
 
  

 

 

 

 
 
 

  

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   คณะกรรมการบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด           

เฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”)         

ของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและ       

การวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้           

ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายอภิชาติ สายะสิต)                                

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229 

บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน 2562

สิ น ท รั พ ย์

 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 368,930                   142,601                   306,978                 66,071                     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 4, 5 84,219                     44,308                     21,316                   24,842                     

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 4 -                          -                          165,816                 170,240                   

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6, 24 82,553                     107,662                   -                        -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 10,099                     9,341                       5,483                     3,712                       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 4, 7 25,300                     15,366                     7,572                     3,560                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 571,101                   319,278                   507,165                   268,425                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 8 -                          -                          723,816                   453,816                   

ทดิีน อาคารและอปุกรณ ์- สุทธิ 9, 13, 15, 24 841,605                   722,788                   372,213                   342,337                   

ค่าความนิยม 181,956                   181,956                   -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 10 88,020                     90,729                     9,996                       7,151                       

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 41,833                     48,437                     -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 33,358                     26,438                     7,660                       1,170                       

เงินมดัจาํ 4, 22 193,980                   163,508                   6,393                       1,800                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 20,195                     10,852                     5,452                       1,740                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,400,947                1,244,708                1,125,530                808,014                   

รวมสินทรัพย์ 1,972,048                1,563,986                1,632,695                1,076,439                

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 2



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 9, 13, 24 -                          629,817                   -                          629,817                   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 4, 14 279,773                   236,845                   21,119                     3,613                       

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 4 -                          -                          177,405                   78,291                     

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 9, 15 579                          1,302                       579                          1,302                       

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย 3,013                       12,739                     -                          -                          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 87,825                     67,588                     21,699                     16,597                     

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - ส่วนที

   ถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 14,538                     12,065                     -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - ส่วนที

   ถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 6,381                       3,018                       -                          -                          

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีนจาก

   โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 16 4,763                       3,829                       -                          -                          

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 18,479                     18,032                     837                          143                          

หนีสินหมุนเวยีนอืน 38,436                     22,963                     1,967                       3,625                       

รวมหนีสินหมุนเวียน 453,787                   1,008,198                223,606                   733,388                   

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 15 441                          1,282                       441                          1,282                       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์

   พนกังานเมือเกษียณอายุ 17 16,934                     12,205                     6,682                       4,681                       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนการรือถอน 9 63,502                     51,111                     6,273                       2,578                       

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก

   ส่วนทถึีงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 5,315                       4,753                       -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - สุทธิจาก

   ส่วนทถึีงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 11,564                     8,142                       -                          -                          

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 10,822                     9,682                       -                          -                          

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 108,578                   87,175                     13,396                     8,541                       

รวมหนีสิน 562,365                   1,095,373                237,002                   741,929                   

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

- ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000                   300,000                   300,000                   300,000                   

- ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น ณ วนัที 30 กนัยายน 2562

และหุ้นสามญั 225,000,000 หุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 หุ้นละ 1 บาท 18 300,000                   225,000                   300,000                   225,000                   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 18 955,388                   78,333                     955,388                   78,333                     

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 147,821                   145,001                   -                          -                          

กาํไรสะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 30,000                     30,000                     30,000                     30,000                     

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (23,527)                   (9,723)                     110,305                   1,177                       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,409,682                468,611                   1,395,693                334,510                   

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                              2                              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,409,683                468,613                   1,395,693                334,510                   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,972,048                1,563,986                1,632,695                1,076,439                

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 4



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 759,507                   736,039                   -                          -                          

รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 22,013                     15,231                     -                          -                          

รายไดค่้าบริหารจดัการและอืน ๆ -                          -                          60,851                     62,236                     

รายไดเ้งินปันผล 8 -                          -                          -                          94,499                     

รายไดอื้น 11,727                     5,722                       2,643                       2,138                       

รวมรายได้ 793,247                   756,992                   63,494                     158,873                   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4

-  ตน้ทุนอาหารและเครืองดืม 280,337                   266,378                   -                          -                          

-  อนื ๆ 330,990                   301,128                   -                          -                          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 28,621                     22,663                     -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 126,729                   114,553                   72,861                     62,144                     

ตน้ทุนทางการเงิน 4 45                            6,092                       616                          6,447                       

รวมค่าใช้จ่าย 766,722                   710,814                   73,477                     68,591                     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 26,525                     46,178                     (9,983)                     90,282                     

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ 12 (4,376)                     (8,504)                     2,038                       318                          

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 22,149                     37,674                     (7,945)                     90,600                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 22,149                     37,674                     (7,945)                     90,600                     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 22,149                     37,674                     (7,945)                     90,600                     

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

22,149                     37,674                     (7,945)                     90,600                     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 22,149                     37,674                     (7,945)                     90,600                     

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

22,149                     37,674                     (7,945)                     90,600                     

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน

ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 21 0.07                         0.26                         (0.03)                       0.62                         

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 5



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,208,981                2,142,009                -                          -                          

รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 53,376                     49,299                     -                          -                          

รายไดค่้าบริหารจดัการและอืน ๆ -                          -                          177,099                   193,072                   

รายไดเ้งินปันผล 8 -                          -                          212,859                   94,499                     

รายไดอื้น 26,544                     34,993                     7,961                       8,629                       

รวมรายได้ 2,288,901                2,226,301                397,919                   296,200                   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4

-  ตน้ทุนอาหารและเครืองดืม 821,015                   772,072                   -                          -                          

-  อนื ๆ 931,739                   887,809                   -                          -                          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 73,279                     81,402                     -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 359,371                   332,356                   188,505                   174,139                   

ตน้ทุนทางการเงิน 4 3,666                       18,854                     5,526                       19,721                     

รวมค่าใช้จ่าย 2,189,070                2,092,493                194,031                   193,860                   

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 99,831                     133,808                   203,888                   102,340                   

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ 12 (12,385)                   (25,061)                   6,490                       (3,263)                     

กําไรสําหรับงวด 87,446                     108,747                   210,378                   99,077                     

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 87,446                     108,747                   210,378                   99,077                     

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 87,446                     108,748                   210,378                   99,077                     

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          (1)                            -                          -                          

87,446                     108,747                   210,378                   99,077                     

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 87,446                     108,748                   210,378                   99,077                     

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          (1)                            -                          -                          

87,446                     108,747                   210,378                   99,077                     

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 21 0.30                         0.76                         0.73                         0.70                         

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 6



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 2562

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการรวม จดัสรรเป็น ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 140,625               78,333                 144,371               14,063                 (11,822)                365,570               (1)                        365,569               

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกว่าทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                      568                      -                      -                      568                      -                      568                      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      108,748               108,748               (1)                        108,747               

เพมิทุนเรือนหุน้ 18 84,375                 -                      -                      -                      -                      84,375                 -                      84,375                 

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                      -                      -                      6,000                   (6,000)                  -                      -                      -                      

จ่ายเงินปันผล 20 -                      -                      -                      -                      (124,313)              (124,313)              -                      (124,313)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2561 225,000               78,333                 144,939               20,063                 (33,387)                434,948               (2)                        434,946               

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 225,000               78,333                 145,001               30,000                 (9,723)                  468,611               2                          468,613               

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกว่าทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                      2,820                   -                      -                      2,820                   -                      2,820                   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      87,446                 87,446                 -                      87,446                 

เพมิทุนเรือนหุน้ 18 75,000                 877,055               -                      -                      -                      952,055               -                      952,055               

จ่ายเงินปันผล 20 -                      -                      -                      -                      (101,250)              (101,250)              (1)                        (101,251)              

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

งบการเงินรวม (พนับาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 7



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 140,625              78,333               14,063               42,921               275,942              

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                     99,077               99,077               

เพมิทุนเรือนหุน้ 18 84,375               -                     -                     -                     84,375               

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                     -                     6,000                 (6,000)                -                     

จ่ายเงินปันผล 20 -                     -                     -                     (124,313)            (124,313)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561 225,000              78,333               20,063               11,685               335,081              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 225,000              78,333               30,000               1,177                 334,510              

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                     210,378              210,378              

เพมิทุนเรือนหุน้ 18 75,000               877,055              -                     -                     952,055              

จ่ายเงินปันผล 20 -                     -                     -                     (101,250)            (101,250)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562 300,000              955,388              30,000               110,305              1,395,693           

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 8



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 87,446                    108,747                  210,378                  99,077                    

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ

   ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 138,521                  125,016                  9,433                      9,164                      

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร (596)                        641                         (841)                        (1)                            

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4,046                      3,202                      2,015                      -                          

กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (13)                          -                          -                          -                          

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 898                         -                          -                          -                          

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 714                         913                         -                          -                          

ค่าเผอืสินคา้เสือมสภาพ 1,936                      793                         -                          -                          

รับรู้รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ (9,627)                     (3,934)                     -                          -                          

รับรู้รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ - สุทธิ (8,256)                     (5,393)                     -                          -                          

กลบัรายการประมาณการหนีสินการรือถอน (1,934)                     (17,266)                   (648)                        -                          

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 5,482                      4,423                      2,700                      2,360                      

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 934                         1,033                      -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน 3,666                      18,854                    5,526                      19,721                    

รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (212,859)                 (94,499)                   

ดอกเบียรับ (1,363)                     (899)                        (7,608)                     (6,280)                     

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 12,385                    25,061                    (6,490)                     3,263                      

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (39,911)                   (4,534)                     3,526                      (274)                        

สินคา้คงเหลือ 22,459                    494                         -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (9,720)                     (8,177)                     (3,777)                     (3,322)                     

เงินมดัจาํ (30,472)                   (11,152)                   (4,593)                     (434)                        

หนีสินดําเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 17,503                    (32,057)                   10,784                    2,443                      

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 447                         2,426                      694                         (27)                          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20,312                    856                         5,093                      3,630                      

หนีสินหมุนเวยีนอืน 15,473                    100                         (1,658)                     6,649                      

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 12,662                    9,849                      -                          -                          

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 15,041                    7,783                      -                          -                          

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 1,140                      1,089                      -                          -                          

รับคืนภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่าย -                          2,170                      -                          902                         

จ่ายหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ (753)                        -                          (699)                        -                          

จ่ายภาษีเงินได้ (39,132)                   (36,455)                   (5,483)                     (5,906)                     

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 219,288                  193,583                  5,493                      36,466                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 9



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 14,340                    1,955                      2,477                      7                             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 22                           -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน -                          -                          (270,000)                 (19,900)                   

เงินสดรับชาํระจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          1,179,173               1,236,766               

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          (1,174,749)              (1,250,161)              

ซือสินทรัพยถ์าวร (218,394)                 (45,644)                   (30,734)                   (6,756)                     

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (4,984)                     (2,185)                     (3,516)                     (2,003)                     

จ่ายค่ารือถอน (774)                        (2,051)                     (490)                        -                          

รับเงินปันผล -                          -                          212,859                  94,499                    

รับดอกเบีย 1,149                      649                         7,373                      6,168                      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (208,641)                 (47,276)                   (77,607)                   58,620                    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 490,000                  2,755,000               490,000                  2,755,000               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย -                          -                          1,066,900               877,211                  

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (1,120,000)              (2,815,000)              (1,120,000)              (2,815,000)              

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (967,786)                 (825,168)                 

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,591)                     (706)                        (1,591)                     (706)                        

เงินสดรับจากผูถื้อหุ้นเพือทุนเรือนหุ้น 975,000                  84,375                    975,000                  84,375                    

จ่ายค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการเพิมทุน (22,945)                   -                          (22,945)                   -                          

จ่ายเงินปันผล (101,251)                 (124,313)                 (101,250)                 (124,313)                 

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (3,531)                     (17,981)                   (5,307)                     (18,801)                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 215,682                  (118,625)                 313,021                  (67,402)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 226,329                  27,682                    240,907                  27,684                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 142,601                  133,657                  66,071                    86,949                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด 368,930                  161,339                  306,978                  114,633                  

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 10



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

2562 2561 2562 2561

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด 0 0 -                          0

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

-  เงินสดในมือ 6,851                      7,767                      41                           53                           

-  เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 50,787                    40,415                    1,355                      2,841                      

-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 311,292                  113,157                  305,582                  111,739                  

รวม 368,930                  161,339                  306,978                  114,633                  

2) สินทรัพยถ์าวรเพมิขึนโดย 

-  จ่ายเงินสด 218,394                  45,644                    30,734                    6,756                      

-  เจา้หนีหมุนเวยีนอืน - สุทธิ 24,875                    31,206                    5,955                      -                          

-  ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนการรือถอน (หมายเหตุ 9) 15,099                    2,106                      4,833                      -                          

-  สัญญาเช่าการเงิน -                          1,660                      -                          1,660                      

รวม 258,368                  80,616                    41,522                    8,416                      

3) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนเพิมขึนโดย 

-  จ่ายเงินสด 4,984                      2,185                      3,516                      2,003                      

-  เจา้หนีหมุนเวยีนอืน - สุทธิ 550                         -                          767                         -                          

รวม 5,534                      2,185                      4,283                      2,003                      

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 11
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หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลและหลกัการจดัทาํงบการเงินรวม  

3   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  

6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  

7   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  

8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  

9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  

10   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  

11   สิทธิการเช่า - สุทธิ  

12   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

13   เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  

14   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  

15   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  

16   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  

17   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  

18   ทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  

19   ทุนสาํรองตามกฎหมาย  

20   จ่ายเงินปันผล  

21   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  

22   สัญญาเช่าระยะยาว  

23   ส่วนงานดาํเนินงาน  

24   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

25   การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล  
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

   

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัดาํเนิน

ธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 

 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 300 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและ

เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ นายสรรคนนท์ จิราธิวฒัน์ และนางสาวจอมขวญั             

จิราธิวฒัน์ ซ่ึงถือหุน้ทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 66.92 และร้อยละ 89.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามลาํดบั 

 

ที่อยู่จดทะเบียนของสํานักงานใหญ่ของบริษัทตั้ งอยู่ที่  เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย   

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุ 8 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท)     สัดส่วน (ร้อยละ) 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

  

การถือหุน้ 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

            

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั ร้านอาหาร  300.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั ร้านอาหาร  25.0  25.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั ร้านอาหาร  80.0  80.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั  ร้านอาหาร  30.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์ ขายและบริการ           

   จาํกดั ดา้นอาหาร  17.5  17.5  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั ร้านอาหาร/           

 ธุรกิจแฟรนไชส์  20.0  20.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จาํกดั เจา้ของเคร่ืองหมาย           

 การคา้/การบริการ  5.0  5.0  ทางตรง  99.99  99.99 
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาลและหลกัการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม 

 

ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             

งบการเงินระหว่างกาลมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ี

เป็นปัจจุบนัเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว  

ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 

งบการเงินระหว่างกาลได้จัดทาํข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ              

งบการเงินระหวา่งกาล 

 

เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้าํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 

 

ข) หลกัการจัดทํางบการเงินรวม 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร

จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน

ของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 

 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

 

ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ

กาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง

จากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่ม

บริษทัและแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกันในการจัดทาํงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 

3.1 นโยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั  

 

3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสาํหรับ

งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 “รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้” มาถือ

ปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 “สัญญาก่อสร้าง” มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 “รายได”้ และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 “รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้” กาํหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอาํนาจ

ควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณใน

การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

ในขณะท่ี ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 “รายได้” กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเม่ือได้โอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนัยสําคญัไปให้กับผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความสําเร็จของ

รายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแล้วนั้น

หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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4. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม

หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร

หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 

การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

  

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 สําหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีสําคญัและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

 

ช่ือกจิการ  ประเทศท่ีจัดต้ัง/สัญชาติ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

     

บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จาํกดั     

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั 
บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย  

บริษทั สุทธารา สวที  จาํกดั    

บริษทั เชฟ เบสท ์จาํกดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั  

บริษทั เครซ่ี สไปร์ซ่ี กรุ๊ป จาํกดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการเป็นสมาชิกในครอบครัว        

ท่ีใกลชิ้ดกบัผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงของบริษทั  

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

   

ซ้ือวตัถุดิบ  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายสินทรัพยถ์าวร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดด้อกเบ้ีย  ตน้ทุนการกูย้มืบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.05 ต่อปี 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกวา่จาํนวนเงินท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั 
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รายการบญัชีท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  
พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายได้ค่าบริหารจัดการและอ่ืน ๆ        

   บริษทัยอ่ย           -            -  60,851  62,236 

        

รายได้เงินปันผล        

   บริษทัยอ่ย           -            -            -          94,499 

        

ดอกเบีย้รับ        

   บริษทัยอ่ย           -            -  2,287  1,669 

        

รายได้อ่ืน        

   บริษทัยอ่ย           -            -  3            - 

        

รายได้จากการขาย        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2            -            -            - 

        

ซ้ือวัตถุดบิอาหาร        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  1,901            -            - 

        

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        

   บริษทัยอ่ย           -            -  2            - 

        

ค่าเช่าและค่าบริการ        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 551  961            -            - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -            217            -            - 

 รวม 551  1,178            -            - 

        

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ        

   บริษทัยอ่ย           -            -  7,203            1 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  4            -            - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  280            -  280 

 รวม           -  284  7,203  281 
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ดอกเบีย้จ่าย        

   บริษทัยอ่ย           -            -  570  356 

        

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร        

 ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 8,287  9,658  8,287  9,658 

 ผลประโยชนร์ะยะยาว 359  175  359  175 

 รวม 8,646  9,833  8,646  9,833 

 

รายการบญัชีท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  
พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายได้ค่าบริหารจัดการและอ่ืน ๆ        

   บริษทัยอ่ย           -            -  177,099  193,072 

        

รายได้เงินปันผล        

   บริษทัยอ่ย           -            -  212,859          94,499 

        

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  6            -            - 

        

ดอกเบีย้รับ        

   บริษทัยอ่ย           -            -  6,538  5,618 

        

รายได้อ่ืน        

   บริษทัยอ่ย           -            -  3            1,944 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -            12            -            - 

รวม           -            12  3  1,944 

        

ขายสินทรัพย์ถาวร        

   บริษทัยอ่ย           -            -  40            - 
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายได้จากการขาย        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13  141            -            - 

        

ซ้ือวัตถุดบิอาหาร        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,919  5,995            -            - 

        

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        

   บริษทัยอ่ย           -            -  2            - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69            -            -            - 

รวม 69            -  2            - 

        

ค่าเช่าและค่าบริการ        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,430  2,662            -            - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 432            670            -            - 

 รวม 2,862  3,332            -            - 

        

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ        

   บริษทัยอ่ย           -            -  7,528            89 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29  13            -            - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  580            -  580 

รวม 31  593  7,528  669 

        

ดอกเบีย้จ่าย        

   บริษทัยอ่ย           -            -  1,860  868 

        

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร        

 ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 25,748  27,460  25,748  27,460 

 ผลประโยชนร์ะยะยาว 1,094  523  1,094  523 

 รวม 26,842  27,983  26,842  27,983 
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ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

  
พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั           -            -  8,461  10,119 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั           -            -  3,643  4,288 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั           -            -  5,811  6,028 

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั            -            -  476  599 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั           -            -  182  1,058 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั           -            -  2,468  2,718 

   บริษทั สไปซ์ ซินเนอร์จ้ี จาํกดั           -            -  32  32 

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน           -            -  21,073  24,842 

        

เงินมัดจํา        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        

   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จาํกดั 2,667  2,667            -            - 

   บริษทั เชฟ เบสท ์จาํกดั 280  280            -            - 

รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,947  2,947            -            - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210  210            -            - 

รวมเงินมดัจาํ 3,157  3,157            -            - 

        

เจ้าหนี้การค้า        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        

   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จาํกดั 264  310            -            - 

   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จาํกดั           -  851            -            - 

   บริษทั เชฟ เบสท ์จาํกดั           -  110            -            - 

รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 264  1,271            -            - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1  71            -            - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 265  1,342            -            - 
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั            -            -  7,100            - 

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั           -            -            77            35 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั           -            -  21  28 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั           -            -  3  23 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั           -            -  2            - 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน           -            -  7,203  86 

        

ดอกเบีย้ค้างรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน)        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั            -            -  130  148 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั           -            -  125  27 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั           -            -  357  307 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั           -            -  94  137 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั           -            -  2            - 

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั           -            -            -  68 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ           -            -  708  687 

        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั           -            -  160            - 

   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จาํกดั           -            -  2  17 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั           -            -            -  61 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย           -            -  162  78 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 

 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั 4.15  4.15  -  -  38,219  41,345 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั  4.15  4.15  -  -  42,089  8,957 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั    4.15  4.15  -  -  44,625  54,191 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั 4.15  4.15  -  -  30,655  43,744 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั 4.15  -  -  -  10,228       - 

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั -  4.15  -  -       -  22,003 

รวม     -  -  165,816  170,240 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562                 -  170,240 

เพ่ิมข้ึน                 -  1,174,749 

ลดลง                 -  (1,179,173) 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562                 -  165,816 

 

 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 

 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย            

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั 1.05  -  -  -  174,661    - 

   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จาํกดั 1.05  1.05  -  -  2,744  17,531 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั -  1.05  -  -    -  60,760 

รวม     -  -  177,405  78,291 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

 

                                   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562                 -  78,291 

เพ่ิมข้ึน                 -  1,066,900 

ลดลง                 -  (967,786) 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562                 -  177,405 

 

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

         

ลูกหน้ีการคา้ -  บริษทัอ่ืน 66,172  37,974            -            - 

        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         -            -  21,073  24,842 

-  บริษทัอ่ืน 18,047  6,334  243          - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 18,047  6,334  21,316  24,842 

รวม 84,219  44,308  21,316  24,842 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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การวเิคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีการคา้          

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 20,264   25,851            -            - 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี         

-  ไม่เกิน 3 เดือน 31,793   11,891            -            - 

-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  8,525   186            -            - 

-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 5,590   46            -            - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 66,172  37,974            -            - 

        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน         

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 12,655   4,467  21,297  24,842 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี         

-  ไม่เกิน 3 เดือน 4,532   1,441  17            - 

-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  683   409          2            - 

-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 177   17            -            - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 18,047  6,334  21,316  24,842 

รวม 84,219  44,308   21,316  24,842 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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6. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

        

วตัถุดิบอาหาร 50,174  74,430        -       

 

      - 

เคร่ืองด่ืม 2,404  3,262        -       

 

      - 

ของใชส้ิ้นเปลือง 33,906  31,965        -       

 

      - 

รวม 86,484  109,657        -       

 

      - 

หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (3,931)  (1,995)        -       

 

      - 

สุทธิ 82,553  107,662        -       

 

      - 

        

มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย        

   ในระหวา่งงวด/ปี 714        -        -        - 

        

ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี 1,936  1,575        -        - 

 

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน  

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

        

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บกาํกบัภาษี 3,822  3,663  322  368 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 11,097  4,789  3,950  1,863 

เงินมดัจาํท่ีขอคืนภายในหน่ึงปี 4,161  3,217  1,284            - 

อ่ืน ๆ 6,220  3,697  2,016  1,329 

รวม 25,300  15,366  7,572  3,560 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - ราคาทุน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

 

     พนับาท 

 ทุนชาํระแลว้  สัดส่วน  วธีิราคาทุน 

         (ลา้นบาท)             (ร้อยละ)   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

            

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั 300.0  30.0  99.99  99.99  300,000  30,000 

บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั 25.0  25.0  99.99  99.99  25,000  25,000 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั 80.0  80.0  99.99  99.99  80,000  80,000 

บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั  30.0  30.0  99.99  99.99    29,999    29,999 

บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 17.5  17.5  99.99  99.99  17,500  17,500 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั 20.0  20.0  99.99  99.99  20,000  20,000 

บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จาํกดั 5.0  5.0  99.99  99.99  251,317  251,317 

รวม         723,816  453,816 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 

 

ก) การลงทุนเพ่ิมในหุ้นทุนของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกัด (บริษทัย่อย) เน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทัย่อยจากเดิม

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) บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562    

 

ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 240 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 

300,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 72 ลา้นบาท  

 

ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 110.80 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 

250,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 27.7 ลา้นบาท  

 

ง) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 28.75 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 

800,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 23 ลา้นบาท  

 

จ) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุน้ละ 30.60 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 500,000 

หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 15.3 ลา้นบาท  

 

เงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 

 

ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 4.67 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 

3,000,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 14.0 ลา้นบาท  

 

ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จาํกัด (บริษัทย่อย) ในอตัราหุ้นละ 26 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 

250,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 6.5 ลา้นบาท  

 

ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 8.75 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 

800,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 7 ลา้นบาท  

 

เงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนมีนาคม 2562 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 

 

ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 7.50 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 

3,000,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 22.5 ลา้นบาท  

 

ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จาํกัด (บริษัทย่อย) ในอตัราหุ้นละ 29 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 

250,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 7.25 ลา้นบาท  

 

ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกัด (บริษัทย่อย) ในอตัราหุ้นละ 22 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 

800,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 17.6 ลา้นบาท  

 

เงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2562 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 722,788  342,337 

เพ่ิมข้ึน 258,368  41,522 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย  (14,970)  (3,651) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (124,581)  (7,995) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562 841,605  372,213 

 

ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 จาํนวนเงินรวม 342.6 ล้านบาท ได้จาํนองเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพยค์ ํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน             

ในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13  

 

ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัอยูภ่ายใตสั้ญญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนการร้ือถอน 

 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 51,111  2,578 

เพ่ิมข้ึน 15,099               4,833 

กลบัรายการบญัชี (1,934)                    (648)   

จ่าย (774)                    (490)   

ยอดยกไปตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562 63,502  6,273 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 

 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 90,729  7,151 

เพ่ิมข้ึน 5,534  4,283 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย  (907)                            - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (7,336)  (1,438) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562 88,020  9,996 

 

11. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

 

รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่าในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 48,437  - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (6,604)  - 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562 41,833  - 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

 

รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  

     กาํไร   

   กาํไร  เบด็เสร็จอ่ืน   

 1 มกราคม 2562 

 

 สาํหรับงวด  สาํหรับงวด  30 กนัยายน 2562 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 12,185  1,885        -  14,070 

ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 399  387        -  786 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        

   เม่ือเกษียณอาย ุ 2,441  946        -  3,387 

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 766  187        -  953 

ค่าเช่า 1,253  (287)        -  966 

ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 7,562  356        -  7,918 

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 1,832  1,537        -  3,369 

รายไดรั้บล่วงหนา้       -  1,909        -  1,909 

รวม 26,438  6,920        -  33,358 

 

รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  

     กาํไร   

   ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน   

 1 มกราคม 2562 

 

 สาํหรับงวด  สาํหรับงวด  30 กนัยายน 2562 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี       -  6,152        -  6,152 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        

   เม่ือเกษียณอาย ุ 936  400        -  1,336 

ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 234  (62)        -  172 

รวม 1,170  6,490        -  7,660 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 3,846  9,596  -  (138) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี         

บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 3,918  (345)  (2,347)  - 

-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (130)  (19)  -  - 

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 369  -  369  - 

-   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (320)  (295)  (167)  (157) 

 เม่ือเกษียณอาย ุ        

-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (101)  (63)  -  - 

- ค่าเช่า 133  (168)  -  - 

-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน  (129)  (44)  107  (23) 

- รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (1,301)  (158)  -  - 

- รายไดรั้บล่วงหนา้ (1,909)  -  -  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 4,376  8,504  (2,038)  (318) 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 19,305  25,649  -  3,825 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี         

บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (1,885)  (832)  (6,152)         - 

-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (387)  (159)         -         - 

-   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน        

 เม่ือเกษียณอาย ุ (946)  (884)  (400)  (471) 

-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (187)  (207)  -         - 

- ค่าเช่า 287  (279)  -         - 

-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน  (356)  2,329  62  (91) 

-   รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (1,537)  (556)  -         - 

-   รายไดรั้บล่วงหนา้  (1,909)  -  -         - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 12,385  25,061  (6,490)  3,263 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีสาํหรับแต่ละงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
        

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีทางบญัชี 26,525  46,178  (9,983)  90,282 

        

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 15 และร้อยละ 20  5,298  9,256  (1,997)  18,056 

บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        

-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 334  1,118  7  613 

-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถนาํมาหกัภาษีไดเ้พ่ิมเติม (1,532)  (1,617)  (48)  (87) 

-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี        -         -         -  (18,900) 

-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        

     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 276  (253)         -         - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 4,376  8,504  (2,038)  (318) 

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีสําหรับแต่ละงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
        

กาํไรก่อนภาษีทางบญัชี 99,831  133,808  203,888  102,340 

        

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 15 และร้อยละ 20  19,898  26,566  40,777  20,468 

บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        

-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 1,124  3,760  25  1,877 

-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถนาํมาหกัภาษีไดเ้พ่ิมเติม (4,457)  (4,780)  (131)  (182) 

-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี        -         -  (42,572)  (18,900) 

-  ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุน (4,589)         -  (4,589)         - 

-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        

     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 409  (485)         -         - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 12,385  25,061  (6,490)  3,263 
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 

 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

            

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน -  3.3 - 3.8    -  630,000    -  630,000 

หกั ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกูร้อตดับญัชี        -  (183)    -  (183) 

สุทธิ       -  629,817    -  629,817 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 630,000  630,000 

กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 490,000  490,000 

จ่ายชาํระคืนระหวา่งงวด (1,120,000)  (1,120,000) 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562                  -                   - 

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัได้จ่ายชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินทั้ งหมดโดยใช้เงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการออกและ        

เสนอขายหุน้ต่อประชาชนคร้ังแรก (“IPO”) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 
 

  วงเงิน (ลา้นบาท)     

 

ประเภทของสินเช่ือ 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

  

อตัราดอกเบ้ีย 

  

เง่ือนไขของสญัญา 
         

วงเงินสินเช่ือของบริษทัจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง 
         

ก) วงเงิน Term Loan      

(ค่าท่ีดิน ค่าสินทรัพยจ์าก

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ    

เงินลงทุนในหุ้นของบริษทั       

กิวกริล กรุ๊ป จาํกดั) 

    -  380  อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยทาํตัว๋สัญญาใช้

เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และบริษทั

จะตอ้งเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังสุดทา้ยภายใน 24 เดือน

หลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีกาํหนด

ระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity Date) ภายใน 24 

เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 วงเงินสินเช่ือดงักล่าวได้

ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกูอ้อกไปเป็นภายในวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร

กาํหนด โดยตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบัมีกาํหนดการใช้

เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้ เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ

ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบกําหนดได้ตามท่ี

ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

ข) เงินกูย้มืระยะสั้นรวมเลตเตอร์

ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทและ

หนงัสือคํ้าประกนั  

 190  190  - เงินกูย้มืระยะสั้นมี

อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบร้อยละ 2.6 ต่อปี 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมี

อตัราตามท่ีระบุไว้

ในแต่ละสญัญา 

 - เงินกู้ยืมระยะสั้ น - มีกาํหนดชําระคืนเงินต้นเม่ือทวงถาม     

แต่ไม่เกิน 180 วนั 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมีกาํหนดชาํระคืนตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละ

สญัญา 

ค) วงเงินเบิกเกินบญัชี  10  10  อตัราเงินเบิกเกินบญัชี

ขั้นตํ่า 

 มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

 

ง) เงินกูย้มืระยะสั้น  

(เพ่ือใชร้องรับการจ่าย 

เงินปันผล) 

    -  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่า    

ลบร้อยละ 2.95 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยทาํตัว๋สัญญาใช้

เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในเดือนตุลาคม 2560 

และบริษัทจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้าย

ภายใน 18 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกู้ระยะสั้นคร้ังแรก 

ทั้งน้ี โดยมีกาํหนดระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity 

Date) ภายใน 18 เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น

คร้ังแรก  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 วงเงินสินเช่ือดงักล่าวได้

ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกูอ้อกไปเป็นภายในวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 
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  วงเงิน (ลา้นบาท)     

 

ประเภทของสินเช่ือ 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

  

อตัราดอกเบ้ีย 

  

เง่ือนไขของสญัญา 
         

        2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร

กาํหนด โดยตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบัมีกาํหนดการใช้

เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับให ม่เ พ่ือ

ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบกาํหนดได้ตามท่ี

ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

รวม  200  780     

         

วงเงินสินเช่ือร่วมของกลุ่มบริษทัจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง 
         

จ) เงินกูย้มืระยะสั้น 

(เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน) 

 100  100  อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบร้อยละ 3 ต่อปี 

 มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

รวมทั้งส้ิน  300  880     

 

วงเงินสินเช่ือ ก) - ง) ค ํ้ าประกันโดยการจาํนองท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้น      

หมายเหตุ 9 และคํ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสําคญั

ท่ีระบุในสัญญาเงินกูเ้ก่ียวกบัการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบนัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น ให้คงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ีย ต่อกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย เป็นตน้ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาแกไ้ขกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพ่ือเปล่ียนวงเงินสินเช่ือบางส่วนของเงินกูย้ืมระยะส้ัน

รวมเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทและหนังสือคํ้าประกันไปเป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท รวมถึงปลดเง่ือนไขท่ีสําคญั    

บางประการท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้เช่น การรักษาสัดส่วนการถือหุน้ปัจจุบนัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ 

 

วงเงินสินเช่ือ จ)  เป็นวงเงินสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

เจา้หน้ีการคา้        

-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 265  1,342          -          - 

-  บริษทัอ่ืน 198,179  188,505          -          - 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         -          -  7,203  86 

-  บริษทัอ่ืน 81,329  46,998  13,916  3,527 

รวม 279,773  236,845  21,119  3,613 

 

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ปี 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

         

2562  175  1,531  175  1,531 

2563  702  1,108  702  1,108 

2564  293  293  293  293 

รวมจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  1,170  2,932  1,170  2,932 

หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (150)  (348)  (150)  (348) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  1,020  2,584  1,020  2,584 

หกั    หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

          สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (579)  (1,302)  (579)  (1,302) 

สุทธิ  441  1,282  441  1,282 
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16. ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 

 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562                       

มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,829  - 

เพ่ิมข้ึน 3,904  - 

ใชไ้ป (2,587)  - 

ตดัจาํหน่าย (383)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562 4,763  - 

 

17. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 12,205  4,681 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,514  2,403 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 211  80 

ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน ์ 757  217 

จ่ายผลประโยชน์ (753)  (699) 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562 16,934  6,682 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,527  1,419  807  764 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 72  56  28  23 

รวม 1,599  1,475  835  787 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,514  4,257  2,403  2,290 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 211  166  80  70 

ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน ์ 757          -  217          - 

รวม 5,482  4,423  2,700  2,360 

 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

อตัราคิดลด    ร้อยละ 2.23 ต่อปี 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   ร้อยละ 5 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 59 

อตัราทุพพลภาพ   ร้อยละ 5 ของตารางมรณะไทย ปี 2560 

อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย ปี 2560 

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 (ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562) ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา

และจะมีผลใช้บงัคบัเม่ือพน้ 30 วนันับแต่วนัท่ีประกาศ ซ่ีงกาํหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้ง

ทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากอตัราค่าชดเชยสูงสุดเดิมคือ 300 วนั 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ดงักล่าวเม่ือกฎหมายมีผลบงัคบัใชใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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18. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 

ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 

 

ก) เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัของบริษัทเพิ่มข้ึนจาก       

14,062,500 หุน้ เป็น 140,625,000 หุน้ 

 

ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 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) โดยจดัสรรเพ่ือ 

- การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 84,375,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 84,375,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิมจาํนวน 1 หุ้น ต่อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ 0.6 หุ้น ในราคาเสนอ

ขายหุน้ละ 1 บาท  

- การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 75,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 75,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพ่ือออกและเสนอขาย

หุน้ต่อประชาชนคร้ังแรก (“IPO”) เม่ือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561    

 

บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนจากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวนเงิน 84,375,000 บาท และจดทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561   

 

ในระหว่างวนัท่ี 7 ถึง 11 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดเ้ปิดให้ประชาชนจองซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 75 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาท มีผลให้

บริษทัได้จดทะเบียนทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแล้วจากจาํนวน 225 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 225 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)            

เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 ในการน้ี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุมติัหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 300 ลา้นหุ้น เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมทาํการซ้ือขายใน  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ในการออกจาํหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 22.9 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

 

19. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี    

หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนสํารองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได ้ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทุนสาํรองตามกฎหมายมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนแลว้ 
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20. จ่ายเงินปันผล 

 

ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.14 บาท สาํหรับ

หุ้นสามญัจาํนวน 14,062,500 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 30.09 ลา้นบาท โดยกาํหนดให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน

สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั การจ่าย เ งินปันผลระหว่างกาลของบริษัท           

ในอตัราหุน้ละ 6.70 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 14,062,500 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 94,218,750 บาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

ของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 และวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัในอตัรา

หุ้นละ 0.45 บาท สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 225,000,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 101.25 ล้านบาท ให้กับผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน                

สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562  เงินปันผลระหว่างกาลไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ในเดือนมกราคมและเดือน

กุมภาพนัธ์ 2562 

 

มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไดรั้บทราบโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 แลว้ 

 

21. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับแต่ละงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด 

 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 คาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นหุน้ 

 2562  2561 

    

จาํนวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 300.0  14.1 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ -  126.5 

ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด -  4.6 

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  300.0  145.2 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

42 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) สาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 คาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นหุน้ 

 2562  2561 

    

จาํนวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม 225.0  14.1 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ -  126.5 

ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 63.5  1.6 

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  288.5  142.2 

 

22. สัญญาเช่าระยะยาว 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานหลายฉบบัเพ่ือเช่าท่ีทาํการกลุ่มบริษทั  พ้ืนท่ีร้านอาหารและ

อุปกรณ์ ภายใตสั้ญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํค่าเช่าจาํนวนเงินรวม 193.2 ลา้นบาท และ 162.1 ลา้นบาท  ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึง

ของ “เงินมดัจาํ” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามลาํดบั และในงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการจาํนวนเงินรวม 6.4 ลา้นบาท และ 1.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 378,809   331,619  23,167  597 

ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 380,510   349,060  103,204  402 

ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 125,261   10,779  113,779                  - 

รวม 884,580   691,458  240,150  999 
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23. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              

30 กนัยายน 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 
 

 2562 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 757.9  1.6  759.5 

ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม (279.1)  (1.2)  (280.3) 

อ่ืน ๆ (331.0)                     -  (331.0) 

กาํไรขั้นตน้ 147.8  0.4  148.2 

รายไดอ่ื้น     33.7 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (28.6) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (126.8) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (4.4) 

กาํไรสาํหรับงวด     22.1 

 

 2561 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 734.1  1.9  736.0 

ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม (264.9)  (1.5)  (266.4) 

อ่ืน ๆ (301.1)                     -  (301.1) 

กาํไรขั้นตน้ 168.1  0.4  168.5 

รายไดอ่ื้น     21.0 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (22.7) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (114.5) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (6.1) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (8.5) 

กาํไรสาํหรับงวด     37.7 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมสําหรับแต่ละงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                

30 กนัยายน 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 

 

 2562 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,203.6  5.4     2,209.0  

ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม (816.8)  (4.2)       (821.0) 

อ่ืน ๆ (931.7)                     -       (931.7) 

กาํไรขั้นตน้ 455.1  1.2        456.3  

รายไดอ่ื้น             79.9  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย      (73.3) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (359.4) 

ตน้ทุนทางการเงิน              (3.7) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            (12.4) 

กาํไรสาํหรับงวด             87.4  

 

 2561 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,137.4  4.6  2,142.0 

ตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม (769.1)  (3.0)  (772.1) 

อ่ืน ๆ (887.8)                     -  (887.8) 

กาํไรขั้นตน้ 480.5  1.6  482.1 

รายไดอ่ื้น     84.3 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (81.4) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (332.4) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (18.8) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (25.1) 

กาํไรสาํหรับงวด     108.7 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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24. ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

 

ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจดัซ้ือสินทรัพย ์สินคา้และบริการจาํนวนเงินรวม 55.7 ลา้นบาท และ 159.0 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561: 52.2 ลา้นบาท และ 120.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือคํ้าประกนัต่อบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นจาํนวนเงิน

รวม 0.4 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:  0.4 ลา้นบาท)  

 

ค) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ันของบริษทัจาํนวนเงิน 200.0 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561:  คํ้าประกนั

เงินกูย้มืจาํนวนเงิน 780.0 ลา้นบาท) 

 

ง) บริษทัมีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือประชาสัมพนัธ์และจดัจาํหน่ายสินคา้ของกลุ่มบริษทั โดยมี

ระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในการน้ี บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งแบ่งส่วนแบ่งรายได้และ

จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

เพ่ือขยายระยะเวลาความร่วมมือของสัญญาดงักล่าวไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

จ) กลุ่มบริษทัมีสัญญาการสนนัสนุนทางการตลาดกบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง เพ่ือส่งเสริมและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑบ์างประเภทของบริษทั

ดงักล่าวภายในสถานประกอบการของกลุ่มบริษทัและแฟรนไชส์ซี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567  

ในการน้ี กลุ่มบริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจดัทาํกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดและปฎิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 

กรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
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