายภาษีเงินได้ (2,742)                 (39,132)               4,091                  (5,483)                 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 225,606              219,288              11,151                5,493                  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษทัยอ่ย -                      -                      225,000              -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า -                      -                      -                      (270,000)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (4,125)                 -                      -                      -                      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,649                14,362                91                       2,477                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (45,610)               (223,378)             (10,355)               (34,250)               
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (1,123,598)          (1,174,749)          
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      1,127,402           1,179,173           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระค่าร้ือถอน -                      (774)                    -                      (490)                    
เงินปันผลรับ -                      -                      -                      212,859              
ดอกเบ้ียรับ 587                     1,149                  9,078                  7,373                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (25,499)               (208,641)             227,618              (77,607)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน -                      952,055              -                      952,055              
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 90,000                490,000              90,000                490,000              
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      328,130              1,066,900           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (90,000)               (1,120,000)          (90,000)               (1,120,000)          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (452,195)             (967,786)             
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดท่ีผู้เช่าจ่ายเพ่ือ
   ลดจ านวนหนีสิ้นซ่ึงเกิดขึน้จากสัญญาเช่าการเงิน) (151,311)             (1,591)                 (11,419)               (1,591)                 
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (60,000)               (101,250)             (60,000)               (101,250)             
ดอกเบ้ียจ่าย (26,812)               (3,532)                 (7,536)                 (5,307)                 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (238,123)             215,682              (203,020)             313,021              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (38,016)               226,329              35,749                240,907              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 363,311              142,601              221,442              66,071                
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 325,295              368,930              257,191              306,978              

(พันบาท)

30 กนัยายน 30 กนัยายน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 สัญญาเช่า 
12 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
13 เงินปันผล 
14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
17 การจดัประเภทรายการใหม่ 
  
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั
การใหบ้ริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ยและธุรกิจร้านอาหาร 
 
รายละเอียดของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ได้เปิดเผยไว้ใน 
หมายเหตุขอ้ 6 และ 7 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
อยา่งมีสาระส าคญั และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) เป็นคร้ังแรกซ่ึงได้
เปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้ นไม่แตกต่างจาก 
ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญั
ใหม่ท่ีใช้ในการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 4 ตามล าดบั 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่
มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุ้นจาก
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ ขาดทุนสะสม   ก าไรสะสม 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  (3,722)  169,673 
ลดลงเน่ืองจาก         
การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 -  
   สุทธิภาษีเงินได ้ ก  (30,557)  (5,966) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  (34,279)  163,707 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (“TFRIC 4”) ดว้ยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าตาม  TFRS 16  กลุ่มบริษทัได้ประเมินว่า
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price)  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้
ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 
เดือน 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า   
- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 1,049,021  182,175 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มขึ้น 8,596  2,333 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (1,132)  (1,132) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (1,094,526)  (192,709) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง 7,484  3,367 
ก าไรสะสมลดลง 30,557  5,966 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 876,169  234,516 
สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (327,456)  - 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (5,986)  - 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (11,970)  (2,057) 
สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าท่ีมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 643,188 

 
- 

 1,173,945  232,459 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  1,094,526  192,709 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 883  883 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,095,409  193,592 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  4.00  4.25 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 
ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการของ
กลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราวตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2563  เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหม้ัน่ใจวา่พนกังาน
ของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอยา่งยิง่ยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได ้ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอน
ในการประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบัญชี เร่ือง 
มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified 
approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ี
มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 

 
กลุ่มบริษัทเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงิน
ในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใช้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

 
(ข) การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 

 
กลุ่มบริษัทได้รับการลดค่าเช่าจ่าย เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มบริษัทได้ทยอยปรับลดหน้ีสิน 
ตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนท่ีไดรั้บการลดค่าเช่า กลบัรายการค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างเป็นขาดทุนจากการไดรั้บ
การลดค่าเช่าในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นจ านวน 
0.9 ลา้นบาท และ 0.7 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ตามล าดบั 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ค) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้ในการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 

 
5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและยอ่ย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและกลุ่มบริษทัมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญัในระหว่างงวด  
มีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน มีผู ้ถือหุ้นและกรรมการเป็น

สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับกรรมการและผูถื้อหุ้น
ของกลุ่มบริษทั 

บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน มีผู ้ถือหุ้นและกรรมการเป็น
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับกรรมการและผูถื้อหุ้น
ของกลุ่มบริษทั 

บริษทั สุทธารา สวีท จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน มีผู ้ถือหุ้นและกรรมการเป็น
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับกรรมการและผูถื้อหุ้น
ของกลุ่มบริษทั 

บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เครซ่ี สไปร์ซ่ี กรุ๊ป จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน มีกรรมการเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบัผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงของบริษทั 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภท มีดงัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซ้ือและขายวตัถุดิบ ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและคา่บริการ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือและขายสินทรัพยถ์าวร ตามท่ีตกลงร่วมกนั 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดด้อกเบ้ีย ตน้ทุนการกูย้มืบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.05 ต่อปี  
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกวา่    

   จ านวนเงินท่ีผูถื้อหุ้นอนุมติั 
 

รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  
สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ซ้ือสินคา้หรือบริการ -  -  122  - 
ขายสินทรัพยถ์าวร -  -  150  - 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  84  2 
ดอกเบ้ียรับ -  -  2,578  2,287 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  229  570 
รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ -  -  51,739  60,851 
รายไดอ่ื้น -  -  -  3 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  29  7,203 
        
บริษัทร่วม        
ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ 319  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 74  -  -  - 
ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น 78  -  -  - 
รายไดอ่ื้น 87  -  -  - 
        
 
 
 

       



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ -  2  -  - 
รายจ่ายค่าเช่า 504  551  -  - 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 8,241  8,287  8,241  8,287 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 299  359  299  359 
รวม 8,540  8,646  8,540  8,646 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ซ้ือสินคา้หรือบริการ -  -  300  - 
ขายสินทรัพยถ์าวร -  -  152  40 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  2,092  2 
ดอกเบ้ียรับ -  -  8,493  6,538 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  939  1,860 
เงินปันผลรับ -  -  -  212,859 
รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ -  -  127,442  177,099 
รายไดอ่ื้น -  -  97  3 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  96  7,528 
        
บริษัทร่วม        
ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ 777  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 173  -  -  - 
ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น 235  -  -  - 
รายไดอ่ื้น 466  -  -  - 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ -  13  -  - 
ซ้ือสินคา้หรือบริการ -  3,919  -  - 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น -  69  -  - 
รายจ่ายค่าเช่า 1,211  2,862  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  31  -  - 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 19,840  25,748  19,840  25,748 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 896  1,094  896  1,094 
รวม 20,736  26,842  20,736  26,842 

 
 

 
 
 
 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีการค้า 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  21,261  28,455 
บริษทัร่วม 173  -  -  - 
รวม 173  -  21,261  28,455 
        

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  756  171 
รวม -  -  756  171 

 
 อัตรำดอกเบีย้ 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 
   ระยะส้ัน 2562  2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 4.15  4.15  271,169  1,123,598  (1,127,402)  267,365 
รวม     271,169      267,365 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
เงินทดรองจ่าย 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  1,618 
รวม -  -  -  1,618 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
เงินมัดจ า 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,667  3,157  -  - 
รวม 2,667  3,157  -  - 

        
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

ดอกเบี้ยค้างรับ 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  910  1,023 
รวม -  -  910  1,023 

        
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหนี้การค้า 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 225  305  -  - 
รวม 225  305  -  - 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  3,372  456 
รวม -  -  3,372  456 

        
    

    

    



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

เงินประกันวัตถุดิบ 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัร่วม 120  -  -  - 
รวม 120  -  -  - 

        

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  3  159 
รวม -  -  3  159 

 
 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 
   ระยะส้ัน 2562  2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย      1.05       1.05  150,690  328,130  (452,195)  26,625 
รวม     150,690      26,625 

 
เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดไม่มีหลกัประกนัและเป็นเงินกูย้มืประเภทช าระคืน
เม่ือทวงถาม 
 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

      งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 กนัยายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 กนัยายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 กนัยายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 กนัยายน 

2563  
30 กนัยายน 

2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                     
บริษทั กินดีอยูดี่     
   2020 จ ากดั 

 
ร้านอาหาร 

 
25.00 

  
- 

  
16,500 

  
- 

 
4,125  

 
-  3,089  

 
-  

 
-  

 
- 

รวม          4,125  -  3,089  -  -  - 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
ซ้ือเงินลงทุนระหวา่งงวด  4,125  - 
การตดัก าไรระหวา่งกนัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จากการขายแบบ downstream   (358)  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (678)  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน  3,089  - 

  
การเพ่ิมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เขา้ท าสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท      
แห่งหน่ึง เพื่อลงทุนในหุ้นร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกทั้งหมดของบริษทัร่วม ซ่ึงบริษทัร่วมดงักล่าวไดรั้บสิทธ์ิในการ
เป็นแฟรนไชส์แบบตวัแทน (Master franchise) ในภาคใตข้องประเทศไทย 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยเพิ่ม     
เงินลงทุนในบริษทั กินดีอยู่ดี 2020 จ ากดั (“บริษทัร่วม”) เป็นจ านวน 4.5 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 7.5 ลา้น
บาท บริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ใน
เดือนกรกฎาคม 2563 ซ่ึงบริษัทย่อยได้ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม         
(ร้อยละ 25) 
 
การค า้ประกันวงเงินกู้ยืมจากธนาคารของบริษัทร่วม 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึง
เขา้ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัร่วม ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงมีภาระผกูพนัในการค ้าประกนัให้บริษทัร่วม จ านวน 18.8 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม บริษทัร่วมอยู่ระหว่างด าเนินการขอกูย้ืมวงเงิน
ดงักล่าวจากธนาคาร 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  
เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 
กนัยายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

 30 
กนัยายน 

2563 

 31 
ธนัวาคม 

2562 

 30 
กนัยายน 

2563 

 31 
ธนัวาคม 

2562 

 30 
กนัยายน 

2563 

 31 
ธนัวาคม 

2562 

 30 
กนัยายน 

2563 

 31 
ธนัวาคม 

2562 

 30 
กนัยายน 

2563 

 30 
กนัยายน 

2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เซ็นเรสเตอร์รอง
โฮลดิ้ง จ ากดั 

ร้านอาหาร/
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 
99.99 

 
99.99 

  
75,000 

  
300,000 

  
75,000 

  
300,000 

  
- 

  
- 

  
75,000 

  
300,000 

  
- 

  
108,509 

บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์
จ ากดั 

ร้านอาหาร/
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 
99.99 

 
99.99 

  
25,000 

  
25,000 

  
25,000 

  
25,000 

  
- 

  
- 

  
25,000 

  
25,000 

  
- 

  
41,450 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ 
จ ากดั 

 
ร้านอาหาร 

 
99.99 

 
99.99 

  
80,000 

  
80,000 

  
80,000 

  
80,000 

  
- 

  
- 

  
80,000 

  
80,000 

  
- 

  
47,600 

บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั ร้านอาหาร 99.99 99.99  30,000  30,000  29,999  29,999  -  -  29,999  29,999  -  - 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ขายและบริการ
ดา้นอาหาร 

 
99.99 

 
99.99 

  
17,500 

  
17,500 

  
17,500 

  
17,500 

  
- 

  
- 

  
17,500 

  
17,500 

  
- 

  
- 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี 
จ ากดั 

ร้านอาหาร/
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 
99.99 

 
99.99 

  
20,000 

  
20,000 

  
20,000 

  
20,000 

  
- 

  
- 

  
20,000 

  
20,000 

  
- 

  
- 

 
บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี 
จ ากดั 

เจา้ของ
เคร่ืองหมาย

การคา้/การบริการ 

 
 

99.99 

 
 

99.99 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

251,317 

  
 

251,317 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

251,317 

  
 

251,317 

  
 
- 

  
 

15,300 
รวม         498,816  723,816  -  -  498,816  723,816  -  212,859 
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การลดทุนเรือนหุ้นในบริษัท เซ็น เรสเตอร์รอง โฮลดิง้ (“ZRH”) 
 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ ZRH เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการลดทุนเรือนหุ้นของ ZRH 
จ านวน 2,250,000 หุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 225.0 ลา้นบาท  ZRH ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนเรือนหุน้กบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2563  
 

8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม 
 
 
 

 
การซ้ือและ 

การโอนเขา้-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอนออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 29,097  (30,928) 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการด าเนินงาน  10,273  (895) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 7,054  (1,911) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 13,396  (21,428) 
รวม 59,820  (55,162) 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
 

 
การซ้ือและ 

การโอนเขา้-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอนออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 2,897  (1,077) 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการด าเนินงาน  130  (31) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 1,812  (219) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 424  (549) 
รวม 5,263  (1,876) 

  
การค า้ประกัน 
 
ท่ีดินทั้ งหมดของบริษัทและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน 342.6  
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 342.6 ล้านบาท) ไดถู้กจ านองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 9 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัเช่าพื้นท่ีเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีค่าเช่าคงท่ีและ  
ค่าเช่าผนัแปรตามอายสุัญญา  
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 
 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3 1,089,102  182,175 
เพิ่มขึ้น  95,720  1,774 
ลดลง  (15,300)  - 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (165,422)  (16,541) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  1,004,100  167,408 

 
9 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 5 -  
 

- 
 

26,625  
 

150,690 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   201,817  
 

602 
 

15,638  
 

602 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้

หมุนเวียน 
 

201,817  
 

602 
 

42,263  
 

151,292 
         

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
หน้ีสินตามสัญญาเช่า   818,107  281  168,057  281 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ไม่

หมุนเวียน 
 

818,107  
 

281 
 

168,057  
 

281 
         

รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้  1,019,924  883  210,320  151,573 
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เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนทั้ งส้ิน 30.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 30.0  
ล้านบาท) และมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต 
ทรัสตรี์ซีท และหนงัสือค ้าประกนัจ านวนทั้งส้ิน 170.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 170.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าว
ถูกค ้าประกนัโดยท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 
8 และค ้าประกนัเพิ่มเติมโดยบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จ านวน 30.0 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 30.0 ล้านบาท) และวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ านวน 170.0 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2562: 170.0 ล้านบาท)  
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินอีกแห่งหน่ึงจ านวนทั้ งส้ิน 100.0  
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 100.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยป์ระกนั บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ียงั
ไม่ไดเ้บิกใชจ้ านวน 100.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 100.0 ล้านบาท)  
 

10 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 
ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก        
รายไดจ้ากการขาย 645,214  759,507  -  - 
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 18,457  22,013  -  - 
รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ -  -  52,122  60,851 
รวม 663,671  781,520  52,122  60,851 

        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 661,911  780,393  -  - 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,760  1,127  52,122  60,851 
รวม 663,671  781,520  52,122  60,851 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก        
รายไดจ้ากการขาย 1,575,320  2,208,981  -  - 
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 49,560  53,376  -  - 
รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ -  -  127,825  177,099 
รวม 1,624,880  2,262,357  127,825  177,099 

        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,617,644  2,259,387  -  - 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 7,236  2,970  127,825  177,099 
รวม 1,624,880  2,262,357  127,825  177,099 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สัญญำเช่ำ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส าหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

ส าหรับงวด
สามเดือน 

 ส าหรับงวด
เกา้เดือน 

 ส าหรับงวด
สามเดือน 

 ส าหรับงวด
เกา้เดือน 

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,874  26,475  2,001  6,105 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 75  1,414  -  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ 
   มีมูลค่าต ่า 2,214  6,902  234  636 
ค่าเช่าจ่ายท่ีผนัแปรตามยอดขาย 2,807  8,025  -  - 
 
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 156.4 ลา้นบาท และ 11.7 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
12 ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 

 
การรับรู้ค่าใชจ่้ายภาษี (รายได)้ เงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินได้
ประจ าปีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัรา
ภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 คือร้อยละ (25) (30 กันยายน 2562: ร้อยละ 12) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจาก
ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
• ความเสียหายบางอยา่งเกิดขึ้นในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาว่าจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษี
ดงักล่าว 

• ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 24 สิงหาคม 2563  กนัยายน 2563 0.20  60,000 

      
ปี 2561      
เงินปันผลระหวา่งกาล 21 มกราคม 2562 มกราคม 2562 0.45  101,250 
 

14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดระยะเวลาอนัสั้น 
 
ความเส่ียงด้านเครดิต 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
ลูกหน้ีการคา้และ 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 26,546  35 
เกินก าหนดช าระ    
   1 - 90 วนั 12,602  38 
   91 - 180 วนั 1,382  155 
   181 – 270 วนั 2,768  222 
   271 – 365 วนั 3,305  1,086 
   มากกวา่ 365 วนั 7,562  2,172 
รวม 54,165  3,708 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,708)   

สุทธ ิ 50,457   

 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 47,023  25,586 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 42,554  686 
3 - 6 เดือน 8,788  2,473 
6 - 12 เดือน 7,982  - 
มากกวา่ 12 เดือน 1,208  - 

 107,555  28,745 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,055)  - 
สุทธ ิ 106,500  28,745 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัอื่นๆ    
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 69,061  1,490 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 810  - 
สัญญาบริการ 302,702  - 
สัญญาอ่ืนๆ 61,109  48,922 
รวม 433,682  50,412 
 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาการสนันสนุนทางการตลาดกับบริษทัในประเทศ 2 แห่ง เพื่อส่งเสริมและจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
บางประเภทของบริษทัดงักล่าวภายในสถานประกอบการของกลุ่มบริษทัและแฟรนไชส์ซี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ในการน้ี กลุ่มบริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจดัท ากิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
และปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษัทจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2563 ในอตัรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 75.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวมีก าหนด
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือน ธนัวาคม 2563 
 

17 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ปี 2563 ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 

  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
    (พันบาท)   
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินวันที่  
   30 กันยายน 2562 

      

ตน้ทุนขายและบริการ  611,327  (201,759)  409,568 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  28,621  201,759  230,380 
    -   

       
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินวันที่  
   30 กันยายน 2562 

      

ตน้ทุนขายและบริการ  1,752,754  (569,984)  1,182,770 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  73,279  569,984  643,263 
    -   
 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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