
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุำต 

 
เสนอ คณะกรรมกำร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วันท่ี 31 มีนาคม 2564  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงิน 
ระหว่างกาล”) ของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั 
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจัดท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(ธนิต โอสถาเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
6 พฤษภาคม 2564 



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 314,890            268,540            251,433                  158,474 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 6 50,282              71,854              31,869                    22,910              

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                    -                    164,960                  273,332            

สินคา้คงเหลือ 81,632              87,146              -                          -                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,357                7,986                1,694                      4,778                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 24,324              26,054              5,360                      5,271                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 474,485            461,580            455,316                  464,765 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 7 5,529                2,467                -                          -                    

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                    -                    498,816                  498,816            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 695,778            720,232            362,950                  364,610            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 901,560            956,943            156,327                  161,867            

ค่าความนิยม 180,024            180,024            -                          -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 85,052              85,749              13,983                    13,692              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 65,403              65,870              14,428                    13,609              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 219,696            216,091            21,844                    17,067              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,153,042         2,227,376         1,068,348               1,069,661 

รวมสินทรัพย์ 2,627,527         2,688,956         1,523,664               1,534,426 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 258,913            251,918            6,074                      13,381              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                    -                    11,468                    3,572                

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 204,821            202,602            15,973                    15,805              

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 1,638                772                   -                          -                    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 29,463              41,968              2,385                      8,395                

รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชีท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 15,792              17,171              -                          -                    

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษ

   แก่ลูกคา้ 4,712                4,590                -                          -                    

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 12,410              14,466              1,082                      1,063                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5 25,945              32,832              6,421                      14,636              

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 553,694            566,319            43,403                    56,852 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 703,966            778,019            159,660                  163,883            

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16,581              17,742              6,897                      8,577                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนการร้ือถอน 61,823              62,261              5,091                      5,091                

รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 27,853              29,048              -                          -                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 23,831              24,441              -                          -                    

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 834,054            911,511            171,648                  177,551 

รวมหนี้สิน 1,387,748         1,477,830         215,051                  234,403 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน
   (หุ้นสามัญจ านวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000            300,000            300,000 300,000 

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้

   (หุ้นสามัญจ านวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000            300,000            300,000                  300,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 959,977            959,977            959,977                  959,977            

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 148,507            148,324            -                          -                    

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (198,706)          (227,176)          18,636                    10,046              

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,239,778         1,211,125         1,308,613               1,300,023         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1                        1                        -                          -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,239,779         1,211,126         1,308,613               1,300,023         

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,627,527         2,688,956         1,523,664               1,534,426         

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

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

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 11 596,645           633,566 -                  -                  

รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ 5, 11 -                  -                  67,645             49,853

รายไดเ้งินปันผล 8 -                  -                  11,800             -                  

รายไดอ่ื้น 8,479              10,096             3,302              3,388

รวมรำยได้ 605,124           643,662           82,747             53,241

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5 298,166           362,372           -                  -                  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 174,647           215,652           -                  -                  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5 95,054             112,026           73,058             56,929

รวมค่ำใช้จ่ำย 567,867           690,050           73,058             56,929             

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 37,257             (46,388)           9,689              (3,688)             

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (7,046)             (10,944)           (1,917)             (2,482)

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใช้วิธีส่วนไดเ้สีย 7 (313)                (155)                -                  -                  

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 29,898             (57,487)           7,772              (6,170)             

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,428              (13,270)           (818)                (1,261)             
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 28,470             (44,217)           8,590              (4,909)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 28,470             (44,217)           8,590              (4,909)             

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

งบกำรเงนิรวม

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
 6



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

2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 28,470             (44,217) 8,590              (4,909)

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  
28,470             (44,217) 8,590              (4,909)

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 28,470             (44,217) 8,590              (4,909)

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  
28,470             (44,217) 8,590              (4,909)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.09 (0.15) 0.03 (0.02)

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
 7



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่าง
ทนุเรือนหุ้น จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทนุส ารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่อ  านาจ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 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 -                      -                      -                      -                      (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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   ตดัจ  าหน่ายส่วนต ่ากว่าทนุจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร

      จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                      95                        -                      -                      95                        -                      95                        

   รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุ

      ให้ผู้ถอืหุ้น 300,000              959,977              147,915              30,000                (34,279)               1,403,613           1                          1,403,614           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ขาดทนุ -                      -                      -                      -                      (44,217) (44,217) -                      (44,217)

   ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                      -                      -                      (44,217)               (44,217)               -                      (44,217)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 300,000 959,977 147,915 30,000 (78,496) 1,359,396 1                          1,359,397

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

งบกำรเงินรวม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่าง
ทนุเรือนหุ้น จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทนุส ารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่อ  านาจ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 300,000              959,977              148,324              30,000                (227,176)             1,211,125           1                          1,211,126           

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   ตดัจ  าหน่ายส่วนต ่ากว่าทนุจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร

      จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                      183                     -                      -                      183                     -                      183                     

   รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุ

      ให้ผู้ถอืหุ้น 300,000              959,977              148,507              30,000                (227,176)             1,211,308           1                          1,211,309           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไร -                      -                      -                      -                      28,470                28,470                -                      28,470                

   ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                      -                      -                      28,470                28,470                -                      28,470                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 300,000              959,977              148,507              30,000                (198,706)             1,239,778           1                          1,239,779           

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 300,000 959,977 30,000 169,673 1,459,650

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                      -                      -                      (5,966) (5,966)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 300,000 959,977 30,000 163,707 1,453,684

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ขาดทนุ -                      -                      -                      (4,909) (4,909)
   ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      -                      
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                      -                      (4,909)                 (4,909)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 300,000 959,977 30,000 158,798 1,448,775

ก าไรสะสม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 300,000              959,977              30,000                10,046                1,300,023           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไร -                      -                      -                      8,590                  8,590                  
   ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      -                      
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                      -                      8,590                  8,590                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 300,000 959,977 30,000 18,636 1,308,613

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

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

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 28,470              (44,217) 8,590                (4,909)
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,428                (13,270) (818)                 (1,261)
ตน้ทุนทางการเงิน 7,046                10,944 1,917                2,482
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 92,214              100,700 8,714                8,875
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (462)                 (1,137) -                    (728)                 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,598                2,100 801                   1,065
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 122                   287 -                    -                    
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 313                   185                 -                    -                    
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (4,803)              (395)                -                    (395)                 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ี -                    1,900              -                    -                    
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมลูค่าและเส่ือมสภาพสินคา้ (1,872)              21                   -                    -                    
ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 4,148                5,752 -                    (178)
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,497)              -                  -                    -                    
ผลต่างจากการไดรั้บการลดค่าเช่า (19,325)            -                  -                    -                    
รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ (17,992)            (22,137)          -                    -                    
รายไดเ้งินปันผล -                    -                  (11,800)            -                    
ดอกเบ้ียรับ (196)                 (163)                (2,484)              (2,886)              

89,192              40,570            4,920                2,065                
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 21,572              26,592 (8,959)              14,114
สินคา้คงเหลือ 7,386                4,784 -                    -                    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,927                497 (6)                      2,310
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (3,605)              (14,210)          (4,777)              (7,303)              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 6,995                (73,675)          (7,307)              3,580                
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (2,056)              498                 19                     (9)                      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (12,505)            (59,611) (6,010)              (17,327)
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (6,887)              (5,544) (8,215)              (908)
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 15,418              19,585 -                    -                    
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (185)                 (364) -                    -                    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 117,252           (60,878)          (30,335)            (3,478)              
จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (2,759)              -                  (2,481)              -                    
จ่ายภาษีเงินได้ 4,534                10,170            3,082                5,304                
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 119,027           (50,708)          (29,734)            1,826                

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (3,375)              (3,000)             -                    -                    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,130                6,199              4                       492                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (14,396)            (28,929)          (1,809)              (3,083)              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                  (453,121)          (498,341)          
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                  561,493           506,953           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระค่าร้ือถอน (401)                 -                  -                    -                    
เงินปันผลรับ -                    -                  11,800              -                    
ดอกเบ้ียรับ -                    -                  2,400                2,789                
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (16,042)            (25,730)          120,767           8,810                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                  36,520              135,189           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                  (28,624)            (169,866)          
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (49,590)            (48,580)          (4,054)              (3,797)              
ดอกเบ้ียจ่าย (7,045)              (10,944) (1,916)              (2,517)              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (56,635)            (59,524) 1,926                (40,991)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 46,350              (135,962) 92,959              (30,355)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 268,540 363,311 158,474 221,442
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ 31 มนีำคม 314,890 227,349 251,433 191,087

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 28,330 1,908              -                    -                    
สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง (29,755) -                  -                    -                    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า (19,325) -                  -                    -                    

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑ์การจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 
6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
11 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
12 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
13 เคร่ืองมือทางการเงิน 
14 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 
15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
  
  
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้ับอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกับ
การให้บริการการจดัการแก่บริษทัย่อย และธุรกิจร้านอาหาร โดยรายละเอียดของบริษทัร่วมและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

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

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี 
แต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคย 
น าเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและ 
บริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นครั้ งแรกซ่ึงมีผลบงัคับใช้ตั้ งแต่ 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัเร่ืองการ
ยินยอมการลดค่าเช่าท่ีเกี่ยวขอ้งกับ COVID-19 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
(“TFRS 16”) ซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจัดท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
ว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการและนโยบายบัญชี 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจาก 
ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เวน้แต่ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 4  
 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
การยินยอมการลดค่าเช่าท่ีเกี่ยวข้องกับ COVID-19 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามการปรับปรุง TFRS 16 เร่ือง การลดค่าเช่าท่ีเกี่ยวข้องกับ 
COVID-19 ซ่ึงให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ต้องประเมินว่าการได้รับการลดค่าเช่าท่ีเกี่ยวขอ้งกับ COVID-19 ท่ี 
เขา้เงื่อนไขเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามทางเลือกดังกล่าวกับทุกสัญญาเช่า  โดยไม่มี
ผลกระทบกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าและก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
 
ในปี 2564 กลุ่มบริษทัได้รับการลดค่าเช่าท่ีเกี่ยวขอ้งกบั COVID-19 ท าให้ค่าเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 ลดลงเป็นจ านวน 19.3 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
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หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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4 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 
2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษัทจึงจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 
เร่ืองการไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย ์การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าวส้ินสุดการมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
ในปี 2564 กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงผลกระทบจากการส้ินสุดการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัดังกล่าวซ่ึงไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคญั ยกเวน้เร่ืองการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกี่ยวขอ้งกบั COVID-19 (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 
 

5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัอื่น และนโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวขอ้งกนัแต่ละประเภท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 
 
รายการท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ซ้ือสินคา้ -  -  449  151 
ขายสินคา้ -  -  169  - 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  8  - 
ขายสินทรัพยถ์าวร -  -  5  2 
ดอกเบ้ียรับ -  -  2,287  2,723 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  16  414 
เงินปันผลรับ -  -  11,800  - 
รายไดค้่าบริหารจดัการและอื่น ๆ -  -  67,645  49,853 
ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ -  -  123  17 
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รายการท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 450  283  -  - 
รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 163  24  -  - 
ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ์ื่น 49  151  -  - 
รายไดอ้ื่น 119  161  -  - 
        
บุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เก่ียวข้องกัน        
ค่าเช่าจ่าย 429  446  -  - 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 9,812  4,385  9,812  4,385 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 652  299  652  299 
รวม 10,464  4,684  10,464  4,684 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

ลูกหนี้การค้า 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  31,773  22,767 
บริษทัร่วม 63  415  -  - 
รวม 63  415  31,773  22,767 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  30  37 
บริษทัร่วม -  2  -  2 
รวม -  2  30  39 

 
 อัตรำดอกเบี้ย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืม 
ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม  
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม      
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
   ระยะส้ัน 2563  2564  2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 4.15  4.15  273,332  453,121  (561,493)  164,960 
รวม     273,332      164,960 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 12  -  -  - 
รวม 12  -  -  - 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
เงินมัดจ า 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 2,667  2,667  -  - 
รวม 2,667  2,667  -  - 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
ดอกเบี้ยค้างรับ 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  650  763 
รวม -  -  650  763 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

เจ้าหนี้การค้า 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  1,782  7,969 
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 239  235  -  - 
รวม 239  235  1,782  7,969 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  25  47 
รวม -  -  25  47 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

เงินประกันวัตถุดิบ 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

บริษทัร่วม 190  190  -  - 
รวม 190  190  -  - 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินมัดจ ารับล่วงหน้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 47  47  -  - 
รวม 47  47  -  - 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  3  3 
รวม -  -  3  3 

 
 อัตรำดอกเบี้ย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืม 
ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม  
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม      
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
   ระยะส้ัน 2563  2564  2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย      1.05       1.05  3,572  36,520  (28,624)  11,468 
รวม     3,572      11,468 

 
เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นกบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัทั้งหมดไม่มีหลกัประกนัและเป็นเงินกูย้ืมประเภทช าระคืน
เม่ือทวงถาม 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 32,762  45,105  31,795  22,553 
เกินก าหนดช าระ        
   1 - 90 วนั 11,795  22,222  74  327 
   91 - 180 วนั 2,700  999  -  - 
   181 - 270 วนั 672  785  -  - 
   271 - 365 วนั 940  1,426  -  - 
   มากกว่า 365 วนั 7,029  6,933  -  30 
รวม 55,898  77,470  31,869  22,910 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
          คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
(5,616) 

  
(5,616) 

  
- 

  
- 

สุทธิ 50,282  71,854  31,869  22,910 

 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
- เพ่ิมข้ึน -  1,900  -  - 
 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

23 

7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

      งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแล้ว  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนาคม 

2564  
31 ธันวาคม 

2563  
31 มีนาคม 

2564  
31 ธันวาคม 

2563  
31 มีนาคม 

2564  
31 ธันวาคม 

2563  
31 มีนาคม 

2564  
31 ธันวาคม 

2563  
31 มีนาคม 

2564  
31 มีนาคม 

2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทางอ้อม                     
บริษทั กินดีอยู่ดี     
   2020 จ ากดั 

 
ร้านอาหาร 

 
25.00 

  
25.00 

  
30,000 

  
16,500 

  
7,500 

  
4,125 

  
5,529 

  
2,467 

  
- 

  
- 

รวม          7,500  4,125  5,529  2,467  -  - 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลือ่นไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2564  2563 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,467  - 
ซ้ือเงินลงทุนระหว่างงวด  3,375  3,000 
การตดัก าไรระหว่างกนัที่ยงัไม่ไดร้ับรู้จากการขายแบบ downstream   28  (30) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (341)  (155) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม  5,529  2,815 

  
การเพ่ิมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เขา้ท าสัญญาร่วมลงทุนกับบริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือ
ลงทุนในหุ้นร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกทั้งหมดของบริษทัร่วม ซ่ึงบริษทัร่วมดงักล่าวไดร้ับสิทธ์ิในการเป็นแฟรนไชส์
แบบตวัแทน (Master franchise) ในภาคใตข้องประเทศไทย 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยเพ่ิม     
เงินลงทุนในบริษทั กินดีอยู่ดี 2020 จ ากดั (“บริษทัร่วม”) เป็นจ านวน 4.5 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 7.5 ลา้น
บาท บริษทัร่วมได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ใน
เดือนกรกฎาคม 2563 ซ่ึงบริษัทย่อยได้ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม         
(ร้อยละ 25) ต่อมาบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวเต็มจ านวนแลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
 
การค า้ประกันวงเงินกู้ยืมจากธนาคารของบริษัทร่วม 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึง
เข้าค ้ าประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทร่วม ต่อมาเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัเปลี่ยนผูค้  ้า
ประกนัของบริษทัร่วมจากบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงมีภาระผูกพนัในการค ้าประกนัให้บริษทัร่วม 
ในวงเงินไม่เกิน 18.8 ล้านบาท ซ่ึงเป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม บริษทัร่วมอยู่ระหว่าง
ด าเนินการขอกูย้ืมวงเงินดงักล่าวจากธนาคาร 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  
เงินปันผลรับส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31 
มีนาคม 

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

 31 
มีนาคม 

2564 

 31 
ธันวาคม 

2563 

 31 
มีนาคม 

2564 

 31 
ธันวาคม 

2563 

 31 
มีนาคม 

2564 

 31 
ธันวาคม 

2563 

 31 
มีนาคม 

2564 

 31 
ธันวาคม 

2563 

 31 
มีนาคม 

2564 

 31 
มีนาคม 
2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เซ็นเรสเตอร์รอง
โฮลดิ้ง จ  ากดั 

ร้านอาหาร/
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 
99.99 

 
99.99 

  
75,000 

  
75,000 

  
75,000 

  
75,000 

  
- 

  
- 

  
75,000 

  
75,000 

  
- 

  
- 

บริษทั โตเกียว คอนเซปท์ 
จ ากดั 

ร้านอาหาร/
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 
99.99 

 
99.99 

  
25,000 

  
25,000 

  
25,000 

  
25,000 

  
- 

  
- 

  
25,000 

  
25,000 

  
- 

  
- 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ 
จ  ากดั 

 
ร้านอาหาร 

 
99.99 

 
99.99 

  
80,000 

  
80,000 

  
80,000 

  
80,000 

  
- 

  
- 

  
80,000 

  
80,000 

  
10,000 

  
- 

บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั ร้านอาหาร 99.99 99.99  30,000  30,000  29,999  29,999  -  -  29,999  29,999  -  - 
บริษทั เซ็น ซัพพลาย เชน
แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั 

ขายและบริการ
ดา้นอาหาร 

 
99.99 

 
99.99 

  
17,500 

  
17,500 

  
17,500 

  
17,500 

  
- 

  
- 

  
17,500 

  
17,500 

  
1,050 

  
- 

บริษทั เซ็น แอนด์ สไปซ่ี 
จ  ากดั 

ร้านอาหาร/
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 
99.99 

 
99.99 

  
20,000 

  
20,000 

  
20,000 

  
20,000 

  
- 

  
- 

  
20,000 

  
20,000 

  
- 

  
- 

 
บริษทั สไปซ์ ซินเนอจี้  
จ  ากดั 

เจา้ของ
เคร่ืองหมาย

การคา้/การบริการ 

 
 

99.99 

 
 

99.99 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

251,317 

  
 

251,317 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

251,317 

  
 

251,317 

  
 

750 

  
 

- 
รวม         498,816  498,816  -  -  498,816  498,816  11,800  - 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม 
 
 
 

 
การซ้ือและ 

การโอนเขา้ - ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอนออก - ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 10,387  (5,498) 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการด าเนินงาน  2,187  (506) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 1,431  (290) 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง -  (1,046) 
รวม 14,005  (7,341) 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
 

 
การซ้ือและ 

การโอนเขา้ - ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอนออก - ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 108  - 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการด าเนินงาน  -  (4) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 278  - 
รวม 386  (4) 

  
 การค า้ประกัน 

 
ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 342.6 ลา้น
บาท (31 ธันวาคม 2563: 342.6 ล้านบาท) ได้ถูกจ านองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและเงิน
กูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 10 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  956,943  161,867 
เพ่ิมข้ึน  28,330  - 
ลดลง  (29,755)  - 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (53,958)  (5,540) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564  901,560  156,327 
 
กลุ่มบริษทัเช่าพ้ืนท่ีเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสญัญา และค่าเช่าผนัแปรตามอายุ
สัญญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

10 หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 
 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจ านวนทั้ งส้ิน 30.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 30.0  
ล้านบาท) และมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งนิ เลตเตอร์ออฟเครดิต 
ทรัสตรี์ซีท และหนงัสือค ้าประกนัจ านวนทั้งส้ิน 170.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 170.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าว
ถูกค ้าประกนัโดยท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 
9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จ านวน 30.0 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 30.0 ล้านบาท) และวงเงินกู้ยืมระยะสั้นท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ านวน 170.0 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2563: 170.0 ล้านบาท)  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึงจ านวนทั้งส้ิน 100.0 ล้านบาท 
(31 ธันวาคม 2563: 100.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยป์ระกนั บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ียงัไม่ไดเ้บิก
ใชจ้ านวน 100.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 100.0 ล้านบาท)  
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11 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกจิเดียวคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นจึงมีส่วนงานท่ีรายงาน
เพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามประเภทของผลิตภณัฑ์หลกัและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก        
รายไดจ้ากการขาย 581,880  616,076  -  - 
รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส ์ 14,765  17,490  -  - 
รายไดค้่าบริหารจดัการและอื่น ๆ -  -  67,645  49,853 
รวม 596,645  633,566  67,645  49,853 

        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 594,884  632,439  -  - 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,761  1,127  67,645  49,853 
รวม 596,645  633,566  67,645  49,853 
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12 ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 
 
การรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษี (รายได)้ เงินได้ข้ึนอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอตัราภาษีเงินได้
ประจ าปีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้ับรายไดก้่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัรา
ภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงรวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 คือร้อยละ 5 (2563: ร้อยละ 23) การเปลี่ยนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
• ความเสียหายบางอย่างเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาว่าจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษี
ดงักล่าว 

• ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ 

 
13 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชี 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดระยะเวลาอนัสั้น 
 

14 ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน    
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 333  - 
อุปกรณ์ส านกังาน 878  71 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,351  5,351 
รวม 6,562  5,422 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันอ่ืน ๆ 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น 13,565  1,510 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 46,542  222 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 1,100  - 
สัญญาบริการ 282,877  - 
สัญญาอื่นๆ 64,699  49,873 
รวม 408,783  51,605 

 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาการสนันสนุนทางการตลาดกับบริษทัในประเทศ 2 แห่ง เพ่ือส่งเสริมและจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
บางประเภทของบริษทัดังกล่าวภายในสถานประกอบการของกลุ่มบริษทัและแฟรนไชส์ซี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ในการน้ี กลุ่มบริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจัดท ากิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
และปฎิบติัตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 
15 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษัทเซ็น แอนด์  
สไปซ่ี จ ากัด (“ZPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เขา้ร่วมลงทุนกับบุคคลธรรมดากลุ่มหน่ึงในบริษัทเซ็น แอนด์ 
โกสุม อินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากัด (“ZKC”) ซ่ึงเป็นบริษทัจัดตั้งใหม่ เพ่ือประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายปลีกผลิตภณัฑ์
เคร่ืองปรุงรสและผลิตภณัฑ์อาหารอื่น ๆ  ซ่ึง ZKC ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้แล้ว 
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 4.9 ล้านบาท (หุ้นสามญัจ านวน 49,001 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 
บาท) 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของ ZPC เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้ ZPC เขา้ลงทุนใน ZKC 
โดยเข้าซ้ือหุ้นจากผู ้ถือหุ้นเดิมและเพ่ิมทุนใน ZKC จ านวน 51,000 หุ้น รวมเป็นเงินลงทุนทั้ งส้ิน 50.1 ล้านบาท  
(รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั) ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ ZPC ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวแล้ว
ในเดือนเมษายน 2564 ต่อมา ZKC จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 
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