
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ตามลาํดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(ธนิต โอสถาเลิศ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5155 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

9 พฤศจิกายน 2564 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 105,031           268,540           32,753                  158,474 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5 57,286             71,854             28,740                  22,910             

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                   -                   354,888                273,332           

สินคา้คงเหลือ 95,903             87,146             -                        -                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 7,147               7,986               4,981                    4,778               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 5 18,466             26,054             4,599                    5,271               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 283,833           461,580           425,961                464,765 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 4,238               2,467               -                        -                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                   -                   498,816                498,816           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 694,352           720,232           359,767                364,610           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 843,856           956,943           144,693                161,867           

ค่าความนิยม 4 194,809           180,024           -                        -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 90,965             85,749             13,068                  13,692             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 93,109             65,870             20,905                  13,609             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 219,254           216,091           21,844                  17,067             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,140,583        2,227,376        1,059,093             1,069,661 

รวมสินทรัพย์ 2,424,416        2,688,956        1,485,054             1,534,426 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 5 200,693           251,918           5,126                    13,381             

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                   -                   3,689                    3,572               

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 202,945           202,602           17,840                  15,805             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,673               772                  -                        -                   

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 31,789             41,968             2,803                    8,395               

รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชีทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 12,677             17,171             8                            -                   

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษ

   แก่ลูกคา้ 5,586               4,590               5,498                    -                   

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 2,583               14,466             19                          1,063               

หนีสินหมุนเวียนอืน 5 20,737             32,832             4,834                    14,636             

รวมหนีสินหมุนเวยีน 480,683           566,319           39,817                  56,852 

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า 667,839           778,019           149,777                163,883           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21,558             17,742             7,804                    8,577               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนการรือถอน 60,387             62,261             5,091                    5,091               

รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 23,801             29,048             5                            -                   

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 5 23,324             24,441             -                        -                   

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 796,909           911,511           162,677                177,551 

รวมหนีสิน 1,277,592        1,477,830        202,494                234,403 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามัญจาํนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000           300,000           300,000 300,000 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

   (หุ้นสามัญจาํนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000           300,000           300,000                300,000           

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 959,977           959,977           959,977                959,977           

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 148,733           148,324           -                        -                   

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,000             30,000             30,000                  30,000             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (328,070)         (227,176)         (7,417)                   10,046             

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,110,640        1,211,125        1,282,560             1,300,023        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 36,184             1                      -                        -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,146,824        1,211,126        1,282,560             1,300,023        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,424,416        2,688,956        1,485,054             1,534,426        

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)         

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 8 346,454           663,671 -                   -                   

รายไดค่้าบริหารจดัการและอืน ๆ 5, 8 -                   -                   46,064             52,122

รายไดอื้น 12,068             15,752             4,603               3,203

รวมรายได้ 358,522           679,423           50,667             55,325

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5 236,801           333,011           -                   -                   

ค่าใชจ้่ายในการขาย 104,274           183,130           -                   -                   

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 5 81,642             100,354           66,204             51,612

รวมค่าใช้จ่าย 422,717           616,495           66,204             51,612             

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (64,195)           62,928             (15,537)           3,713               

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (10,193)           (7,874)              (2,033)              (2,230)

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (488)                 (232)                 -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (74,876)           54,822             (17,570)           1,483               

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (14,794)           9,279               (3,532)              702                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (60,082)           45,543             (14,038)           781                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (60,082)           45,543             (14,038)           781                  

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

งบการเงนิรวม

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)         

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (61,752)           45,543 (14,038)           781

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,670               -                   -                   -                   

(60,082)           45,543 (14,038)           781

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (61,752)           45,543 (14,038)           781

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,670               -                   -                   -                   

(60,082)           45,543 (14,038)           781

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) (0.20) 0.15 (0.05) 0.00

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 8 1,443,371       1,624,880       -                  -                  

รายไดค่้าบริหารจดัการและอืน ๆ 5, 8 -                  -                  167,735          127,825          

รายไดเ้งินปันผล 5 -                  -                  11,800            -                  

รายไดอื้น 31,419            36,788            11,194            10,392            

รวมรายได้ 1,474,790       1,661,668       190,729          138,217          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5 843,860          895,851          -                  -                  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 460,240          540,806          -                  -                  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 5 267,624          304,320          209,675          155,317          

รวมค่าใช้จ่าย 1,571,724       1,740,977       209,675          155,317          

ขาดทุนจากกจิกรรมดาํเนินงาน (96,934)           (79,309)           (18,946)           (17,100)           

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (28,110)           (26,812)           (5,812)             (7,381)             

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (1,322)             (641)                -                  -                  

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (126,366)         (106,762)         (24,758)           (24,481)           

รายไดภ้าษีเงินได้ (27,725)           (27,120)           (7,295)             (4,857)             

ขาดทุนสําหรับงวด (98,641)           (79,642)           (17,463)           (19,624)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (98,641)           (79,642)           (17,463)           (19,624)           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (100,894)         (79,642)           (17,463)           (19,624)           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,253              -                  -                  -                  

(98,641)           (79,642)           (17,463)           (19,624)           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (100,894)         (79,642)           (17,463)           (19,624)           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,253              -                  -                  -                  

(98,641)           (79,642)           (17,463)           (19,624)           

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) (0.33)               (0.27)               (0.06)               (0.07)               

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่าง

ทุนเรือนหุ้น จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในงวดก่อน 300,000 959,977 147,820 30,000 (3,722) 1,434,075 1 1,434,076

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี -                    -                    -                    -                    (30,557)             (30,557)             -                    (30,557)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 300,000 959,977 147,820 30,000 (34,279) 1,403,518 1 1,403,519

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

      จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                    -                    338                   -                    -                    338                   -                    338                   

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั -                    -                    -                    -                    (60,000)             (60,000)             -                    (60,000)             

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    338                   -                    (60,000)             (59,662)             -                    (59,662)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                    -                    -                    -                    (79,642) (79,642) -                    (79,642)

   กาํไรเบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    (79,642)             (79,642)             -                    (79,642)             

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

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินรวม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่าง

ทุนเรือนหุ้น จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

      จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                    -                    409                   -                    -                    409                   -                    409                   

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    409                   -                    -                    409                   -                    409                   

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซือบริษทัยอ่ย 4 -                    -                    -                    -                    -                    -                    33,930              33,930              

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                    -                    -                    -                    -                    -                    33,930              33,930              

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    409                   -                    -                    409                   33,930              34,339              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร (ขาดทุน) -                    -                    -                    -                    (100,894)           (100,894)           2,253                (98,641)             

   กาํไรเบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    (100,894)           (100,894)           2,253                (98,641)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2564 300,000            959,977            148,733            30,000              (328,070)           1,110,640         36,184              1,146,824         

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทอีอกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทรีายงานในงวดก่อน 300,000 959,977 30,000 169,673 1,459,650

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี -                      -                      -                      (5,966) (5,966)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 300,000 959,977 30,000 163,707 1,453,684

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                      -                      -                      (60,000) (60,000)

   รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                      -                      (60,000)               (60,000)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                      -                      -                      (19,624) (19,624)

   กาํไรเบด็เสร็จอนื -                      -                      -                      -                      -                      

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      (19,624)               (19,624)               

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กนัยายน 2563 300,000 959,977 30,000 84,083 1,374,060

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทอีอกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 300,000              959,977              30,000                10,046                1,300,023           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                      -                      -                      (17,463)               (17,463)               

   กาํไรเบด็เสร็จอนื -                      -                      -                      -                      -                      

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      (17,463)               (17,463)               

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กนัยายน 2564 300,000 959,977 30,000 (7,417) 1,282,560

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)                                 

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (98,641)           (79,642) (17,463)           (19,624)

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

รายไดภ้าษีเงินได้ (27,725)           (27,120) (7,295)             (4,857)

ตน้ทุนทางการเงิน 28,110            26,812 5,812              7,381

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 274,628          297,586 26,761            26,220

กลบัรายการประมาณการหนีสินการรือถอน (589)                (684) -                  (1,183)             

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,251              5,753 2,404              2,892

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 996                 617 4,657              -                  

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษ)ี 1,604              1,036             -                  -                  

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (4,803)             (4,478)           -                  (395)                

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี -                  2,653             -                  -                  

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสือมสภาพสินคา้ (2,330)             (1,913)           -                  -                  

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,316              15,566 (54)                  1,358

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (7,551)             (5,261)           -                  -                  

ผลต่างจากการไดรั้บการลดค่าเช่า (75,276)           666                (2,381)             -                  

รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ (54,024)           (62,827)         (306)                -                  

รายไดเ้งินปันผล -                  -                (11,800)           -                  

ดอกเบียรบั (445)                (848)              (9,306)             (9,225)             

46,521            167,916         (8,971)             2,567              

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 14,568            53,390 (5,830)             6,587

สินคา้คงเหลือ (6,427)             23,700 -                  -                  

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 7,650              (923) 1,308              3,110

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน (3,163)             (3,973)           (4,777)             (6,247)             

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (51,225)           (14,440)         (8,255)             6,005              

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน (11,883)           (3,157)           (1,044)             11                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (10,179)           (55,444) (5,592)             (13,897)

หนีสินหมุนเวียนอืน (12,095)           1,254 (8,961)             8,924

รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 44,283            61,674 319                 -                  

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน (692)                (1,649) -                  -                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 17,358            228,348         (41,803)           7,060              

จ่ายประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (3,935)             -                (3,177)             -                  

จ่ายภาษีเงินได้ (254)                (2,742)           (204)                4,091              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 13,169            225,606         (45,184)           11,151            

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)                                 

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรบัจากการลดทุนเรือนหุน้ของบริษทัย่อย -                  -                -                  225,000          

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัย่อยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า (40,100)           -                -                  -                  

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (3,375)             (4,125)           -                  -                  

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,645              23,649           59                   91                   

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (32,165)           (45,610)         (4,123)             (10,355)           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                (1,432,771)      (1,123,598)      

เงินสดรบัชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                1,351,215       1,127,402       

เงินสดจ่ายเพือชาํระค่ารือถอน (1,710)             -                -                  -                  

เงินปันผลรับ -                  -                11,800            -                  

ดอกเบียรบั 382                 587                8,670              9,078              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (71,323)           (25,499)         (65,150)           227,618          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 50,000            90,000           50,000            90,000            

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                79,279            328,130          

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (50,000)           (90,000)         (50,000)           (90,000)           

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                (79,162)           (452,195)         

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (77,245)           (151,311)       (9,692)             (11,419)           

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                  (60,000)         -                  (60,000)           

ดอกเบียจ่าย (28,110)           (26,812) (5,812)             (7,536)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (105,355)         (238,123) (15,387)           (203,020)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (163,509)         (38,016) (125,721)         35,749

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 268,540 363,311 158,474 221,442

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 105,031 325,295 32,753 257,191

รายการทีไม่ใช่เงินสด

สินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 151,400          95,720           -                  1,774              

สินทรพัยสิ์ทธิการใชล้ดลง (102,865)         (15,300)         (634)                -                  

หนีสินตามสญัญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า (75,276)           (41,476)         (2,381)             (30)                  

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

(พันบาท)

30 กนัยายน 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

4 การซ้ือบริษทัยอ่ย 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

10 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

  

  

  

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจัดทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีได้

นาํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เวน้แต่ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2 และ 3 

 

2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

การยินยอมการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามการปรับปรุง TFRS 16 เร่ือง การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ 

COVID-19 ซ่ึงให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ตอ้งประเมินว่าการไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ท่ีเขา้

เง่ือนไขเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามทางเลือกดังกล่าวกับทุกสัญญาเช่า โดยไม่มี

ผลกระทบกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าและกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 

 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ทาํให้ค่าเช่าสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ลดลงเป็นจาํนวน 34.5 ล้านบาทและ 1.8 ล้านบาท ตามลาํดับ และสําหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ลดลงเป็นจาํนวน 75.3 ลา้นบาทและ 2.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 

2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษัทจึงจัดทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติม

ทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ืองการไม่นาํ

สถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า และ ภาษีเงินไดร้อการตดั

บัญชี เน่ืองด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าวส้ินสุดการมีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในปี 2564 กลุ่มบริษัท

พิจารณาถึงผลกระทบจากการส้ินสุดการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัดังกล่าวซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่าง 

มีสาระสาํคญั ยกเวน้เร่ืองการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 (ดูหมายเหตุขอ้ 2) 

 

4 การซ้ือบริษัทย่อย 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัเซ็น แอนด์ 

สไปซ่ี จาํกดั (“ZPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เขา้ร่วมลงทุนกบับุคคลธรรมดากลุ่มหน่ึงในบริษทัเซ็น แอนด์ 

โกสุม อินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั (“ZKC”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายปลีกผลิตภณัฑ์

เคร่ืองปรุงรสและผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืน ๆ ซ่ึง ZKC ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือ

วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 4.9 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 49,001 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท) 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของ ZPC เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้ ZPC เขา้ลงทุนใน 

ZKC โดยเขา้ซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมและเพิ่มทุนใน ZKC จาํนวน 51,000 หุน้ รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 50.1 ลา้นบาท 

(รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั) ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ ZPC ไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าว

แล้วในเดือนเมษายน 2564 ต่อมา ZKC จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเม่ือวันท่ี  

28 เมษายน 2564 ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมใน ZKC  

 

การมีอาํนาจควบคุมใน ZKC จะทาํให้กลุ่มบริษทับรรลุความหลากหลายของธุรกิจบริการอาหาร ในการขยายไปสู่

ธุรกิจอาหารและคา้ปลีก โดยครอบคลุมทั้งการผลิตเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ และอาหารสําเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อม

ทาน กลุ่มบริษทัคาดวา่การซ้ือธุรกิจดงักล่าวจะกลายเป็นธุรกิจหลกัท่ีสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได ้  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา     มูลค่ายุติธรรม 

    (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     10,000 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    58,966 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     8,423 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า    (1,166) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (4,478) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน    (2,500) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    69,245 

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ 49)    33,930 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ    35,315 

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ    14,785 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    50,100 

     

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    10,000 

เงินสดท่ีจ่าย    50,100 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ    40,100 

 

ผูบ้ริหารได้แต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจขา้งต้น มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงการปันส่วนของราคาซ้ือยงัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัท่ีงบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการ

อนุมติั 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายใน

หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะทาํ

การปรับปรุงสาํรองดงักล่าว 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 

สําหรับความสัมพนัธ์กับผูบ้ริหารสําคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันอ่ืน และนโยบายการกาํหนดราคา

สาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภท ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัในระหว่าง

งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ซ้ือสินคา้ -  -  -  122 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  -  84 

ขายสินทรัพยถ์าวร -  -  -  150 

ดอกเบ้ียรับ -  -  3,794  2,578 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  18  229 

รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ -  -  46,064  51,739 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ -  -  44  29 

        

บริษัทร่วม        

ขายสินคา้ 650  319  -  - 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 106  74  -  - 

ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น 67  78  -  - 

รายไดอ่ื้น 80  87  -  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 20  -  20  - 

        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

ค่าเช่าจ่าย 190  504  -  - 

        

        

        

        



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 7,642  8,241  6,951  8,241 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 651  299  651  299 

รวม 8,293  8,540  7,602  8,540 

 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ซ้ือสินคา้ -  -  449  300 

ขายสินคา้ -  -  169  - 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  8  2,092 

ขายสินทรัพยถ์าวร -  -  5  152 

ดอกเบ้ียรับ -  -  8,894  8,493 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  45  939 

เงินปันผลรับ -  -  11,800  - 

รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ -  -  167,735  127,442 

รายไดอ่ื้น -  -  -  97 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ -  -  262  96 

 

บริษัทร่วม 

       

ขายสินคา้ 1,607  777  -  - 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 447  173  -  - 

ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น 177  235  -  - 

รายไดอ่ื้น 247  466  -  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 20  -  20  - 

 

 

       



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

ค่าเช่าจ่าย 935  1,211  -  - 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 25,434  19,840  24,280  19,840 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,955  896  1,955  896 

รวม 27,389  20,736  26,235  20,736 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า  

บริษทัยอ่ย -  -  28,275  22,767 

บริษทัร่วม 72  415  -  - 

รวม 72  415  28,275  22,767 
        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  332  37 

บริษทัร่วม -  2  -  2 

รวม -  2  332  39 

        

เงินให้กู้ยืม        

บริษทัยอ่ย -  -  354,888  273,332 

รวม -  -  354,888  273,332 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  -  -  - 

รวม 3  -  -  - 

        

เงินมัดจํา        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,667  2,667  -  - 

รวม 2,667  2,667  -  - 

        

ดอกเบ้ียค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  1,336  763 

รวม -  -  1,336  763 

 

เจ้าหน้ีการค้า 

       

บริษทัยอ่ย -  -  407  7,969 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 251  235  -  - 

รวม 251  235  407  7,969 

        

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  7  47 

รวม -  -  7  47 

        

เงินประกันวัตถุดิบ        

บริษทัร่วม 270  190  -  - 

รวม 270  190  -  - 

        

 

 

       



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินมัดจํารับล่วงหน้า 

บริษทัร่วม -  47  -  - 

รวม -  47  -  - 

        

ดอกเบ้ียค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  3  3 

รวม -  -  3  3 

        

เงินกู้ยืม        

บริษทัยอ่ย -  -  3,689  3,572 

รวม -  -  3,689  3,572 

 

เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้มืระยะสั้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดไม่มีหลกัประกนัและเป็นเงินกูย้มืประเภทชาํระคืน

เม่ือทวงถาม  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

 
 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสําคัญ 

   สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 หมายเหตุ 

 

งบการเงินรวม  

   (พันบาท) 

บริษัทย่อย    

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั ZKC 4  50,100 

    

บริษัทร่วม    

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั กินดีอยู่ดี 2020 จาํกดั   3,375 

 

การเพ่ิมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าทาํสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทแห่งหน่ึง  

เพื่อลงทุนในหุ้นร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกทั้งหมดของบริษทัร่วม ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี  

8 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยเพิ่มเ งินลงทุนในบริษัท กินดีอยู่ ดี  2020 จํากัด  

(“บริษทัร่วม”) เป็นจาํนวน 4.5 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 7.5 ลา้นบาท บริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุน

จดทะเบียนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในเดือนกรกฎาคม 2563 ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิ

ในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (ร้อยละ 25) ต่อมาบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าว

เตม็จาํนวนแลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 88,173  782 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (12,927)  (5) 

โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาตามบญัชีสุทธิ 634  634 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (4,803)  - 

 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

เพิ่มขึ้น - ราคาทุน 151,400  - 

ลดลง - ราคาตามบญัชีสุทธิ (102,231)  - 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาตามบญัชีสุทธิ (634)  (634) 

 

กลุ่มบริษทัเช่าพื้นท่ีเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา และค่าเช่าผนัแปรตามอายุ

สัญญา ค่าเช่ากาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานธุรกิจ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นจึงมีส่วนงานท่ี

รายงานเพียงส่วนงานเดียว 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมี

สาระสาํคญั 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ประเภทสินค้าและบริการหลกั        

รายไดจ้ากการขาย 332,165  645,214  -  - 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 14,289  18,457  -  - 

รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ -  -  46,064  52,122 

รวม 346,454  663,671  46,064  52,122 

        

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้        

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 344,498  661,911  -  - 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,956  1,760  46,064  52,122 

รวม 346,454  663,671  46,064  52,122 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ประเภทสินค้าและบริการหลกั        

รายไดจ้ากการขาย 1,397,696  1,575,320  -  - 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 45,675  49,560  -  - 

รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ -  -  167,735  127,825 

รวม 1,443,371  1,624,880  167,735  127,825 

        

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้        

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,437,822  1,617,644  -  - 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 5,549  7,236  167,735  127,825 

รวม 1,443,371  1,624,880  167,735  127,825 

 

9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดระยะเวลาอนัสั้น 

 

10 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 8,913  - 

อุปกรณ์สาํนกังาน 1,049  45 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,544  5,503 

รวม 15,506  5,548 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่น ๆ    

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น 10,368  1,283 

คาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 68,011  352 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 1,100  - 

สัญญาบริการ 282,558  - 

สัญญาอ่ืน ๆ 63,769  49,817 

รวม 425,806  51,452 

 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาการสนันสนุนทางการตลาดกับบริษทัในประเทศ 2 แห่ง เพื่อส่งเสริมและจดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ 

บางประเภทของบริษทัดงักล่าวภายในสถานประกอบการของกลุ่มบริษทัและแฟรนไชส์ซี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ในการน้ี กลุ่มบริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจดัทาํกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด

และปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
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