
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ คณะกรรมกำร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงิน 
ระหว่างกาล”) ของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั 
เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(ธนิต โอสถาเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
13 พฤษภาคม 2565 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 167,089            267,527          78,971              114,201          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 81,333              61,273            28,673              35,870            

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                    -                 344,812            300,018          

สินคา้คงเหลือ 191,779            123,842          -                    -                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 13,989              10,861            10,380              7,854              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,602              31,193            7,902                8,351              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 492,792            494,696          470,738            466,294          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 3,450                3,892              -                    -                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                    -                 498,816            498,816          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 639,148            654,688          356,537            357,997          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5 772,600            817,490          133,777            139,235          

คา่ความนิยม 2 255,366            194,809          -                    -                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 101,981            95,256            16,582              17,813            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 85,080              86,153            15,927              15,394            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3 208,884            210,219          17,066              21,845            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,066,509         2,062,507       1,038,705         1,051,100       

รวมสินทรัพย์ 2,559,301         2,557,203       1,509,443         1,517,394       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 6 84,797              -                 -                    -                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2, 3 253,762            318,535          9,644                11,851            
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                    -                 -                    4,077              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 204,098            202,450          20,519              19,173            
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 9,160                1,915              -                    -                 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,914              44,439            5,360                3,846              
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 15,442              12,407            -                    -                 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษ
   แก่ลูกคา้ 9,386                7,490              9,386                7,490              
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 2,389                2,448              4                       4                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,408              24,522            3,293                3,360              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 637,356            614,206          48,206              49,801            

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6 1,444                -                 -                    -                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 607,454            650,474          139,026            144,430          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,284              24,681            14,044              13,135            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนการร้ือถอน 58,370              59,682            5,091                5,091              
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 26,349              26,479            -                    -                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 21,864              22,311            -                    -                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 741,765            783,627          158,161            162,656          

รวมหนีสิ้น 1,379,121         1,397,833       206,367            212,457          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 959,977            959,977          959,977            959,977          

ส่วนตา่งจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 151,114            149,122          -                    -                 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (312,471)           (316,651)        13,099              14,960            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,128,620         1,122,448       1,303,076         1,304,937       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 51,560              36,922            -                    -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,180,180         1,159,370       1,303,076         1,304,937       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,559,301         2,557,203       1,509,443         1,517,394       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)         

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3, 7 686,392        596,645        -                -                

รายไดค้่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ 3, 7 -                -                75,640          67,645          

รายไดเ้งินปันผล 3 -                -                -                11,800          

รายไดอ่ื้น 5,801            8,479            3,349            3,302            

รวมรายได้ 692,193        605,124        78,989          82,747          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 3 377,727        298,166        -                -                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 189,194        174,647        -                -                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 106,041        95,054          79,637          73,058          

รวมค่าใช้จ่าย 672,962        567,867        79,637          73,058          

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19,231          37,257          (648)              9,689            

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (8,967)           (7,046)           (1,746)           (1,917)           

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (442)              (313)              -                -                

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 9,822            29,898          (2,394)           7,772            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,702            1,428            (533)              (818)              
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 8,120            28,470          (1,861)           8,590            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                -                -                -                
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 8,120            28,470          (1,861)           8,590            

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)         

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 4,180            28,470          (1,861)           8,590            
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,940            -                -                -                

8,120            28,470          (1,861)           8,590            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 4,180            28,470          (1,861)           8,590            
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,940            -                -                -                

8,120            28,470          (1,861)           8,590            

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.03 0.09 (0.01) 0.03

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่าง
ทุนเรือนหุน้ จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่อาํนาจ รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น

   ตดัจาํหน่ายส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการซื้อสินทรัพยถ์าวร

      จากบริษทัที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                     -                     183                    -                     -                     183                    -                     183                    

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุน

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -                     -                     -                     -                     28,470               28,470               -                     28,470               

   กาํไรเบ็ดเสร็จอื่น -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     -                     28,470               28,470               -                     28,470               

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

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
8



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่าง
ทุนเรือนหุน้ จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่อาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 300,000             959,977             149,122             30,000               (316,651)            1,122,448          36,922               1,159,370          
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น
   ตดัจาํหน่ายส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการซื้อสินทรัพยถ์าวร
      จากบริษทัที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                     -                     1,992                 -                     -                     1,992                 -                     1,992                 
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุน
      ให้ผู้ ถือหุ้น -                     -                     1,992                 -                     -                     1,992                 -                     1,992                 

    การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อบริษทัยอ่ย 2 -                     -                     -                     -                     -                     -                     10,698               10,698               
    รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                     -                     -                     -                     -                     -                     10,698               10,698               

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     1,992                 -                     -                     1,992                 10,698               12,690               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร -                     -                     -                     -                     4,180                 4,180                 3,940                 8,120                 
   กาํไรเบ็ดเสร็จอื่น -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     -                     4,180                 4,180                 3,940                 8,120                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 300,000             959,977             151,114             30,000               (312,471)            1,128,620          51,560               1,180,180          

งบการเงินรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 300,000               959,977               30,000                 10,046                 1,300,023            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร -                       -                       -                       8,590                   8,590                   
   กาํไรเบด็เสร็จอื่น -                       -                       -                       -                       -                       
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                       8,590                   8,590                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 300,000 959,977 30,000 18,636 1,308,613

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
 10



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 300,000               959,977               30,000                 14,960                 1,304,937            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   ขาดทุน -                       -                       -                       (1,861)                  (1,861)                  
   กาํไรเบด็เสร็จอื่น -                       -                       -                       -                       -                       
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                       (1,861)                  (1,861)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 300,000 959,977 30,000 13,099 1,303,076

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)                                 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 8,120              28,470            (1,861)             8,590              
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,702              1,428              (533)                (818)                
ตน้ทุนทางการเงิน 8,967              7,046              1,746              1,917              
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 89,366            92,214            9,261              8,714              
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (997)                (462)                -                  -                  
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,603              1,598              909                 801                 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,896              122                 -                  -                  
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 442                 313                 -                  -                  
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -                  (4,803)             -                  -                  
กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเส่ือมสภาพสินคา้ (410)                (1,872)             -                  -                  
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 313                 4,148              -                  -                  
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (721)                (1,497)             -                  -                  
ผลต่างจากการไดรั้บการลดค่าเช่า (8,091)             (19,325)           -                  -                  
รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ (18,122)           (17,992)           (652)                -                  
รายไดเ้งินปันผล -                  -                  -                  (11,800)           
ดอกเบ้ียรับ (627)                (196)                (3,111)             (2,484)             

83,441            89,192            5,759              4,920              
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10,767            21,572            7,197              (8,959)             
สินคา้คงเหลือ 5,853              7,386              -                  -                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,346)             1,927              867                 (6)                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,336              (3,605)             4,779              (4,777)             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (91,000)           6,995              (2,207)             (7,307)             
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (59)                  (2,056)             -                  19                   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (9,525)             (12,505)           1,517              (6,010)             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,114)             (6,887)             1,829              (8,215)             
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 21,027            15,418            652                 -                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 257                 (185)                -                  -                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 13,637            117,252          20,393            (30,335)           
จ่ายประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน -                  (2,759)             -                  (2,481)             
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (3,073)             4,534              (2,526)             3,082              
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 10,564            119,027          17,867            (29,734)           

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)                                 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัย่อยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 2 (57,534)           -                  -                  -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม -                  (3,375)             -                  -                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 305                 2,130              -                  4                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (16,677)           (14,396)           (1,112)             (1,809)             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  (655,902)         (453,121)         
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  611,108          561,493          
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระค่าร้ือถอน (1,019)             (401)                -                  -                  
เงินปันผลรับ -                  -                  -                  11,800            
ดอกเบ้ียรับ 564                 -                  2,693              2,400              
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (74,361)           (16,042)           (43,213)           120,767          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 65,973            -                  -                  -                  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  68,308            36,520            
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (52,757)           -                  -                  -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  (72,385)           (28,624)           
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (40,890)           (49,590)           (4,057)             (4,054)             
ดอกเบ้ียจ่าย (8,967)             (7,045)             (1,750)             (1,916)             
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (36,641)           (56,635)           (9,884)             1,926              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (100,438)         46,350            (35,230)           92,959            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 267,527 268,540 114,201 158,474
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 167,089 314,890 78,971 251,433

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 17,905 28,330 -                  -                  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง (9,575) (29,755) -                  -                  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า (8,091) (19,325) -                  -                  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2 การซ้ือบริษทัยอ่ย 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
6 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
7 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
8 เคร่ืองมือทางการเงิน 
9 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
10 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
  
  
  
  
  
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล   รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล
น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอ 
ไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทั 
และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบาย
ไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 กำรซ้ือบริษัทย่อย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัท  
สไปซ์ ซินเนอร์จ้ี จ  ากดั (“SYN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั คิง มารีน ฟู้ดส์ จ ากดั (“KMF”)  
ซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผูจ้  าหน่ายและคา้ส่งอาหารทะเลแช่แข็งส าหรับใช้ในร้านอาหารญ่ีปุ่นและร้านอาหารทัว่ไป 
จ านวน 25,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 71.7 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดยแบ่งช าระเป็น  
2 งวด คืองวดท่ี 1 จ  านวน 60.1 ลา้นบาท ช าระ ณ วนัท่ีโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ และงวดท่ี 2 จ  านวน 12.0 ลา้นบาท 
(รวมดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 0.41 ลา้นบาท) เม่ือ KMF สามารถท าตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 
SYN ไดช้ าระค่าหุ้นงวดท่ี 1 และไดรั้บโอนหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนแลว้ส่งผลให้กลุ่มบริษทั
ไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน KMF  
 
การมีอ านาจควบคุมใน KMF เป็นการสนบัสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มบริษทัมีแหล่งวตัถุดิบท่ีมัน่คง
พร้อมกบัความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุน และสร้างยอดขายเพิ่มข้ึนในอนาคต 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญา 
 
ตามขอ้ก าหนดของสัญญาดงักล่าวไวข้า้งตน้ กลุ่มบริษทัได้บนัทึกส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายดงักล่าวตาม
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดเป็นจ านวนเงิน 11.6 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยใชอ้ตัราคิดลด
ในอตัราร้อยละ 5.3 ต่อปี 
 
  มูลค่ำยุติธรรม 
  (พันบาท) 
งวดท่ี 1 : เงินสด  60,100 
งวดท่ี 2 : ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา  11,592 
รวม  71,692 

 
ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 KMF มีรายได้เป็นจ านวนเงิน 32.2 ลา้นบาท 
และก าไรเป็นจ านวนเงิน 2.5 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั   



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินทีรั่บมา     มูลค่ำยุติธรรม 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     2,566 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    30,827 
สินคา้คงเหลือ    73,380 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    2,745 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     6,535 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    1 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    (60,683) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    (14,635) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย    (5,118) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    (12,342) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (1,443) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    21,833 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 49)    10,698 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ทีไ่ด้รับ    11,135 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ    60,557 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    71,692 

     
เงินสดท่ีจ่าย งวดท่ี 1    60,100 
เงินสดท่ีจ่าย งวดท่ี 2 (ไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 0.41 ลา้นบาท)    11,592 
หัก เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    (2,566) 
กระแสเงินสดจ่ำยสุทธิ    69,126 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

ผูบ้ริหารได้แต่งตั้ งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจขา้งต้น มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ การก าหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงการปันส่วนของราคาซ้ือยงัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัท่ีงบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการ
อนุมติั 
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายใน
หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะท า
การปรับปรุงส ารองดงักล่าว 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 
ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน และนโยบายการก าหนดราคา
ส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภท ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่ง
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 
รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ดอกเบ้ียรับ -  -  2,950  2,287 
เงินปันผลรับ -  -  -  11,800 
รายไดค่้าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ -  -  75,640  67,645 
        
บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 707  450  -  - 
        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่าจ่ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า 450  429  -  - 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 7,867  9,812  7,172  9,812 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 444  652  444  652 
รวม 8,311  10,464  7,616  10,464 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   ที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที ่ 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  26,932  34,521 
บริษทัร่วม 140  151  -  - 
รวม 140  151  26,932  34,521 

 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  1,453  851 
รวม -  -  1,453  851 

 
เงินให้กู้ยมื        
บริษทัยอ่ย -  -  344,812  300,018 
รวม -  -  344,812  300,018 

 
เงินมัดจ า        
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,667  2,667  -  - 
รวม 2,667  2,667  -  - 

 
ดอกเบี้ยค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  1,188  931 
รวม -  -  1,188  931 

 
เจ้าหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  1,614  2,337 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 339  281  -  - 
รวม 339  281  1,614  2,337 

        
        



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   ที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที ่ 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  2,042  2 
รวม -  -  2,042  2 

        

เงินกู้ยมื        
บริษทัยอ่ย -  -  -  4,077 
รวม -  -  -  4,077 

 
เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระยะสั้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดไม่มีหลกัประกนัและเป็นเงินกูย้มืประเภทช าระคืน
เม่ือทวงถาม 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคญั 
   ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 หมายเหต ุ

 

งบกำรเงินรวม  
   (พันบาท) 
บริษัทย่อย    
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั KMF 2  71,692 
    
 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 20,148  435 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (619)  - 
 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
เพิ่มข้ึน - ราคาทุน 17,905  - 
ลดลง - ราคาตามบญัชีสุทธิ (9,575)  - 

 
กลุ่มบริษทัเช่าพื้นท่ีเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุัญญา และค่าเช่าผนัแปรตามอายุ
สญัญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
ในปี 2565 กลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ท าให้ค่าเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 ลดลงเป็นจ านวน 8.1 ลา้นบาท (2564 : 19.3 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเป็นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งของบริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ไป
ลงทุนตามหมายเหตุขอ้ 2 เป็นจ านวนเงินรวม 86.2 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี  
 
  (ร้อยละต่อปี) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  MRR-0.25 และ MOR 
สินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท  MRR+2.5 
เงินกูย้มืระยะยาว  2 และ MLR 
 

7 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นจึงมีส่วนงานท่ีรายงาน
เพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั        
รายไดจ้ากการขาย 670,374  581,880  -  - 
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 16,018  14,765  -  - 
รายไดค่้าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ -  -  75,640  67,645 
รวม 686,392  596,645  75,640  67,645 

        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 684,124  594,884  -  - 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 2,268  1,761  75,640  67,645 
รวม 686,392  596,645  75,640  67,645 

 
8 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มลูค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดระยะเวลาอนัสั้น 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 24,746  - 
อุปกรณ์ส านกังาน 2,015  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 106  4 
รวม 26,867  4 

    
    
ภาระผกูพนัอื่นๆ    
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น 9,088  1,056 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 73,508  81 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 1,100  - 
สญัญาบริการ 258,066  - 
สญัญาอ่ืน ๆ 2,872  1,457 
รวม 344,634  2,594 

 
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่าย 
 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ให้
เป็นผูจ้ ัดจ าหน่ายและกระจายสินคา้ของบริษทั เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของบริษทั
ดงักล่าว โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2568 

 
10 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เ ม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการให้ 
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวงเงินไม่เกิน 30.6 ล้านบาท  
โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา เพื่อขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแผนท่ีบริษทัก าหนดไว ้


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

