
 
 
 

 
 

 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) 
และบริษทัย่อย 

 

งบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
และรำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น  
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั เซ็น        
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  
 
ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัและบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำ
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรของผู้สอบบัญชี 

การรับรู้รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 
 

เน่ืองจำกรำยได้หลกัของกลุ่มบริษทัเป็นรำยได้จำกขำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมซ่ึงรำยไดด้งักล่ำวเกิดข้ึนเป็นประจ ำทุกวนั และกลุ่มบริษทัมี
สำขำจ ำนวนมำก ดังนั้ น รำยได้จำกขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมจึงมี
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินโดยรวม 

 
 

• ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ โดยกำรประเมินและทดสอบระบบ
สำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำม
เขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุม
ท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

  

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี
และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี  

 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้เพื่อตรวจสอบควำม
ผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยไดต้ลอดรอบระยะเวลำบญัชี  

การประเมินการด้อยค่าของเคร่ืองหมายการค้าและค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษทัมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้ซ่ึงไม่มีระยะเวลำส้ินสุดกำรใชง้ำนใน
ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีมีจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญั นอกจำกน้ี 
กลุ่มบริษทัมีค่ำควำมนิยมซ่ึงไดรั้บจำกกำรรวมธุรกิจโดยกำรซ้ือหุน้ใน
ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีมีจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญั 
  
ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มบริษัทจ ำเป็นต้อง
ทดสอบกำรด้อยค่ำของเคร่ืองหมำยกำรค้ำและค่ำควำมนิยมทุกปี       
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนพิจำรณำโดยผูบ้ริหำรและประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชำญ กำรใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ของผูบ้ริหำร เช่น 
อตัรำกำรเติบโตของธุรกิจ ประมำณกำรรำยไดแ้ละอตัรำก ำไรขั้นตน้ 
ประมำณกำรงบจ่ำยลงทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำย        
ในกำรด ำเนินงำน และอตัรำคิดลดกระแสเงินสด จะไดรั้บผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพเศรษฐกิจและสภำวะตลำดในอนำคต
ได ้ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเร่ืองน้ีในกำรตรวจสอบ 
 
 

 
 

• ท ำควำมเขำ้ใจและประเมินขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัซ่ึงผูเ้ช่ียวชำญท่ี
ถูกว่ำจ้ำงโดยผู ้บริหำรใช้ในกำรจัดท ำประมำณกำรกระแส       
เงินสด รวมถึงอตัรำคิดลดท่ีใช้ในกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะ
ไดรั้บในอนำคต 
 

• เปรียบเทียบและประเมินประมำณกำรกระแสเงินสด ขอ้สมมติ
หลกัและอตัรำคิดลดกบังบประมำณและแผนธุรกิจของผูบ้ริหำร 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ปัจจุบัน สภำพเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม และรำยงำนกำร
ประเมินมูลค่ำของผูเ้ช่ียวชำญ 

 

• ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดแต่ละรำยกำรตำมแบบจ ำลองทำงกำร
เงินท่ีผูเ้ช่ียวชำญใช้ และเปรียบเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชีของ
เคร่ืองหมำยกำรคำ้และค่ำควำมนิยม  
 

• พิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มูลของ
กลุ่มบริษทัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ           
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดวำ่รำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ือง
ดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและ     
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำ
กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ รำยกำรท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำกกำรใชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี  
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำร
ตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ี    
ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำก
กำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ี       
ไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำกหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมี
นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอน
ท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำ    
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ี
ควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 
ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่ง
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและได้
ส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ีองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำ
วำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ  
 
  



5 

 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำ      
ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบ
มำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
 
 
(นำยอภิชำติ สำยะสิต) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4229 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2562 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวยีน

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

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 5 44,308,267              26,049,311              24,841,637              21,891,480              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                           -                           170,240,026            141,180,456            

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6, 28 107,661,605            97,131,931              -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 9,341,230                7,218,877                3,712,023                714,959                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4, 7 15,366,439              22,265,922              3,559,769                4,107,579                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 319,278,577            286,323,623            268,424,614            254,843,946            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 8, 10, 14, 19 -                           -                           453,816,207            433,916,208            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 11, 14, 16, 28 722,787,817            786,287,327            342,336,824            343,810,411            

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 9, 11 90,728,694              96,656,677              7,151,488                2,762,498                

สิทธิการเช่า - สุทธิ 12 48,437,357              57,717,054              -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 26,438,188              25,858,137              1,170,483                1,059,543                

เงินมดัจาํ 4, 25 163,507,629            148,235,099            1,799,820                1,375,520                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,852,205              5,824,594                1,740,074                1,926,936                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,244,707,835         1,302,534,833         808,014,896            784,851,116            

รวมสินทรัพย์ 1,563,986,412         1,588,858,456         1,076,439,510         1,039,695,062         

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 8, 9, 14, 28 629,816,667            698,647,254            629,816,667            698,647,254            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 15 236,845,306            249,549,027            3,613,290                1,805,765                

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4 -                           -                           78,290,980              34,243,861              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 9, 16 1,302,228                751,253                   1,302,228                751,253                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,738,912              9,672,761                -                           -                           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 67,588,426              72,712,587              16,597,347              15,451,830              

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - 

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 12,065,030              5,259,331                -                           -                           

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - 

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 3,017,892                6,899,193                -                           -                           

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจาก

   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 17 3,828,828                2,951,598                -                           -                           

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 18,031,909              12,394,762              142,697                   169,477                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22,962,916              32,405,030              3,625,163                3,563,418                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,008,198,114         1,091,242,796         733,388,372            754,632,858            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 16 1,281,754                1,186,708                1,281,754                1,186,708                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

   พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 18 12,204,610              10,798,124              4,681,135                4,632,431                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนการร้ือถอน 9, 25 51,110,517              104,010,624            2,578,000                3,301,625                

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - 

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 4,753,680                3,287,493                -                           -                           

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - 

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 8,142,604                4,510,118                -                           -                           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,682,116                8,253,256                -                           -                           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 87,175,281              132,046,323            8,540,889                9,120,764                

รวมหนีสิ้น 1,095,373,395         1,223,289,119         741,929,261            763,753,622            

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19, 30

- ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ

หุน้สามญั 14,062,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 300,000,000            140,625,000            300,000,000            140,625,000            

- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 225,000,000 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ

หุน้สามญั 14,062,500 หุน้ หุน้ละ 10 บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 225,000,000            140,625,000            225,000,000            140,625,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 8, 19 78,332,685              78,332,685              78,332,685              78,332,685              

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 145,001,204            144,371,431            -                           -                           

กาํไรสะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 30,000,000              14,062,500              30,000,000              14,062,500              

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (9,722,944)               (11,821,786)             1,177,564                42,921,255              

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 468,610,945            365,569,830            334,510,249            275,941,440            

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,072                       (493)                         -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 468,613,017            365,569,337            334,510,249            275,941,440            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,563,986,412         1,588,858,456         1,076,439,510         1,039,695,062         

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้ 4
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,852,587,206      2,425,027,064      -                       -                       
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 69,551,663           56,458,663           -                       -                       
รายไดค่้าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ -                       -                       253,599,605         219,965,498         
รายไดเ้งินปันผล 8 -                       -                       94,499,370           -                       
รายไดอ่ื้น 9 42,512,065           33,682,836           11,555,631           11,887,549           
รวมรายได้ 2,964,650,934      2,515,168,563      359,654,606         231,853,047         

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขายและบริการ 23 2,218,548,554      1,878,681,351      -                       -                       
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 23 100,292,684         86,671,431           -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 448,636,175         423,467,571         233,293,556         190,565,933         
ตน้ทุนทางการเงิน 24,627,587           24,460,171           25,732,898           24,724,641           
รวมค่าใช้จ่าย 2,792,105,000      2,413,280,524      259,026,454         215,290,574         

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 172,545,934         101,888,039         100,628,152         16,562,473           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (32,328,063)          (20,076,038)          (3,497,558)           (5,734,192)           

กําไรสําหรับปี 140,217,871         81,812,001           97,130,594           10,828,281           

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 2,667,707             1,598,459             1,719,643             1,267,022             
ภาษีเงินไดข้องรายการกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 13 (533,541)              (319,692)              (343,928)              (253,404)              
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,134,166             1,278,767             1,375,715             1,013,618             

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 142,352,037         83,090,768           98,506,309           11,841,899           

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 140,214,676         81,812,422           97,130,594           10,828,281           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,195                    (421)                     -                       -                       

140,217,871         81,812,001           97,130,594           10,828,281           

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 142,348,842         83,091,189           98,506,309           11,841,899           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,195                    (421)                     -                       -                       

142,352,037         83,090,768           98,506,309           11,841,899           

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 24 0.86                      0.58                      0.60                      0.08                      

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(เดมิชื่อ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการรวม จดัสรรเป็น ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  140,625,000        78,332,685          130,981,807        13,500,000          (94,350,475)         269,089,017        (72)                      269,088,945        

กาํไรสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      81,812,422          81,812,422          (421)                     81,812,001          

กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      1,278,767            1,278,767            -                      1,278,767            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      83,091,189          83,091,189          (421)                     83,090,768          

ตดัจาํหน่ายส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการซื้อสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                      13,389,624          -                      -                      13,389,624          -                      13,389,624          

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 -                      -                      -                      562,500               (562,500)              -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 140,625,000        78,332,685          144,371,431        14,062,500          (11,821,786)         365,569,830        (493)                     365,569,337        

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

กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      2,134,166            2,134,166            -                      2,134,166            

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

ตดัจาํหน่ายส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการซื้อสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                      629,773               -                      -                      629,773               -                      629,773               

เพิ่มทุนเรือนหุน้ 19 84,375,000          -                      -                      -                      -                      84,375,000          -                      84,375,000          

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

จ่ายเงินปันผล 21 -                      -                      -                      -                      (124,312,500)       (124,312,500)       (630)                     (124,313,130)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 225,000,000        78,332,685          145,001,204        30,000,000          (9,722,944)           468,610,945        2,072                   468,613,017        

งบการเงินรวม (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 10



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 140,625,000       78,332,685         13,500,000         31,641,856         264,099,541       

กาํไรสาํหรับปี -                     -                     -                     10,828,281         10,828,281         

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                     -                     -                     1,013,618           1,013,618           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                     -                     -                     11,841,899         11,841,899         

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 -                     -                     562,500              (562,500)            -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 140,625,000       78,332,685         14,062,500         42,921,255         275,941,440       

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

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                     -                     -                     1,375,715           1,375,715           

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

เพ่ิมทุนเรือนหุ้น 19 84,375,000         -                     -                     -                     84,375,000         

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

จ่ายเงินปันผล 21 -                     -                     -                     (124,312,500)     (124,312,500)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 225,000,000       78,332,685         30,000,000         1,177,564           334,510,249       

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 11



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 140,217,871           81,812,001             97,130,594             10,828,281             
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ
   ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 170,240,244           173,818,165           12,295,087             15,240,157             
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,207,497               20,887,813             -                         6,852                      
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 5                             5,633                      -                         -                         
ขาดทุน (กาํไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร 724,864                  9,670,766               (1,349)                    (33,749)                  
ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 1,192,962               431,890                  -                         -                         
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 1,575,128               272,233                  -                         -                         
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                         (2,632,671)              -                         -                         
ตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีขอคืนไม่ได ้ 233                         -                         -                         -                         
รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ (5,259,331)              -                         -                         -                         
รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ - สุทธิ (6,446,763)              -                         -                         -                         
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (17,265,832)            (304,008)                 -                         -                         
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 4,074,193               4,410,053               1,768,347               2,541,050               
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 877,230                  959,196                  -                         -                         
ตน้ทุนทางการเงิน 24,627,587             24,460,171             25,732,898             24,724,641             
รายไดเ้งินปันผล -                         -                         (94,499,370)            -                         
ดอกเบ้ียรับ (1,344,207)              (1,725,271)              (8,522,961)              (9,185,701)              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32,328,063             20,076,038             3,497,558               5,734,192               
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (18,247,289)            (3,527,060)              (2,950,157)              10,864,862             
สินคา้คงเหลือ (13,297,764)            (19,082,605)            -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,689,419               (7,418,635)              557,864                  (24,992)                  
เงินมดัจาํ (15,272,530)            (13,837,777)            (424,300)                 2,376,154               
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (18,925,240)            85,060,118             1,807,525               (292,286)                 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 5,637,147               5,652,220               (26,780)                  134,766                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (4,789,954)              22,683,073             1,224,835               1,026,496               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9,442,114)              9,332,156               61,745                    418,744                  
รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 13,531,217             8,546,824               -                         -                         
รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 6,186,281               7,778,769               -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,428,860               2,150,000               -                         -                         
รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 2,170,207               -                         901,822                  -                         
จ่ายภาษีเงินได้ (39,695,908)            (31,453,302)            (7,664,450)              (7,024,848)              
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 264,722,076           398,025,790           30,888,908             57,334,619             

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 12



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,022,161               1,995,014               7,176                      533,447                  
เงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน -                         -                         (19,900,000)            -                         
รับคืนเงินจากการซ้ือธุรกิจ -                         1,066,964               -                         1,066,961               
เงินสดรับชาํระจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย -                         -                         1,784,621,733        1,850,039,209        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย -                         -                         (1,813,681,303)       (1,726,049,258)       
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (115,485,823)          (144,776,222)          (7,916,040)              (7,995,056)              
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (6,460,330)              (37,246,154)            (6,363,628)              (949,550)                 
จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่า -                         (16,062,601)            -                         -                         
จ่ายค่าร้ือถอน (2,664,137)              (13,092,406)            -                         -                         
รับเงินปันผล -                         -                         94,499,370             -                         
รับดอกเบ้ีย 1,347,873               1,713,252               8,512,907               9,394,352               
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (121,240,256)          (206,402,153)          39,780,215             126,040,105           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,955,000,000        3,792,400,000        2,955,000,000        3,792,400,000        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย -                         -                         973,477,773           403,176,048           
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (3,025,000,000)       (3,648,250,000)       (3,025,000,000)       (3,648,250,000)       
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย -                         -                         (929,430,655)          (387,497,829)          
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,014,253)              (716,054)                 (1,014,253)              (716,054)                 
เงินสดรับจากผูถื้อหุน้เพ่ือทุนเรือนหุน้ 84,375,000             -                         84,375,000             -                         
จ่ายเงินปันผล (124,313,130)          (303,750,000)          (124,312,500)          (303,750,000)          
จ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ -                         (2,370,000)              -                         (2,370,000)              
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (23,585,983)            (23,535,678)            (24,642,801)            (23,789,429)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (134,538,366)          (186,221,732)          (91,547,436)            (170,797,264)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 8,943,454               5,401,905               (20,878,313)            12,577,460             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 133,657,582           128,255,677           86,949,472             74,372,012             

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

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 13



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

2561 2560 2561 2560
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 0 0 -                         0
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

-  เงินสดในมือ 10,291,663             8,631,139               141,014                  22,553                    
-  เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 71,282,728             39,186,055             6,917,892               2,255,318               
-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 61,026,645             85,840,388             59,012,253             84,671,601             
รวม 142,601,036           133,657,582           66,071,159             86,949,472             

2) สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนโดย
-  จ่ายเงินสด 115,485,823           144,776,222           7,916,040               7,995,056               
-  เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - สุทธิ 6,221,519               36,113,463             -                         -                         
-  ประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (หมายเหตุ 9) 4,561,245               32,301,175             -                         3,301,625               
-  สญัญาเช่าการเงิน 1,660,274               -                         1,660,274               -                         
รวม 127,928,861           213,190,860           9,576,314               11,296,681             

3) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเพ่ิมข้ึนโดย
-  จ่ายเงินสด 6,460,330               1,352,804               6,363,628               949,550                  
-  จ่ายเงินจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 11) -                         35,893,350             -                         -                         
-  เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - สุทธิ -                         1,189,305               -                         -                         
รวม 6,460,330               38,435,459             6,363,628               949,550                  

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 14



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
7   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  
8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  
9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
10   ค่าความนิยม  
11   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  
12   สิทธิการเช่า - สุทธิ  
13   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
14   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  
15   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
16   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ  
17   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  
18   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
19   ทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  
20   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
21   เงินปันผล  
22   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  
23   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
24   ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  
25   สญัญาเช่าระยะยาว  
26   การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน  
27   ส่วนงานด าเนินงาน  
28   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
29   การบริหารจดัการส่วนทุน      
30   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
31   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  
32   การอนุมติังบการเงิน  

       
        
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศ
ไทยเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 
 
ในท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2561 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนและ       
เปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั” มาเป็น “บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” บริษทัไดจ้ดทะเบียน    
การแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและการเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561    
 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัจ านวน 300 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและ
เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มสรุปไดด้งัน้ี 
 

  ถือหุน้ (ร้อยละ) 
ผูถื้อหุน้  2561  2560 

ผู้ถือหุ้นของบริษทัที่ถือหุ้นทำงตรง :     
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  9.57 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  9.57 
ผู้ถือหุ้นของบริษทัที่ถือหุ้นทำงอ้อม :     
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  35.04 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  35.04 
อ่ืน ๆ  10.78  10.78 
รวม  100.00  100.00 

 
ท่ีอยู่จดทะเบียนของส านักงานใหญ่ของบริษัทตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย   
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ไดเ้ปิดเผยเพิ่มเติมไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 8 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   ทุนช าระแลว้(ลา้นบาท)     สดัส่วน (ร้อยละ) 
 ลกัษณะธุรกิจ  2561  2560  การถือหุน้  2561  2560 

            

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ร้านอาหาร  30.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั ร้านอาหาร  25.0  25.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั ร้านอาหาร  80.0  80.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  ร้านอาหาร  30.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ขายและบริการ           
 ดา้นอาหาร  17.0  17.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั ร้านอาหาร/           
 ธุรกิจแฟรนไชส์  20.0  0.1  ทางตรง  99.99  99.97 
บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ ากดั เจา้ของเคร่ืองหมาย           
 การคา้/การบริการ  5.0  5.0  ทางตรง  99.99  99.99 

 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 

ก) งบการเงินน้ีจดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท าข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    

 

ข) งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

ค) การรวมธุรกิจ บริษทัยอ่ยและการสูญเสียการควบคุม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือ
กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุม
จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

 

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

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและ
ค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   18 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั
แปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง 

 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี
สูญเสียการควบคุม 

 
ง) เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงได้

น าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

จ) งบการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ไดร้วมงบการเงินของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

       ทุนช าระแลว้       
   จ านวนร้านอาหาร  (ลา้นบาท)    สดัส่วน (ร้อยละ) 
 ลกัษณะธุรกิจ  2561  2560  2561  2560  การถือหุน้  2561  2560 
บริษัทย่อย 

 
           

 
 

 

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ร้านอาหาร  48  44  30  30  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั ร้านอาหาร  18  16  25  25  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั ร้านอาหาร  17  16  80  80  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  ร้านอาหาร  4  4  30  30  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน  ขายและบริการ               
   แมเนจเมน้ท ์จ ากดั   ดา้นอาหาร  -  -  17  17  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั ร้านอาหาร/               
 ธุรกิจแฟรนไชส์  23  22  20  0.1  ทางตรง  99.99  99.97 
บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ ากดั เจา้ของเคร่ืองหมาย               
 การคา้/การบริการ  -  -  5  5  ทางตรง  99.99  99.99 

  
ฉ) รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 
ช) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
ซ) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนสุทธิและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัและ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแส
รายวนัซ่ึงมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนีแ้ละค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ ทั้งน้ี โดยการประมาณจากประสบการณ์
ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี 
 
กำรตรีำคำสินค้ำคงเหลือ 
 
กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วธีิราคาตน้ทุนถวัเฉล่ียในปี 2561 และวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อนในปี 2560) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการตีราคาสินคา้คงเหลือต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่มี
สาระส าคญั 
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
 
เงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)        
 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     
เม่ือสินทรัพยถู์กขายหรือตดัออกจากบญัชี  ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดัออกจากบญัชี   ก าไรหรือขาดทุนจาก
การขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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กลุ่มบริษทัตดัค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์โดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 
 ปี 
  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการด าเนินงาน 5 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 และ 5 
ยานพาหนะ 5 
 
ค่ำควำมนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 ค)  ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรกค่าความ
นิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 
เคร่ืองหมายการค้า 
 
ตราสินคา้ ช่ือทางการคา้หรือบริการเฉพาะกลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บความนิยมและการยอมรับจากกลุ่มลูกคา้ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการตดั
จ าหน่าย แต่จะมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชีในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 
สัญญาแฟรนไชส์ 
 
สัญญาแฟรนไชส์ท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการภายใตก้ารรวมธุรกิจ ภายหลงั
จากการรับรู้เร่ิมแรกสญัญาแฟรนไชส์จะถูกวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าสิทธิบัตร 
 
ค่าสิทธิบตัรท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายสัญญาแฟรนไชส์ ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์และค่าสิทธิบตัรบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ค านวณโดยวธีิเส้นตรง
ตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลา
ส้ินสุดของประโยชน์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนดงักล่าวจะไม่ถูกตดัจ าหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบว่าดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีใน        
งบแสดงฐานะการเงิน ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

 ปี 
  

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 ปี 
  

สัญญาแฟรนไชส์ ตามอายขุองสญัญา  
(0.3 ปี ถึง 5.9 ปี) 

  

ค่าสิทธิบตัร ตามระยะเวลาของความคุม้ครองสิทธิบตัร  
(3 ปี ถึง 10 ปี) 

 

สิทธิกำรเช่ำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  เม่ือมีการขายสิทธิในสญัญาเช่า  ตน้ทุนและค่าตดั
จ าหน่ายสะสมของสิทธิการเช่าจะถูกตดัออกจากบญัชีโดยจะแสดงไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสิทธิ
การเช่าเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายขุองสญัญาเช่า 
 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงนิกู้รอตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายสุญัญาเงินกู ้
 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) ต ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ
สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้นให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนมาก่อน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกไวใ้น
บญัชีรายไดอ่ื้น หรือน าไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จ  านวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ีจะตอ้ง         
ไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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ประมำณกำรหนีสิ้น 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
อดีตและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ      
กลุ่มบริษทัจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตาม
ประมาณการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จ านวนเงิน
ประมาณการหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพื่อช าระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 
ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษยีณอำยุ 
 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายคุ  านวณจากการประมาณจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบแทน
ส าหรับบริการท่ีพนกังานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไวพ้ิจารณาวา่การบริการในแต่ละงวดก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกนัเพื่อรวมเป็นภาระผกูพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้การช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน ก าไรหรือขาดทุน
จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธี
คิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
 
ประมำณกำรหนีสิ้นกำรร้ือถอน 
 
ตน้ทุนในการร้ือถอนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะท าการร้ือถอน 
 
ประมำณกำรหนีสิ้นจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 

 
กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นสิทธิ ซ่ึงลูกคา้สามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนลดค่าอาหารจากกลุ่มบริษทั มูลค่า
ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างสิทธิท่ีลูกคา้ได้รับและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของ
รายการขายนั้น การปันส่วนใชว้ิธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของส่วนลดค่าอาหาร ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมน้ีประมาณโดยใชมู้ลค่า
ส่วนลดปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใช้สิทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใช้สิทธิและกลุ่มบริษทัได้
ปฏิบติัตามสัญญาภาระผกูพนัท่ีตกลงไว ้จ านวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยูก่บัจ านวนสิทธิท่ีลูกคา้ไดใ้ชใ้นการแลกเป็นส่วนลดค่าอาหาร ซ่ึงตอ้ง
สัมพนัธ์กบัจ านวนรวมของสิทธิท่ีคาดวา่จะมีการใช ้นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ลูกคา้
จะไม่มาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
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กำรใช้วจิำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินน้ีไดมี้การสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ  การเปล่ียนแปลงการประมาณการ
ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
การใช้วิจารณญาณ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
ประกอบดว้ย  
- การจดัท างบการเงินรวม : กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
- การจดัประเภทสญัญาเช่า 

 
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
- การรวมธุรกิจ 
- ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรู้เม่ือไดส่้งมอบสินคา้และให้บริการแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบและบริการท่ีไดใ้หห้ลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 
 
รายไดค่้าสิทธิ รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้และแฟรนไชส์  จะรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รายไดจ้ากบตัรสมาชิกรับรู้โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองบตัรสมาชิก 
 
รายไดเ้งินปันผล รับรู้เม่ือผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 
รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำกำรเงนิ 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
การเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสญัญา  เพื่อท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยย์งัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสญัญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า          
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ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึก
เป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะ
น ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 
 

รำยกำรบัญชีที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหวา่งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

ภำษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ
ของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน   กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดวา่จะตอ้งใชใ้นงวดท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน   การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนตามลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระราคาตามบญัชีของ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตัดบัญชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก ลุ่มบริษทัได้ประเมินสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่               
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบวา่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทั
จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ย
จ านวนท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงาน
เดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่  
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี  
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีส าคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร  ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชำต ิ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
     

บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ากดั  

 
ไทย 

 

 
 
เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั 

 

บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั   
บริษทั เพร็ตต้ี ฟู้ดส์ จ ากดั  

(จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 
24 กรกฎาคม 2561) 

  

บริษทั สุทธารา สวที  จ  ากดั    
     
บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั  

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

ซ้ือวตัถุดิบ  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ  ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพยถ์าวร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดด้อกเบ้ีย  ตน้ทุนการกูย้มืบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.05 ต่อปี 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกวา่จ านวนเงินท่ีผูถื้อหุน้

อนุมติั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  สรุปไดด้งัน้ี 
  

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำรและอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  253,600  219,965 

        
รำยได้เงนิปันผล        
   บริษทัยอ่ย           -            -  94,499            - 

        
รำยได้จำกกำรให้สิทธ์ิแฟรนไชส์        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  15             -             - 

        
รำยได้อ่ืน        
   บริษทัยอ่ย           -            -  2,488  1,946   
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12  29            -            - 
  รวม 12  29  2,488  1,946 

        
ขำยสินทรัพย์ถำวร        
   บริษทัยอ่ย           -            -  21  9,333 

        
รำยได้จำกกำรขำย        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 141  41            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  28            -            - 
  รวม 141  69            -            - 

         
ดอกเบีย้รับ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  7,661  8,065 

        
ซ้ือวตัถุดบิอำหำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,240  9,164            -            - 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ซ้ือสินทรัพย์ถำวร        
   บริษทัยอ่ย           -            -            -  7 

        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,542  3,156            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 889    1,095            -            - 
 รวม 4,431  4,251            -            - 

        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  138  117 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23  2            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 861            -  861            - 
 รวม 884  2  999  117 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        
   บริษทัยอ่ย           -            -  1,105  273 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,958  27,095  35,958  27,095 
 ผลประโยชน์ระยะยาว 698  802  698  802 
 รวม 36,656  27,897  36,656  27,897 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
  

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  10,119  9,006 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  4,288  3,037 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -  6,028  4,421 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -  599  1,176 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  1,058  1,053 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  2,718  3,101 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอร์จ้ี จ  ากดั           -            -  32  32 
รวมบริษทัยอ่ย           -            -  24,842  21,826 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั           -  31            -  31 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน           -  31  24,842  21,857 

        
เงนิมัดจ ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ากดั 2,667  2,667            -            - 
   บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั 280  180            -            - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,947  2,847            -            - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210  210            -            - 
รวมเงินมดัจ า 3,157  3,057            -            - 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 851  782            -            - 
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ากดั 310  180            -            - 
   บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั 110            -            -            - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,271  962            -            - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71            -            -            - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 1,342  962            -            - 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -   35  8 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -   28  28 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  23            - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -            -  86  36 

        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  68  57 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -  148  133 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  27  141 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  307  141 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  137  202 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ           -            -  687  674 

        
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -  61  18 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ ากดั           -            -  17  11 
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย           -            -  78  29 

 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 4.15  4.15  -  -  22,003  4,488 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั 4.15  4.15  -  -  41,345  37,776 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั  4.15  4.15  -  -  8,957  37,931 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั    4.15  4.15  -  -  54,191  6,707 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั 4.15  4.15  -  -  43,744  54,278 
 รวม     -  -  170,240  141,180 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560                 -  265,170 
เพิ่มข้ึน                 -  1,726,049 
ลดลง                 -  (1,850,039) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560                 -  141,180 
เพิ่มข้ึน                 -  1,813,681 
ลดลง                 -  (1,784,621) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561                 -  170,240 

 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย            
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั 1.05  1.05  -  -  60,760  20,753 
บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ ากดั 1.05  1.05  -  -  17,531  13,491 
รวม     -  -  78,291  34,244 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
 
                                   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560                 -  18,566 
เพิ่มข้ึน                 -  403,176 
ลดลง                 -  (387,498) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560                 -  34,244 
เพิ่มข้ึน                 -  973,478 
ลดลง                 -  (929,431) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561                 -  78,291 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้       -   
-  บริษทัอ่ืน 37,974  19,311         - -        - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        -  31  24,842  21,857 
-  บริษทัอ่ืน 6,334  6,707         -  34 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,334  6,738  24,842  21,891 
รวม 44,308  26,049  24,842  21,891 

 
การวเิคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้       -   
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 25,851  14,499        - -        - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี      -   
-  ไม่เกิน 3 เดือน 11,891  4,802        - -        - 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  186  10        - -        - 
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 46  -        - -        - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 37,974  19,311        - -        - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน         
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 4,467  4,162  24,842  21,891 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 1,441  2,215        -        - 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 409  361        -        - 
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 17            -        -        - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,334  6,738  24,842  21,891 
รวม 44,308  26,049  24,842  21,891 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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6. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

วตัถุดิบอาหาร 74,430  71,555        -       
- 

      - 
เคร่ืองด่ืม 3,262  3,216        -       

- 
      - 

ของใชส้ิ้นเปลือง 31,965  22,781        -       
- 

      - 
รวม 109,657  97,552        -       

- 
      - 

หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (1,995)  (420)        -       
- 

      - 
สุทธิ 107,662  97,132        -       

- 
      - 

        
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพสินคา้คงเหลือในระหวา่งปี 1,575  272        -        - 

 
7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษี 3,663  4,138  368  230 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 4,789  7,698  1,863  2,777 
เงินมดัจ าท่ีขอคืนภายในหน่ึงปี 3,217  3,594             -             - 
อ่ืน ๆ 3,697  6,836  1,329  1,101 
รวม 15,366  22,266  3,560  4,108 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย - รำคำทุน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

     พนับาท 
 ทุนช าระแลว้  สดัส่วนเงินลงทุน  วธีิราคาทุน 
         (ลา้นบาท)             (ร้อยละ)   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

            

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 30  30  99.99  99.99  30,000  30,000 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 25  25  99.99  99.99  25,000  25,000 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั 80  80  99.99  99.99  80,000  80,000 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  30  30  99.99  99.99    29,999    29,999 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 17  17  99.99  99.99  17,500  17,500 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั 20  0.1  99.99  99.97  20,000  100 
บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ ากดั 5  5  99.99  99.99  251,317  251,317 
รวม         453,816  433,916 

 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการลงทุนเพิ่มในบริษทั เซ็น แอนด์ สไปซ่ี จ ากดั 
จ านวนเงิน 19.9 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 
20,000,000 บาท (หุ้นสามญั 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี        
7 พฤษภาคม 2561  
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั             
เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 315 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 300,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 94.5 ลา้นบาท       
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัไดใ้ช้ใบหุ้นของบริษทัย่อย 2 แห่ง ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 99  ของหุ้นทั้งหมด ค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 (2561: ไม่มี) 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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9. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
     เคร่ืองมือ  เคร่ืองตกแต่ง    งานระหวา่ง   
 ท่ีดินและ    เคร่ืองใชแ้ละ  ติดตั้งและ    ก่อสร้างและ   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ์    ทรัพยสิ์น   
 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  การด าเนินงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 318,234  623,896  75,724  77,922  11,609  14,430  1,121,815 
เพ่ิมข้ึน 2,394  168,679  15,326  16,538  1,378  8,876  213,191 
จ าหน่าย         -  (45,479)  (4,930)  (2,132)  (189)  (5,643)  (58,373) 
โอนมาจากบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน              
   (หมายเหตุ 11)         -          -          -  396          -          -  396 
โอนเขา้ (ออก) 100  2,678  86          -          -  (2,864)          - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 320,728  749,774  86,206  92,724  12,798  14,799  1,277,029 
เพ่ิมข้ึน         5,585  77,380  17,186  19,579  2,081  6,118  127,929 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย          -  (26,871)  (1,865)  (2,551)  (421)            -  (31,708) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน          -  (37,531)          -          -            -          -  (37,531) 
โอนเขา้ (ออก)          -  220  62          -          -  (282)          - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 326,313  762,972  101,589  109,752  14,458  20,635  1,335,719 
              

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560         -  299,044  36,571  41,434  3,695          -  380,744 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี         -  115,310  14,716  16,681  2,500          -  149,207 
จ าหน่าย         -  (34,332)  (3,467)  (1,341)  (69)          -  (39,209) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560         -  380,022  47,820  56,774  6,126          -  490,742 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี         -  114,954  13,920  16,841  2,857          -  148,572 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -  (23,229)  (1,290)  (1,763)  (101)          -  (26,383) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561         -  471,747  60,450  71,852  8,882          -  612,931 
              

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560         -  (2,633)          -          -          -          -  (2,633) 
กลบัรายการ         -  2,633          -          -          -          -  2,633 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561            -          -          -          -          -          -          - 
              

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 320,728  369,752  38,386  35,950  4,495  14,799  784,110 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -  2,177          -  2,177 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 320,728  369,752  38,386  35,950  6,672  14,799  786,287 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 326,313  291,225  41,139  37,900  2,842  20,635  720,054 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -  2,734          -  2,734 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 326,313  291,225  41,139  37,900  5,576  20,635  722,788 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   36 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
     เคร่ืองมือ  เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ    เคร่ืองใชแ้ละ  ติดตั้งและ       
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ์    ทรัพยสิ์น   
 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  การด าเนินงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 318,234  17,484  5,447  12,337  12,880  6,022  372,404 
เพ่ิมข้ึน 2,394  3,611  57  1,824          -  3,411  11,297 
จ าหน่าย         -          -          -  (37)  (967)  (9,333)  (10,337) 
โอนมาจากบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน              
   (หมายเหตุ 11)         -          -          -  396          -          -  396 
โอนเขา้ (ออก) 100          -          -          -          -  (100)          - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 320,728  21,095  5,504  14,520  11,913          -  373,760 
เพ่ิมข้ึน 5,585  26  37  1,888          1,660  381  9,577 
จ าหน่าย         -          -          -  (21)          -          -  (21) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน         -  (724)          -          -          -          -  (724) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 326,313  20,397  5,541  16,387  13,573  381  382,592 
              

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560         -  6,744  1,975  5,908  4,246          -  18,873 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี         -  4,194  1,093  3,792  2,496          -  11,575 
จ าหน่าย         -          -          -  (19)  (479)          -  (498) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560         -  10,938  3,068  9,681  6,263          -  29,950 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี          -   4,070    1,107   2,565  2,579          -  10,321 
จ าหน่าย         -          -          -  (16)          -          -  (16) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561         -   15,008    4,175   12,230  8,842          -  40,255 
              

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 320,728  10,157  2,436  4,839  3,473          -  341,633 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -  2,177          -  2,177 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 320,728  10,157  2,436  4,839  5,650          -  343,810 
              

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

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  จ  านวนเงิน
รวม 342.6 ลา้นบาท และ 334.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้  านองเพื่อใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัอยูภ่ายใตส้ญัญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
 
มูลค่าตน้ทุนของอุปกรณ์บางรายการของบริษทัและกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ใน
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 5.2 ลา้นบาท และ 206.7 ลา้นบาท ตามล าดบั (2560: 4.3 ลา้นบาท 
และ 92.5 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนกำรร้ือถอน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอนส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 104,011  85,106  3,302        - 
เพิ่มข้ึน       4,561  32,301        -  3,302 
กลบัรายการประมาณการการร้ือถอนโดย        
-  การปรับลดบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (37,531)  (304)  (724)        - 
-  รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น (17,266)        -        -        - 
จ่าย (2,664)  (13,092)        -        - 
ยอดยกไปตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 51,111  104,011  2,578  3,302 

 
ประมาณการร้ือถอนดงักล่าวไดร้วมไวใ้นตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าส าหรับร้านอาหารของบริษทัย่อยท่ีตั้งอยู่บนพื้นท่ีเช่าตาม
สญัญาเช่าด าเนินงานตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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10. ค่ำควำมนิยม 
 
  งบการเงินรวม  
  (พนับาท) 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  183,023 
ลดลง   (1,067) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561  181,956 

 
ค่าความนิยมไดรั้บจากการรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุ้นในธุรกิจอาหารไทย ในเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัได้รับเงินคืนจากการซ้ือธุรกิจ
จ านวนเงิน 1.1 ลา้นบาท และบนัทึกลดบญัชี “ค่าความนิยม” ในจ านวนเงินเดียวกนั  ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถน ามาหกั
เป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้
 

การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม 
  
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ค านวณโดยการวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง ตามรายงานลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
 
วธีิการประเมินมูลค่า : วธีิคิดลดกระแสเงินสด 
   
ระยะเวลา : ประมาณการทางการเงิน 5 ปี ค านวณจากผลประกอบการในอดีตของธุรกิจอาหารไทย และประมาณการ

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้
   
อตัราการเติบโตของ
รายไดข้องร้านอาหาร
ท่ีเป็นเจา้ของเอง 

: อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

   
รายไดจ้ากแฟรนไชส์ซี : ประมาณการรายไดจ้ากแฟรนไชส์ซีท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 
  -  รายได้จากการให้ใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้าและค่าการตลาด ประมาณการจากรายได้จากการขายของ         

แฟรนไชส์ซีในอตัราต่าง ๆ กนั ตามประมาณการของผูบ้ริหาร 
  - รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ต่อร้านอาหารแฟรนไชส์ใหม่ มีอตัราคงท่ีในอตัราท่ีต่าง ๆ กนั ตามประมาณการ

ของผูบ้ริหารของบริษทั 
  - รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบอาหารมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3 ต่อปี 
 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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จ านวนร้านอาหารท่ี
เป็นเจา้ของเองและ
ร้านอาหารแฟรนไชส์ 

: ใชข้อ้มูลจ านวนร้านอาหารท่ีเป็นเจา้ของเองและร้านอาหารแฟรนไชส์ตามท่ีมีอยูจ่ริงในปี 2561 และหลงัจากนั้น
ประมาณการโดยผูบ้ริหารของบริษทั 
 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : อตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5  
   
อตัราคิดลด : อตัราร้อยละ 13.65 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของตน้ทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ   

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพิ่มข้ึน และค่าเบตา้โดยเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

   
อ่ืน ๆ : สมมติฐานอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณการจากขอ้มูลทางการเงินใน

อดีต และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่ีคาดไว ้

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน 
การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 เน่ืองจากมีการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดน้ ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า 
 
การทดสอบความอ่อนไหวจากการทดสอบการด้อยค่าในค่าความนิยม 
 
การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของธุรกิจอาหารไทย ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงเน่ืองมาจาก
ความผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการค านวณ  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561) โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  ผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่ายติุธรรมของ  
  มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของธุรกิจอาหารไทย 
   (ลา้นบาท) 
  สมมติฐาน   สมมติฐาน  
  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลงลดลง 

อตัราคิดลด     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5  (24.0)  27.0 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1  (47.0)  57.0 
 
แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตก้ารประมาณการทางการเงินดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  เคร่ืองหมายการคา้  สญัญาแฟรนไชส์  ค่าสิทธิบตัร  รวม 
รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 20,525  33,000  36,034            -  89,559 
เพิ่มข้ึน 2,542  35,893            -            -  38,435 
จ าหน่าย (124)            -            -            -  (124) 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์               
   (หมายเหตุ 9) (396)            -            -            -  (396) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 22,547  68,893  36,034            -  127,474 
เพิ่มข้ึน  2,707             -     -  3,753  6,460  
ตดัจ าหน่าย  (160)            -  (4,413)            -   (4,573) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 25,094  68,893  31,621  3,753  129,361 

          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 12,570            -  2,838            -  15,408 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,794            -  10,733            -  15,527 
จ าหน่าย (118)            -            -            -  (118) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 17,246            -  13,571            -  30,817 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,894            -  9,342  152  12,388 
ตดัจ าหน่าย (160)            -  (4,413)            -   (4,573) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 19,980            -  18,500  152  38,632 

          
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี          
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 5,301  68,893  22,463            -  96,657 

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

 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือธุรกิจกบับริษทัในประเทศสองแห่ง เพื่อด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายซ้ือธุรกิจดงักล่าวจ านวนเงินรวม 35.9 ลา้นบาท 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนที่อายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน - เคร่ืองหมายการค้า 
 
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ค านวณโดยการวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง ตามรายงานลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
 
เคร่ืองหมายการคา้ : เคร่ืองหมายการคา้ 3 ยีห่อ้ คือ ต ามัว่  เฝอและลาวญวน  
   
วธีิการประเมินมูลค่า : วธีิพิจารณาจากรายได ้
   
ระยะเวลา : พิจารณาความสามารถของเคร่ืองหมายการคา้ในการสร้างรายไดจ้ากประมาณการทางการเงิน 5 ปี โดยประมาณ

การจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้

   
อตัราค่าใชสิ้ทธิ
เคร่ืองหมายการคา้ 

: อตัราร้อยละ 0.5 จากการเทียบเคียงการซ้ือและขายของตลาดในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั 

   
อตัราการเติบโตของ
รายได ้

: อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : ประมาณการอตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 ของเคร่ืองหมายการคา้    

แต่ละยีห่อ้ 
   
อตัราคิดลด : อตัราร้อยละ 13.65 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ    

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพิ่มข้ึน  

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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เคร่ืองหมายการคา้ : เคร่ืองหมายการคา้ยีห่อ้ ซูชิชู 
   
วธีิการประเมินมูลค่า : วธีิพิจารณาจากรายได ้
   
ระยะเวลา : พิจารณาความสามารถของเคร่ืองหมายการคา้ในการสร้างรายไดจ้ากประมาณการทางการเงิน 5 ปี โดยประมาณ

การจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้

   
อตัราค่าใชสิ้ทธิ
เคร่ืองหมายการคา้ 

: อตัราร้อยละ 5.1 จากการเทียบเคียงการซ้ือและขายของตลาดในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั 

   
อตัราการเติบโตของ
รายได ้

: อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : ประมาณการอตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 ของเคร่ืองหมายการคา้

ดงักล่าว 
   
อตัราคิดลด : อตัราร้อยละ 13.79 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ    

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพิ่มข้ึน  

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน 
การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 เน่ืองจากมีการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดน้ ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  ค่าสิทธิบตัร  รวม 
รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  11,055            -  11,055 
เพิ่มข้ึน 948            -  948 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 9) (396)            -  (396) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 11,607            -  11,607 
เพิ่มข้ึน 2,611   3,753  6,364  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 14,218   3,753    17,971  
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 5,180            -  5,180 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,665            -  3,665 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 8,845            -  8,845 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  1,823    152   1,975  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  10,668   152    10,820  
      
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2,762            -  2,762 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 3,550  3,601  7,151 

 
มูลค่าต้นทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนบางรายการของบริษทัและของกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าตดัจ าหน่ายเต็มจ านวนแล้ว แต่ยงัสามารถใช้
ประโยชน์ในสินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 7.2 ลา้นบาท และ 16.6 ลา้นบาท ตามล าดบั (2560: 
3.1 ลา้นบาท และ 10.5 ลา้นบาท ตามล าดบั)  
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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12. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 
 (พนับาท) 
รำคำทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 67,934 
เพิ่มข้ึน 16,062 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 83,996 
  

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 17,195 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,084 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 26,279 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,280 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 35,559 
  

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 57,717 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 48,437 
 

13. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 

รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวาคม 2560  ส าหรับปี  ส าหรับปี  31 ธนัวาคม 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 11,176  1,009  -  12,185 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 84  315  -  399 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน        
   เม่ือเกษียณอาย ุ 2,160  815  (534)  2,441 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 590  176  -  766 
ค่าเช่า 1,169  84  -  1,253 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 9,845  (2,283)  -  7,562 
รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 834  998  -  1,832 
รวม 25,858  1,114  (534)  26,438 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวาคม 2560  ส าหรับปี  ส าหรับปี  31 ธนัวาคม 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน        
   เม่ือเกษียณอาย ุ 927  353  (344)  936 
ค่าเช่า 1  (1)  -  - 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 132  102  -  234 
รวม 1,060  454  (344)  1,170 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ประกอบดว้ย 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 33,442  26,754  3,952  6,310 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (1,009)  (3,658)        -        - 
-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (315)  (54)        -        - 
-   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       -  527        -        - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        
 เม่ือเกษียณอาย ุ (815)  (883)  (353)  (508) 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (176)  (191)        -        - 
- ค่าเช่า (84)        -   1  64 
-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน  2,283  16  (102)  (132) 
-   รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (998)  (1,601)        -        - 
- อ่ืน ๆ       -  (834)        -        - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 32,328  20,076  3,498  5,734 
 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีโดยใช้อตัราภาษีส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 172,546  101,888  100,628  16,562 
        

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 15 และ 20  34,314  20,117  20,126  3,312 
บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        
-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 2,958  4,618  2,489  2,750 
-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน ามาหกัภาษีไดเ้พิ่มเติม (4,478)  (5,609)  (217)  (328) 
-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี       -        -  (18,900)        - 
-   ตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก        
     ผลขาดทุนทางภาษีสะสมท่ีหมดอาย ุ 169        -        -        - 
-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        
     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (635)  950        -        - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 32,328  20,076  3,498  5,734 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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14. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ - สุทธิ 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
            

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.3 - 3.8  3.5 - 4.0   630,000  700,000  630,000  700,000 
หกั ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกูร้อตดับญัชี      (183)  (1,353)  (183)  (1,353) 
สุทธิ     629,817  698,647  629,817  698,647 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 555,850  555,850 
กูย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 3,792,400  3,792,400 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี (3,648,250)  (3,648,250) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 700,000  700,000 
กูย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 2,955,000  2,955,000 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี (3,025,000)  (3,025,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 630,000  630,000 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 
 

  วงเงิน (ลา้นบาท)     
ประเภทของสินเช่ือ  2561  2560  อตัราดอกเบ้ีย  เง่ือนไขของสญัญา 

         

วงเงินสินเช่ือของบริษทัจากสถาบันการเงินแห่งทีห่น่ึง 
         

ก) วงเงิน Term Loan      
(ค่าท่ีดิน ค่าสินทรัพยจ์าก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ    
เงินลงทุนในหุน้ของบริษทั       
กิวกริล กรุ๊ป จ ากดั) 

 380  380  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เงินใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และบริษทั
จะตอ้งเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังสุดทา้ยภายใน 24 เดือน
หลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีก าหนด
ระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity Date) ภายใน 24 
เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 วงเงินสินเช่ือดงักล่าวได้
ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกูอ้อกไปเป็นภายในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่เพื่อ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

ข) เงินกูย้มืระยะสั้นรวมเลตเตอร์
ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทและ
หนงัสือค ้าประกนั  

 190  190  - เงินกูย้มืระยะสั้นมี
อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.6 ต่อปี 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมี
อตัราตามท่ีระบุไว้
ในแต่ละสญัญา 

 - เงินกู้ยืมระยะสั้ น - มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม     
แต่ไม่เกิน 180 วนั 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมีก าหนดช าระคืนตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละ
สญัญา 

ค) วงเงินเบิกเกินบญัชี  10  10  อตัราเงินเบิกเกินบญัชี
ขั้นต ่า 

 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

ง) เงินกูย้มืระยะสั้น  
(เพื่อใชร้องรับการจ่าย 
เงินปันผล) 

 200  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า    
ลบร้อยละ 2.95 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เงินใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในเดือนตุลาคม 2560 
และบริษัทจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้าย
ภายใน 18 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก 
ทั้งน้ี โดยมีก าหนดระยะเวลาการใชเ้งิน (Final Maturity 
Date) ภายใน 18 เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น
คร้ังแรก  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 วงเงินสินเช่ือดงักล่าวได้
ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกูอ้อกไปเป็นภายในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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  วงเงิน (ลา้นบาท)     
ประเภทของสินเช่ือ  2561  2560  อตัราดอกเบ้ีย  เง่ือนไขของสญัญา 

         

        2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใชเ้งินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่เพื่อ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

จ) วงเงิน Term Loan    
(เพื่อลงทุนซ้ือกิจการธุรกิจ
ภตัตาคารอาหารไทย) 

        -  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เงินให้ไว้เป็นหลักฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และ
บริษทัจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้ายภายใน     
24 เดือนหลังจากเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังแรก ทั้ งน้ี     
โดยมีก าหนดระยะเวลาการใชเ้งิน (Final Maturity Date) 
ภายใน 24 เ ดือนหลังจากการเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ น        
คร้ังแรก 

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใชเ้งินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เ งิ นไ ม่ เ กิน  90 ว ัน  ห รือตาม ท่ีธนาคารพิ จ ารณา
เห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่เพื่อ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

รวม  780  980     

         

วงเงินสินเช่ือร่วมของกลุ่มบริษทัจากสถาบนัการเงินแห่งทีส่อง 
         

ฉ) เงินกูย้มืระยะสั้น 
(เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน) 

 100  100  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 3 ต่อปี 

 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

รวมทั้งส้ิน  880  1,080     

 
วงเงินสินเช่ือ ก) - ง) ค ้ าประกนัโดยการจ านองท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้น      
หมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพิ่มเติมโดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28 นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญั
ท่ีระบุในสัญญาเงินกูเ้ก่ียวกบัการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบนัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น ให้คงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ีย ต่อก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เป็นตน้ 
 
วงเงินสินเช่ือ จ) ค ้าประกนัโดยใบหุน้ของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 99 ของหุน้ทั้งหมดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 
 
วงเงินสินเช่ือ ฉ) เป็นวงเงินสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
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15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เจา้หน้ีการคา้        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,342  962          -          - 
-  บริษทัอ่ืน 188,505  175,172          -          - 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         -          -  86  36 
-  บริษทัอ่ืน 46,998  73,415  3,527  1,770 
รวม 236,845  249,549  3,613  1,806 

 
16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธิ 

 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อซ้ือยานพาหนะตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 โดยมีจ านวนงวดการ
ผ่อนช าระ 36 งวด และ 60 งวด งวดละเท่า ๆ กนัทุกเดือน สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดปี 2564 กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ซ้ือภายใต้
สญัญาเช่าการเงินน้ีจะโอนเป็นของบริษทัต่อเม่ือบริษทัช าระเงินทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิงดงักล่าวแลว้ โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี  2561  2560  2561  2560 

         

2561          -  828          -  828 
2562  1,531  828  1,531  828 
2563  1,108  407  1,108  407 
2564  293          -  293          - 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  2,932  2,063  2,932  2,063 
หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (348)  (125)  (348)  (125) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  2,584  1,938  2,584  1,938 
หกั    หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
          สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (1,302)  (751)  (1,302)  (751) 
สุทธิ  1,282  1,187  1,282  1,187 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
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17. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวยีนจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560  มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,992          - 
เพิ่มข้ึน 2,312          - 
ใชไ้ป (1,352)          - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2,952          - 
เพิ่มข้ึน 3,977          - 
ใชไ้ป (2,525)          - 
ตดัจ าหน่าย (575)          - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 3,829          - 

 
18. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จพนักงานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 7,987  3,358 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,224  2,464 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 185  77 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,598)  (1,267) 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 10,798  4,632 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,893  1,704 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 181  65 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,667)  (1,720) 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 12,205  4,681 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ในก าไรส าหรับปี :        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,893  4,224  1,704  2,464 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 181  185  65  77 
ในก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี :        
ก าไรจากการประมาณการ        
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,667)  (1,598)  (1,720)  (1,267) 
รวม 1,407  2,811  49  1,274 

 
ขอ้สมมุติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
    

อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.23 ต่อปี  ร้อยละ 1.96 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคตเฉล่ีย ร้อยละ 5 ต่อปี  ร้อยละ 5 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 59  ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 59 
อตัราทุพพลภาพ ร้อยละ 5 ของตารางมรณะไทย ปี 2560  ร้อยละ 5 ของตารางมรณะไทย ปี 2560 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย ปี 2560  ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย ปี 2560 
 
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและอา้งอิงตามตารางมรณะซ่ึงประกาศโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล               
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 ผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) / (ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

       

อตัราคิดลด        
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (0.5)  (0.4)  (0.2)  (0.2) 
   ลดลงร้อยละ 1 0.6  0.5  0.2  0.2 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน        
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 0.6  0.5  0.2  0.2 
   ลดลงร้อยละ 1 (0.6)  (0.4)  (0.2)  (0.2) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน        
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (0.6)  (0.5)  (0.2)  (0.2) 
   ลดลงร้อยละ 1 0.3  0.3  0.1  0.1 
  
แมว้า่การวเิคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
  
เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดเ้ห็นชอบพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน และจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ 30 วนันบัแต่
วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ีงก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยหากกฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคบัใช้ บริษทัและกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึนประมาณ 0.2 ลา้นบาท และ 0.7 ลา้นบาท และท าใหก้ าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงประมาณ 
0.2 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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19. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559  ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวน 135 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 140.625 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 14.0625 ลา้นหุ้น มูลค่า       
หุน้ละ 10 บาท)  บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 
 
ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดรั้บเงินจากการเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้นใหม่รายหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 5.6 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 562,500 หุ้น ในราคา
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และบนัทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 78.3 ลา้นบาท ท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไป
จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 
 

ก) เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ท าให้จ  านวนหุ้นสามญัของบริษทัเพิ่มข้ึนจาก       
14,062,500 หุน้ เป็น 140,625,000 หุน้ 

 

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 140,625,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 140,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 300,000,000 บาท 
(แบ่งเป็นหุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยจดัสรรเพื่อ 
- การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 84,375,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 84,375,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิมจ านวน 1 หุ้น ต่อหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ 0.6 หุ้น ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 1 บาท  

- การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 75,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 75,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อออกและเสนอขาย
หุน้ต่อประชาชนคร้ังแรก (“IPO”) เม่ือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้และการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561    
 

บริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนจากผูถื้อหุน้เดิมจ านวนเงิน 84,375,000 บาท และจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561   
 
20. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนส ารองอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี    
หลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทุนส ารองตามกฎหมายมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนแลว้ 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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21. จ่ำยเงนิปันผล 
 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.14 บาท ส าหรับ
หุน้สามญัจ านวน 14,062,500 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 30,093,750 บาท โดยก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่น
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเ งินปันผลระหว่างกาลของบริษัท           
ในอตัราหุน้ละ 6.70 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 14,062,500 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 94,218,750 บาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทัแลว้ในเดือนกนัยายน 2561 
 
22. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนที่จดทะเบียน 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเขา้เป็นกองทุน         
จดทะเบียนโดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั  ตามระเบียบกองทุนสมาชิกตอ้งจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายสมทบเขา้กองทุนใน
อัตราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนพนักงาน  กลุ่มบริษทัได้แต่งตั้ งผูจ้ดัการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินรวมประมาณ 6.6 ลา้นบาท และ 4.6 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 ตามล าดบั (ของบริษทัจ านวนเงินประมาณ 2.8 ลา้นบาท และ 2.2 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 ตามล าดบั) 
 
23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ไดแ้ก่ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ตน้ทุนวตัถุดิบ 1,034,351  868,338          -          - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 811,756  678,929  179,117  141,980 
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 492,107  428,814  10,013  8,475 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 170,240  173,818  12,295  15,240 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 259,023  238,921  31,869  24,871 
รวม 2,767,477  2,388,820  233,294  190,566 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   56 

24. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับแต่ละปีดว้ยจ านวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี 
 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ค  านวณไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นหุน้ 

 2561  2560 
    

จ านวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14.1  14.1 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(หมายเหตุ 19) 126.5  126.5 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี 22.4              - 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน)  163.0  140.6 

 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัน้ีมีผลท าให้จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดป้รับปรุงใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่แรก 
 
25. สัญญำระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัเพื่อเช่าท่ีท าการกลุ่มบริษทั  พื้นท่ีร้านอาหารและอุปกรณ์
ภายใตส้ัญญาดงักล่าว ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจ า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม จ านวนเงินรวม 162.1 ลา้นบาท และ 145.9       
ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงินรวม 1.3 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 331,619  276,893  597  2,676 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 349,060  301,052  402  617 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 10,779  10,779              -              - 
รวม 691,458  588,724  999  3,293 
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26. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย เงินมดัจ า เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย  เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
นโยบายการบญัชีส าหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทุนให้มีจ านวนเพียงพอและทนัเวลาเพื่อจ่ายช าระหน้ีส าหรับภาระผูกพนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นงบการเงิน  จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัไม่มี
ปัญหาความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
  
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญั 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นการให้สินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีให้แก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ
ก าหนด  ฝ่ายบริหารไดค้วบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายการใหสิ้นเช่ือและวธีิการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีการให้
สินเช่ือไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจาก
สินเช่ือท่ีเป็นนยัส าคญัจากการการเก็บหน้ีไม่ได ้ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  
 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียมีนอ้ย กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้ าสัญญาเพื่อป้องกนัความเส่ียง
ดงักล่าว 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  
 2561 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกว่า 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มี 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
รวม 

ท่ีแทจ้ริง  
(ร้อยละต่อปี) 

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

        
   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ -        -         -  629,817        -  629,817 3.3 - 3.8 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - -        -         -  236,845 236,845 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -    18,032 18,032 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         1,302          1,282        -         -         -       2,584 5.19, 17.48 
รวม         1,302         1,282        -      629,817    254,877  887,278  

 
 งบการเงินรวม  
 2560 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกว่า 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มี 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
รวม 

ท่ีแทจ้ริง  
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  112,628 21,029 133,657 0.37 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  26,049   26,049 - 
เงินมดัจ า        -         -         -         -  148,235 148,235 - 
รวม        -         -         -     112,628 195,313 307,941  

        
   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ -        -         -  698,647        -  698,647 3.5 - 4.0 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - -        -         -  249,549 249,549 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -  12,395 12,395 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         751          1,187        -         -         -       1,938 5.19 
รวม         751         1,187        -      698,647    261,944  962,529  

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2561 (พนับาท)  
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกว่า 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 

        
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  64,849 1,222 66,071 0.37 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  24,842 24,842 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -  170,240        -         170,240  4.15 
เงินมดัจ า        -         -         -         -       1,800      1,800 - 
รวม        -         -         -     235,089    27,864    262,953  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ - - - 629,817        -  629,817 3.3 - 3.8 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - -        -  3,613 3,613 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 78,291        -         -         -         -  78,291 1.05 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน        -         -         -         -  143 143 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         1,302       1,282        -         -         -       2,584 5.19, 17.48 
รวม       79,593       1,282        -       629,817          3,756  714,448  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2560 (พนับาท)  
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกว่า 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 

        
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        -         -         -  86,910 39 86,949 0.37 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -             21,891            21,891 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -        141,180        -      141,180 4.15 
เงินมดัจ า        -         -         -         -      1,376        1,376 - 
รวม        -         -         -    228,090   23,306    251,396  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ        -         -         -  698,647        -  698,647 3.5 - 4.0 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  1,806 1,806 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 34,244        -         -         -         -  34,244 1.05 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -        -         -         -  169 169 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน          751          1,187        -         -         -      1,938 5.19 
รวม     34,995          1,187        -    698,647        1,975 736,804  

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
มูลค่ายติุธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  และเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียง
กบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
เงินมดัจ าและเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน : ไม่สามารถค านวนมูลค่ายติุธรรมไดเ้น่ืองจากไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมได ้
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั   เน่ืองจากมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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27. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 เป็นดงัน้ี   
 

 2561 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,846.0  6.5  2,852.5 
ตน้ทุนขายและบริการ (2,213.9)  (4.6)  (2,218.5) 
ก าไรขั้นตน้ 632.1  1.9  634.0 

รายไดอ่ื้น     112.1 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (100.3) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (448.6) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (24.7) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (32.3) 
ก าไรส าหรับปี     140.2 

 

 

 2560 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,422.0  3.0  2,425.0 
ตน้ทุนขายและบริการ (1,877.3)  (1.4)  (1,878.7) 
ก าไรขั้นตน้ 544.7  1.6  546.3 

รายไดอ่ื้น     90.2 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (86.7) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (423.4) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (24.5) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (20.1) 
ก าไรส าหรับปี     81.8 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  
 
ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจดัซ้ือสินทรัพย ์สินคา้และบริการจ านวนเงินรวม 52.2 ลา้นบาท และ 120.8 ลา้นบาท 

ตามล าดบั (2560: 50.4 ลา้นบาท และ 107.3 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้าประกนัต่อบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นจ านวนเงิน

รวม 0.4 ลา้นบาท (2560: 0.6 ลา้นบาท)  
 
ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้นของบริษทัจ านวนเงิน 780.0 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
ง) บริษทัมีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อประชาสัมพนัธ์และจดัจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มบริษทั โดยมี

ระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในการน้ี บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งแบ่งส่วนแบ่งรายไดแ้ละ
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

 
29. กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน     
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเน่ืองและรักษาไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 2.3 : 1  3.4 : 1  2.2 : 1  2.8 : 1 

 
หน้ีสินหมายถึงหน้ีสินรวมและทุนหมายถึงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการจัดการส่วนทุนของกลุ่มบริษทัในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
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30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การลงทุนเพิ่มในหุ้นทุนของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) เน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทัยอ่ยจากเดิม

30,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 300,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 3,000,000 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท) บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562    

 
ข) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 225,000,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 101.25 

ลา้นบาท ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562  
 
ค) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุน้ละ 240 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 

300,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 72 ลา้นบาท  
 
ง) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 110.80 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

250,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 27.7 ลา้นบาท  
 
จ) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 28.75 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

800,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 23 ลา้นบาท  
 
ฉ) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุน้ละ 30.60 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 500,000 

หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 15.3 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนมกราคมและ   
เดือนกมุภาพนัธ์ 2562 
 
ในระหว่างวนัท่ี 7 ถึง 11 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดเ้ปิดให้ประชาชนจองซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 75 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาท มีผลให้
บริษทัได้จดทะเบียนทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 225 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 225 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)            
เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300  ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 ในการน้ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุมติัหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 300 ลา้นหุ้น เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายใน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุน้ละ 4.67 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 

3,000,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 14.01 ลา้นบาท  
 
ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั โตเกียว คอนเซปท์ จ  ากดั (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 26 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

250,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 6.5 ลา้นบาท  
 
ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 8.75 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

800,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 7 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ มีก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยในเดือนมีนาคม 2562 
 
31. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     
 
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัท่ีปรับปรุงใหม่แต่ยงัไม่มีการบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี
รายงาน ดงัต่อไปน้ี  
 

                 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) การรวมธุรกิจ 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) ส่วนงานด าเนินงาน 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินรวม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) การร่วมการงาน 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) การวดัมูลค่ายติุธรรม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) การน าเสนองบการเงิน 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) สินคา้คงเหลือ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) งบกระแสเงินสด 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2562 
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                 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได ้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) ตน้ทุนการกูย้มื 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) ก าไรต่อหุน้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2562 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2561) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2561) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2561) 

ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ
ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2561) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2562 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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                 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2562 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 2562 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบของกฎหมาย 2562 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2562 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้และถือปฏิบติั โดยผูบ้ริหารอยู่
ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
 
32. กำรอนุมัติงบกำรเงนิ 
 
กรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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