
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชนั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ  

ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรืองอืน ๆ  

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบ ัน  ข ้าพเ จ้าได้นํา เ รืองเหล่านีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืองเหล่านี 
 

การวดัมูลค่าเครืองหมายการคา้และค่าความนิยม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5, 13, 14 และ 28 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเครืองหมาย

การค้าและค่าความนิยมจํานวน 65.9 ล้านบาทและ 

180.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

ผู ้บริหารได้พิจารณาทดสอบการด้อยค่าเป็นประจํา 

ทุกปี โดยประเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของแต่ละ

หน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีเกียวข้องกับ

เครืองหมายการคา้และค่าความนิยมจากมูลค่าจากการ

ใชข้องสินทรัพย ์(วธีิคิดลดกระแสเงินสด) ขาดทุนจาก

การด้อยค่ารับรู้เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์นอกจากนี ในระหว่างปี 

2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระ บาดข องโรคติดเ ชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเลือกไม่นาํข้อมูล

สถา นกา ร ณ์  COVID-19 ทีอา จจะ ก ร ะท บต่อการ

พยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใชพิ้จารณาการดอ้ย

ค่าของเครืองหมายการคา้และค่าความนิยม 

 

เนืองจากยอดคงเหลือมีนัยสําคญัและในการประมาณ

การกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตของแต่ละ

หน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเ งินสดทีเกียวข้องกับ

เครืองหมายการคา้และค่าความนิยม และการกาํหนด

อัตราคิดลดต้องใช้ดุลยพินิจทีสําคัญของผู ้บริหาร 

ขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 สอบถามผูบ้ริหารและรวบรวมเอกสารทีเกียวขอ้งเพือทาํความ

เข้าใจวิธีการทีผู ้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืน 

 ประเมินความเหมาะสมของวิธีคิดลดกระแสเงินสดทีจัดทาํ

โดยกลุ่มบริษทั และประเมินโดยผูป้ระเมินมูลค่าอิสระ และ 

ขอ้สมมติทีกลุ่มบริษทัใช้ในการคาํนวณมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพยก์บัเอกสารทีเกียวขอ้งและขอ้มูลทีไดรั้บมาจากแหล่ง

ภายนอก 

 วิ เค ราะห์ข้อ มูลในอดีตเพือสนับสนุนค วามแม่นย ําใ น

กระบวนการคาดการณ์ของกลุ่มบริษทั 

 ทดสอบการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย

สินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดแต่ละรายการและวิเคราะห์

ความออ่นไหวของขอ้สมมติทีสาํคญั 

 ประเมินความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่าและ 

ขอ้สมมติทีผูป้ระเมินมูลค่าอิสระเลือกใช ้ 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษัท

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท ี16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบตัิเป็นครงัแรก 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3, 11 และ 12 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัมีการเช่าสํานักงานและพืนทีทาํร้านอาหาร

หลายแห่ง การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที 16 (TFRS 16) เป็นครังแรก ทําให้

ผูบ้ริหารต้องระบุสัญญาทงัหมดทีเป็นสัญญาเช่า ซึง

ผู ้บริหารจําเป็นต้องเก็บข้อมูลเป็นจํานวนมากเพือ

พิจารณาว่าสัญญาใดเขา้ข่ายเป็นสัญญาเช่า และการ

พจิารณาเงือนไขในสัญญาเกียวกบัระยะเวลาในการเช่า 

อตัราคิดลด สิทธิการต่ออายุสัญญา องค์ประกอบของ

สัญญาทีไม่เขา้เงือนไขการเช่า เป็นตน้  

 

กลุ่มบริษัทเลือกทีจะปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบ

สะสม ณ วันที 1 มกราคม 2563  เ ป็นผลให้กลุ่ ม 

บริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หนีสินตามสัญญา

เช่าและปรับปรุงผลกระทบสะสมของการปฏิบติัตาม 

TFRS 16 ในกาํไรสะสม 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์

สิทธิการใช้จ ํานวน 956.9 ล้านบาท และ 161.9 ล้าน

บาท และหนีสินตามสัญญาเช่าจาํนวน 980.6 ลา้นบาท 

และ 179.7 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั 

 

เนืองจากเกียวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจอย่างมากและมี

ผลกระ ทบต่องบการ เ งินของกลุ่มบริษัทอย่า ง มี

สาระสําคญั ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรืองดังกล่าวเป็นเรือง

สาํคญัในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 การทาํความเข้าใจนโยบายของกลุ่มบริษัท กระบวนการเก็บ

รวบรวมข้อมูล กระบวนการและการควบคุมเกียวกับการระบุ

สัญญาเช่า และการพิจารณาเงือนไขในสัญญาเช่า  

 นาํรายละเอียดสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าที

จดัทาํโดยกลุ่มบริษทั สุ่มทดสอบรายการเช่าโดยเปรียบเทียบมูล

ค่าทีรับรู้กับข้อมูลทีรวบรวมได้เกียวกับการเช่า และประเมิน

ความเหมาะสมของประมาณอายุสัญญาเช่าทีใชแ้ละการคาํนวณ

มูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหนีสินตามสัญญาเช่า 

 ทดสอบการกระทบยอดกบัภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน

ทีกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไวใ้นงบการเงินปีก่อน และประเมิน

สัญญาบริการหลกัวา่เป็นสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ 

 ประเมินวิธีการ และข้อสมมติทีสําคัญทีผู ้บริหารใช้ในการ

กาํหนดอตัราคิดลด 

 ทดสอบการคาํนวณรายการปรับปรุงเกียวกับการปฏิบัติตาม 

TFRS 16 เป็นครังแรก 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 28 ซึงอธิบายถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั แผนการจดัการของฝ่ายบริหารเกียวกบัเรืองดงักล่าว รวมถึงการนาํ

แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 มาถือปฏิบัติในงบการเ งินสําหรับปีสินสุดวันที  

31 ธนัวาคม 2563 ทงันี ความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลียนแปลงไปเนืองจากเรืองนี  

 

เรืองอืน  

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกัน ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืน ซึงแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เงือนไขตามรายงานลงวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

ข้อมูลอืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนนั ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

 

ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เชือมนัต่อขอ้มูลอืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอืน

ตามทีระบุขา้งต้นเมือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจ้า

ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ

บริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือ 

ความเชือมนัในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ 

ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือ

ตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มลูทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้

ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชี 

ทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอ

ขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่    

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง  

การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามี

เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรืองทีสือสารกับผูมี้หน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือใน

สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การสือสารดงักล่าว  

 

 

 

 

 

(ธนิต โอสถาเลิศ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5155 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

23 กุมภาพนัธ์ 2564 

 



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 268,540            363,311        158,474            221,442 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6, 25 71,854              106,500        22,910              28,745          

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                    -               273,332            271,169        

สินคา้คงเหลือ 8 87,146              94,906          -                    -               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 7,986                13,485          4,778                7,303            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 6 26,054              19,625          5,271                6,807            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 461,580            597,827        464,765            535,466 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 2,467                -               -                    -               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                    -               498,816            723,816        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 720,232            884,258        364,610            370,762        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(2562: สิทธิการเช่า) 12 956,943            40,081          161,867            -               

คา่ความนิยม 13 180,024            181,956        -                    -               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากคา่ความนิยม 14 85,749              89,723          13,692              11,545          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 65,870              33,332          13,609              6,648            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6 216,091            216,947        17,067              11,845          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,227,376         1,446,297     1,069,661         1,124,616 

รวมสินทรัพย์ 2,688,956         2,044,124     1,534,426         1,660,082 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

8



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 6 251,918            295,079        13,381              8,158            

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6, 15 -                    -               3,572                150,690        

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 15 202,602            602               15,805              602               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 772                   7,111            -                    -               

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 6 41,968              106,774        8,395                24,361          

รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชีทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 17,171              22,094          -                    -               

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษ

   แก่ลูกคา้ 4,590                4,562            -                    -               

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 14,466              18,710          1,063                838               

หนีสินหมุนเวียนอืน 6 32,832              26,482          14,636              2,654            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 566,319            481,414        56,852              187,303 

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) 15 778,019            281               163,883            281               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 17,742              16,683          8,577                6,574            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนการรือถอน 11 62,261              67,604          5,091                6,274            

รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 29,048              18,671          -                    -               

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6 24,441              25,395          -                    -               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 911,511            128,634        177,551            13,129 

รวมหนีสิน 1,477,830         610,048        234,403            200,432 

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามญัจาํนวน 300,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000            300,000        300,000            300,000 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

   (หุ้นสามญัจาํนวน 300,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000            300,000        300,000            300,000        

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 17 959,977            959,977        959,977            959,977        

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 148,324            147,820        -                    -               

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 30,000              30,000          30,000              30,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (227,176)           (3,722)          10,046              169,673        

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,211,125         1,434,075     1,300,023         1,459,650     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                       1                   -                    -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,211,126         1,434,076     1,300,023         1,459,650     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,688,956         2,044,124     1,534,426         1,660,082     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 6, 19 2,283,997       3,102,497       -                 -                 

รายไดค้า่บริหารจดัการและอืน ๆ 6, 19 -                 -                 178,391          242,772          

รายไดเ้งินปันผล 10 -                 -                 -                 272,609          

รายไดอื้น 49,393            41,671            14,548            12,024            

รวมรายได้ 2,333,390       3,144,168       192,939          527,405          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 6, 8, 21 1,229,195       1,621,286       -                 -                 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 21 733,210          901,874          -                 -                 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6, 21 420,765          489,730          209,148          253,418          

รวมค่าใช้จ่าย 2,383,170       3,012,890       209,148          253,418          

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดําเนินงาน (49,780)           131,278          (16,209)           273,987          

ตน้ทุนทางการเงิน 6 (33,555)           (3,705)             (9,344)             (6,071)             

ส่วนแบง่ขาดทนุของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9 (1,154)             -                 -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (84,489)           127,573          (25,553)           267,916          

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 22 20,834            (21,350)           5,079              1,077              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (63,655)           106,223          (20,474)           268,993          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์

    พนกังานทีกาํหนดไว้ 16 7,187              1,285              2,257              941                 

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร

    หรือขาดทนุในภายหลงั 22 (1,437)             (257)                (451)                (188)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 5,750              1,028              1,806              753                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (57,905)           107,251          (18,668)           269,746          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (63,655)           106,223          (20,474)           268,993          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

(63,655)           106,223          (20,474)           268,993          

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (57,905)           107,251          (18,668)           269,746          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

(57,905)           107,251          (18,668)           269,746          

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 23 (0.21)               0.36                (0.07)               0.92                

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต่าง

ทุนเรือนหุน้ จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เพิมหุน้สามญั 17 75,000            881,644          -                  -                  -                  956,644          -                  956,644          

   ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

      จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                  -                  2,819              -                  -                  2,819              -                  2,819              

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 24 -                  -                  -                  -                  (101,250)         (101,250)         (1)                    (101,251)         

   รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุน

      ให้ผู้ถอืหุ้น 300,000          959,977          147,820          30,000            (110,973)         1,326,824       1                     1,326,825       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                  -                  -                  -                  106,223          106,223          -                  106,223          

   กาํไรเบด็เสร็จอืน -                  -                  -                  -                  1,028              1,028              -                  1,028              

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                  -                  107,251          107,251          -                  107,251          

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

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต่าง

ทุนเรือนหุน้ จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

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

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                  -                  -                  -                  (30,557)           (30,557)           -                  (30,557)

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

      จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                  -                  504                 -                  -                  504                 -                  504                 

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 24 -                  -                  -                  -                  (134,992)         (134,992)         -                  (134,992)         

   รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุน

      ให้ผู้ถอืหุ้น 300,000          959,977          148,324          30,000            (169,271)         1,269,030       1                     1,269,031       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   ขาดทุน -                  -                  -                  -                  (63,655)           (63,655)           -                  (63,655)           

   กาํไรเบด็เสร็จอืน -                  -                  -                  -                  5,750              5,750              -                  5,750              

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                  -                  (57,905)           (57,905)           -                  (57,905)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 300,000          959,977          148,324          30,000            (227,176)         1,211,125       1                     1,211,126       

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เพิมหุน้สามญั 17 75,000                         881,644                       -                               -                               956,644                       

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 24 -                               -                               -                               (101,250)                      (101,250)                      

   รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 300,000                       959,977                       30,000                         (100,073)                      1,189,904                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                               -                               -                               268,993                       268,993                       

   กาํไรเบด็เสร็จอืน -                               -                               -                               753                              753                              

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                               -                               -                               269,746                       269,746                       

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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

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

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                               -                               -                               (5,966)                          (5,966)                          

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 24 -                               -                               -                               (134,993)                      (134,993)                      

   รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                               -                               -                               (134,993)                      (134,993)                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   ขาดทุน -                               -                               -                               (20,474)                        (20,474)                        

   กาํไรเบด็เสร็จอืน -                               -                               -                               1,806                           1,806                           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                               -                               -                               (18,668)                        (18,668)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 300,000                       959,977                       30,000                         10,046                         1,300,023                    

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (63,655)             106,223             (20,474)             268,993             

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (20,834)             21,350              (5,079)               (1,077)               

ตน้ทุนทางการเงิน 33,555              3,705                9,344                6,071                

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 399,162             188,791             35,535              12,856              

กลบัรายการประมาณการหนีสินการรือถอน (3,986)               (2,559)               (691)                  (647)                  

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 8,381                7,081                4,260                3,533                

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 28                     733                   -                    -                    

ส่วนแบง่ขาดทนุของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 1,658                -                    -                    -                    

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ 9,326                8,695                (395)                  395                   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ลูกหนี 4,608                1,055                -                    -                    

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่และเสือมสภาพสินคา้ (1,188)               2,239                -                    -                    

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 21,350              4,368                1,786                1,166                

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (7,301)               -                    -                    -                    

ผลต่างจากการไดรั้บการลดคา่เช่า 1,006                -                    3                       -                    

รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ (87,251)             (14,435)             -                    -                    

รายไดเ้งินปันผล -                    -                    -                    (272,609)           

ดอกเบียรับ (1,242)               (2,465)               (11,972)             (10,657)             

293,617             324,781             12,317              8,024                

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 30,038              (63,247)             5,835                (3,904)               

สินคา้คงเหลือ 8,948                10,517              -                    -                    

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (6,427)               (5,871)               1,619                (2,910)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 856                   (34,566)             1,740                (4,593)               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (43,161)             27,737              5,223                53                     

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน (4,244)               678                   225                   695                   

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (57,322)             39,261              (12,447)             7,758                

หนีสินหมุนเวียนอืน 6,350                86                     11,982              (971)                  

รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 92,705              27,221              -                    -                    

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 404                   19,146              259                   -                    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 321,764             345,743             26,753              4,152                

จ่ายประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (135)                  (1,318)               -                    (699)                  

จ่ายภาษีเงินได้ (5,386)               (42,356)             (4,778)               (7,303)               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 316,243             302,069             21,975              (3,850)               

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย -                    -                    225,000             -                    

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า -                    -                    -                    (270,000)           

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (4,125)               -                    -                    -                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 28,043              14,404              175                   2,487                

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (68,188)             (312,962)           (11,840)             (40,398)             

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    (1,700,586)        (1,697,588)        

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    1,698,423          1,596,659          

เงินสดจ่ายเพือชาํระคา่รือถอน (2,715)               (773)                  (750)                  (490)                  

เงินปันผลรับ -                    -                    -                    272,609             

ดอกเบียรับ 1,240                2,463                12,230              10,320              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (45,745)             (296,868)           222,652             (126,401)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน -                    952,055             -                    952,055             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 90,000              490,000             90,000              490,000             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    408,437             1,295,832          

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (90,000)             (1,120,000)        (90,000)             (1,120,000)        

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    (555,555)           (1,223,433)        

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดทีผู้ เช่าจ่ายเพือ

   ลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าการเงิน) (196,723)           (1,700)               (15,985)             (1,712)               

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (134,992)           (101,250)           (134,992)           (101,250)           

ดอกเบียจ่าย (33,554)             (3,596)               (9,500)               (5,870)               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (365,269)           215,509             (307,595)           285,622             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (94,771)             220,710             (62,968)             155,371             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 363,311             142,601             221,442             66,071              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 268,540             363,311             158,474             221,442             

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 187,377             -                    1,774                -                    

สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง (99,144)             -                    -                    -                    

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  

 

19 

หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

8 สินคา้คงเหลือ 

9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

11 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

12 สัญญาเช่า 

13 ค่าความนิยม 

14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 

15 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

16 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

17 ทุนเรือนหุ้น 

18 สาํรองตามกฎหมาย 

19 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

20 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 

21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

22 ภาษีเงินได ้

23 กาํไรต่อหุน้ 

24 เงินปันผล 

25 เครืองมือทางการเงิน 

26 การบริหารจดัการทุน 

27 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่ไดใ้ช ้



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  

 

20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชนั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจัดตงัขึนในประเทศไทย และจดทะเบียน 

กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีทีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตงัอยูเ่ลขที 662 ซอย

อ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท มอร์แกน สแตนลีย์ แอนด์โค อินเตอร์แนชันเนิล จ ํากัด มหาชน  

(ถือหุ้นร้อยละ 28) ซึงเป็นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศอังกฤษ และบริษัท เอจีบี ซิบลิงส์ โฮลดิง จํากัด  

(ถือหุน้ร้อยละ 25) ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย 

 

บริษัทและกลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการให้บริการการจัดการแก่บริษัทย่อยและธุรกิจร้านอาหาร  

โดยรายละเอียดของบริษทัร่วมและบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 

และ 10 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่รอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุง

ใหม่นนั มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน ซึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน (“TFRS 9”) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

ทีเกียวข้อง ซึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคญั และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16  

เรือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) เป็นครังแรกซึงได้เปิดเผยผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีทีมี

สาระสําคญัไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  

 

นอกจากนี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน

งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจัดทาํงบการเงินนีก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทีอาจ

เกิดขึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี ซึงคาด

วา่ไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบตัิ 

 

(ข) สกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินนีนําเสนอเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทังหมด 

มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน 

 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ

และข้อสมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทังนี   

ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะได้รับ

การทบทวนอยา่งต่อเนือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชว้ิจารณญาณ  

 

ขอ้มูลเกียวกบัการใช้วิจารณญาณในการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีซึงมีผลกระทบทีมีนัยสําคญัทีสุดต่อ

จาํนวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปนี  

 

4(ญ) และ 12 สัญญาเช่า 

 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิต่ออายุสัญญาเช่า

หรือไม ่
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 กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ 

 กลุ่มบริษทัได้โอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์ีผู ้เป็น

เจา้ของพึงไดรั้บให้กบัผูเ้ช่าหรือไม่ 

4(ณ) และ 19 การพิจารณาเกียวกบัการรับรู้รายได ้ 

 การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัจะสามารถบนัทึกรายการแยกจากกนั

ไดห้รือไม่ 

 การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลา

หนึง  

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

9 การพิจารณาวา่เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัในกิจการ

ทีกลุ่มบริษทัลงทุนหรือไม่ 

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  

 

ขอ้มูลเกียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ซึงมีความเสียง

อย่างมีนยัสําคญัทีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงทีมีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปนี 

 

4(ญ) การกาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมทีใชใ้นการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

13 การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเกียวกับการใช้ข้อสมมติทีสําคัญในการ

ประมาณ มูลค่าทคีาดวา่จะไดรั้บคืน  

16 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้กียวกับขอ้สมมติ

หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

19 และ 25 การวดัมูลค่าค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีการคา้เกียวกับขอ้สมมติที

สําคญัทีใช้ในการกาํหนดอตัราสูญเสียถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก (Weighted-average loss 

rate)  

22 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กําไรทางภาษีในอนาคตทีจะนําผล

แตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
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3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบตัิตาม TFRS 16 เป็นครังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุ้นจาก

การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงันี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบาย

การบญัชี 

 

หมายเหตุ ขาดทุนสะสม  

 

กาํไรสะสม 

  (พันบาท) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 - ตามทีรายงาน  (3,722)  169,673 

ลดลงเนืองจาก         

การถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 -  

   สุทธิภาษีเงินได ้ ก  (30,557)  (5,966) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  (34,279)  163,707 

 

ก. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครังแรกกบัสัญญาทีเคยระบุว่าเป็นสัญญา

เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 4 เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) ดว้ยวิธีปรับปรุง

ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ทีไดร้ับทีเกียวขอ้งกบั

สัญญาเช่าในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัได้ประเมินว่า

สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนทีเป็นการเช่าและส่วนที

ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามราคาขายทีเป็นเอกเทศ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายที

เกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปลียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 
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ในการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปนี  

 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีอายุสัญญาเช่าสินสุดภายใน 12 

เดือน 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าสินทรัพยที์มีมูลค่าตาํ   

- ใชข้อ้เทจ็จริงทีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า   

- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พนับาท) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขนึ 1,049,021  182,175 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิมขนึ 8,596  2,333 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (1,132)  (1,132) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึ (1,094,526)  (192,709) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง 7,484  3,367 

กาํไรสะสมลดลง 30,557  5,966 
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การวัดมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า  งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พนับาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผยไว ้ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2562 876,169  234,516 

สัญญาทีพจิารณาเป็นสัญญาบริการ (327,456)  - 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสัน (5,986)  - 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ (11,970)  (2,057) 

สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าทีมีความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 643,188 

 

- 

 1,173,945  232,459 

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิม  

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563  1,094,526  192,709 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีรับรู้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 883  883 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีรับรู้ ณ วันที 1 มกราคม 2563 1,095,409  193,592 

อตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (ร้อยละต่อปี)  4.00  4.25 

 

4 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดังต่อไปนีได้ถือปฏิบัติโดยสมาํเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

ยกเวน้ทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

    

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย

ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 

การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุม (ตามทีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) ถูก

โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

วนัทีซือกิจการคือวนัทีอาํนาจในการควบคุมนนัไดถู้กโอนไปยงัผูซื้อ  
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและ

หนีสินทีรับมาซึงวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ กาํไรจากการซือในราคาตาํกว่ามูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

สิงตอบแทนทีโอนให้ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป หนีสินทีกลุ่มบริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระ

ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั ทงันีสิงตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึง

มูลค่ายตุิธรรมของหนีสินทีอาจเกิดขึน 

 

สิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม            

ณ ทุกวนัทีรายงาน การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หนีสินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึง

เกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

 

ต้นทุนทีเกียวขอ้งกับการซือของกลุ่มบริษทัทีเกิดขึนซึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดขึน 

 

หากการบนัทึกบญัชีเมือเริมแรกสาํหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสินรอบระยะเวลารายงานทีการรวม

ธุรกิจเกิดขึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพือรายงาน มูลค่าประมาณ

การดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหนีสินเพิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพือ

สะท้อนผลของข้อมูลเพิมเติมทีได้รับเกียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมทีมีอยู่ ณ วนัทีซือ ซึงข้อมูล

ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัทีซือ 

 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  

 

27 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการ

ดงักล่าวผูซื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินของธุรกิจทีถูกซือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน

รวมของบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด ณ วนัทีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจทีถูกนาํมา

รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนทีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนัใน

ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมเมือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจทีซือ

ดงักล่าวไป  

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจทีถูกซือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซื้อนับตังแต่วนัทีต้นงวดของงบการเงิน

เปรียบเทียบหรือวนัทีธุรกิจเหล่านันอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสันกว่า จนถึงวนัทีการ

ควบคุมสินสุด 

 

บริษัทย่อย   

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนันทาํให้เกิด 

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่

วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง  

 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  

 

ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า

จากผูถู้กซือ  

 

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก

บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
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การสูญเสียการควบคุม 

 

เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัย่อยนนัออก 

รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจา้ของทีเกียวขอ้งกบับริษทัย่อยนนั กาํไร

หรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม

ทียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 

 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  

 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึงรวมถึงตน้ทุน

การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงิน

ลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี

อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา

จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา

จากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีถูกลงทุนนนั ขาดทุน

ทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า

เกิดขึน 

 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผอืการดอ้ยค่า  
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การจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

ในกรณีทีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและเงิน

ลงทุนทียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่งัหมด  

 

(ค) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั   

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนัน  

 

(ง) เครืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมือเริมแรก  

 

ลูกหนีการคา้ และเจา้หนีการคา้รับรู้รายการเมือเริมแรกเมือมีการออกตราสารเหล่านัน สินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินอืน ๆ ทงัหมดรับรู้รายการเมือเริมแรกเมือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของ

เครืองมือทางการเงินนนั  
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สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหา

เงินทีมีนัยสําคญั หรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรมบวกตน้ทุนการทาํรายการซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหนีการคา้ทีไม่มี

องคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสําคญัวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ สินทรัพยท์าง

การเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วย

มูลค่ายติุธรรม 

 

(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมือเริมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี

การเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินทีไดรั้บ

ผลกระทบทงัหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการจดั

ประเภท  

 

สินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน              

ตดัจาํหน่ายหากเขา้เงือนไขทงัสองขอ้ดงัตอ่ไปนี  

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคเ์พอืรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินทีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เนืองจากเป็นวิธีทีดี

ทีสุดทีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลทีนาํเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลทีใชใ้นการพิจารณารวมถึง  

 

- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะ

อย่างยิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเกียวกบัการรับดอกเบียรับตามสัญญา การดาํรงระดับอตัราดอกเบีย การจบัคู่

ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกับระยะเวลาของหนีสินทีเกียวขอ้ง หรือกระแสเงินสดออกที

คาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วธีิการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

- ความเสียงทีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพย์ทางการเงินทีถือตามโมเดล

ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเสียง 

- วธีิการประมาณผลตอบแทนใหผู้จ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์

บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถี ปริมาณและเวลาทีขายในงวดก่อน เหตุผลทีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  

 

การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลทีสามทีไม่เขา้เงือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการ

ขายซึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเนืองของกลุ่มบริษทั 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีถือไวเ้พือคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอด

คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 

สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินนี 

“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก 

“ดอกเบีย” หมายถึง สิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้ที

คา้งชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึงและความเสียงในการกูย้ืมโดยทวัไป และตน้ทุน (เช่น ความเสียง

ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขนัตน้ 
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของเครืองมือทางการเงิน ซึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบด้วย

ขอ้กาํหนดตามสัญญาทีสามารถเปลียนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึงอาจทาํ

ให้ไม่เขา้เงือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  

- เหตุการณ์ทีอาจเกิดขึนซึงเป็นเหตุใหมี้การเปลียนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- เงือนไขทีอาจเปลียนแปลงอตัราดอกเบียตามสัญญา ซึงรวมถึงอตัราดอกเบียผนัแปร และ 

- เงือนไขเมือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจาํกัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามทีกาํหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินทีผูใ้ห้กูไ้ม่มีสิทธิไล่เบีย)  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงิน

ทีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวิธีอัตรา

ดอกเบียทีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

รายไดด้อกเบีย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนและผลขาดทุนจาก

การด้อยค่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการตดั

รายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

 

หนีสินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน หนีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พือคา้ 

ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วยวิธีดงักล่าว หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบียจ่าย

ในกาํไรหรือขาดทุน หนีสินทางการเงินอืนทีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง 

ดอกเบียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ

ตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   
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(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความเสียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีทีกลุ่ม

บริษทัไม่ไดท้งัโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดและไม่ไดค้งไว้

ซึงการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษัทเข้าทาํธุรกรรมซึงมีการโอนสินทรัพย์ทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเสียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทงัหมดหรือเกือบทงัหมดในสินทรัพยที์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ใน

กรณีนี สินทรัพยที์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 

หนีสินทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนีสินทางการเงินออกจากบัญชีเมือภาระผูกพนัตามสัญญาสินสุดลง ยกเลิก หรือ

หมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแส  เงิน

สดจากการเปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่า

ยติุธรรมทีสะทอ้นเงือนไขทีเปลียนแปลงแลว้  

 

การตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนที

ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดทีไดโ้อนไปหรือหนีสินทีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

(ง.4) การหักกลบ 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน

สุทธิ ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้และกลุ่มบริษทัตงัใจทีจะ

ชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั  
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(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผือเรียก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึงจะตอ้งชาํระคืนเมือทวงถามถือเป็น

ส่วนหนึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ฉ) ลูกหนกีารค้าและลูกหนอีนื 

 

 ลูกหนีรับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้

ก่อนทีจะมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทน จาํนวนสิงตอบแทนนนัจะรับรู้เป็นสินทรัพยที์เกิดจาก

สัญญา  

 

ลูกหนีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (2562: ค่าเผือหนีสงสัยจะ

สูญ) ซึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ 

หนีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมือเกิดขึน 

 

(ช) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนทีซือ ตน้ทุนแปลงสภาพ

หรือตน้ทุนอืนเพือให้สินคา้อยู่ในสถานทีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปัน

ส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ   

 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย  
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(ซ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพย์ทีเป็นกรรมสิทธิของกิจการ 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพอืใหสิ้นทรัพยน์นัอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานทีตงัของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ซึงไม่สามารถทาํงาน

ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิซอฟตแ์วร์นนัใหถื้อวา่ ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง 

 

ต้นทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และ

สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตาม

บญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือ

เกิดขึน 
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ค่าเสือมราคา 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

 

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งันี 

 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 ปี 

เครืองมือ เครืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการดาํเนินงาน 5 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์สํานกังาน 3 และ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและส่วนปรับปรุงทีดินและสินทรัพยท์ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตงั 

  

วธีิการคิดค่าเสือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยทีสุดทุกสินรอบ

ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริมแรกของ 

ค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เริมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา

ทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สําหรับเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความ

นิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้

สินทรัพยใ์ดๆ ทีเป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน ๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษทัซือมาและมีอายุการใช้งานจํากัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น

สินทรัพยท์ีสามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนนั ค่าใชจ่้ายอืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนภายในรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนซึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี 

 

ค่าลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 3 ปี 

สัญญาแฟรนไชส์ 3 - 10 ปี 

ค่าสิทธิบตัร 3 - 10 ปี 

 

 กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสําหรับเครืองหมายการคา้ 

 

วธีิการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมลูค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สัญญาเช่า 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

ณ ว ันเริมต้นของสัญญากลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่             

กลุ่มบริษทันาํคาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานนัให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์ระบุหรือไม่ 

  

ในฐานะผู้ เช่า 

 

ณ วันทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือวันทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสัญญาเช่า              

กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขาย

ทีเป็นเอกเทศ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกทีจะไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้

สัญญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึง

สินทรัพยมี์มูลค่าตาํหรือสัญญาเช่าระยะสันจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมือมี

การวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินทีรับรู้เมือ

เริมแรกของหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือ

ก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิงจูงใจ

ในสัญญาเช่าทีไดรั้บ ค่าเสือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนั

สินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิในสินทรัพย์ทีเช่าให้กับกลุ่มบริษทัเมือ

สินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซือสินทรัพย ์ใน

กรณีนีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยที์เช่า ซึงกาํหนดตาม

เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง 
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หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานนัไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบียเงิน

กูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงทีหกัสิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยูก่บัดชันี

หรืออตัรา และจาํนวนเงินทีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึงจาํนวนเงินทีตอ้งจ่าย

ตามสิทธิเลือกซือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กับดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการ 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมโดยนําอตัราดอกเบียจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลาย

แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพือให้สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์เช่า 

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          

วดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปลียนแปลงค่าเช่า การเปลียนแปลงประมาณการจาํนวนเงินที

คาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซือ สิทธิเลือก

ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมือมีการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะ

ปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมลูค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น

ทีเช่านนัๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอปุกรณ์ทีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึก

เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะ

ตาํกว่า หักด้วยค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใช้จ่ายทาง

การเงิน และส่วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา เพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือ

ของหนีสิน ค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดย

วธีิเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาที

คงเหลือของสัญญาเช่า เมือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  

 

40 

ณ วนัทีเริมต้นขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนนัขึนอยู่กบั

การใชสิ้นทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนนัจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์

 

ณ วนัทีเริมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนที

เป็นองคป์ระกอบอืนโดยใชมู้ลค่ายตุิธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินในจาํนวนทีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนนั หลงัจากนนัจาํนวนหนีสินจะลดลงตามจาํนวนทีจ่าย และตน้ทุนทางการ

เงินตามนยัจากหนีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั 

 

(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน รวมถึงเงินให้กูย้มืแก่กิจการที

เกียวขอ้งกนั)  

 

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน  
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนัก  

ผลขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส

เงินสดทีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนนัคาํนวณดงัต่อไปนี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที

คาดว่าจะเกิดขึนจากการผิดเงือนไขตามสัญญาทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัสินรอบ

ระยะเวลาทีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนทีคาด

วา่จะเกิดขึนจากการผิดเงือนไขตามสัญญาทีคาดวา่จะเกิดขึนในช่วงระยะเวลาทงัหมดทีเหลืออยูข่องสัญญา 

 

ค่าเผอืผลขาดทุนสําหรับลูกหนีการคา้ และลูกหนีอืนวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน

ตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านีประมาณการโดยใช้

ตารางการตังสํารอง ซึงวิธีดังกล่าวมีการนําข้อมูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต การปรับปรุงปัจจัยทีมีความ

เฉพาะเจาะจงกับลูกหนีนัน ๆ และการประเมินทงัขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์

สภาวการณ์เศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 

 

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงินอืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน

ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพิมขึนอย่าง

มีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเมือเริมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมีการด้อยค่า         

ดา้นเครดิต ซึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา  

 

ระยะเวลาสูงสุดทีใช้ในการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนพิจารณาจากระยะเวลาทียาวทีสุดตาม

สัญญาทีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิต  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกวา่ 30 วนั มีการเปลียนแปลงของอนัดบัความน่าเชือถือทีลดระดบัลงอย่างมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานทีถดถอย

อย่างมีนยัสาํคญัของลูกหนี หรือมีการเปลียนแปลงหรือคาดการณ์การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายทีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของลูกหนีในการจ่ายชาํระภาระ

ผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมือสินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกว่า 90 วนั 
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การประเมินการเพิมขนึของความเสียงดา้นเครดิตอยา่งมีนัยสาํคญันนัมีการประเมินทงัแบบเป็นรายลูกหนีหรือแบบ

กลุ่ม ขึนอยู่กบัลกัษณะของเครืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเสียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั

กลุ่มเครืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งชาํระ 

  

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนมีการประเมินใหม่ ณ สินรอบระยะเวลาทีรายงาน เพือสะท้อนการ

เปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตของเครืองมือทางการเงินนบัจากวนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก การเพมิขนึของ

ค่าเผือผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผือผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก

จากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

การตัดจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบญัชีขนัต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ

กลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีไดรั้บคืน 
  

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตัิก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน

กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิมขึนในภายหลงั 

และการเพิมขนึนนัสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน

กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี 

ในช่วงเวลาเดียวกนั  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงิน

สดสูงกวา่มูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน  

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พือใหส้ะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์ 

สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี

ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัทีทีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรือง 

การดอ้ยค่าหรือไม ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใชใ้นการคาํนวณ

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน

กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ 

ดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวน้ันจัดทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัทีไดร้ับ

อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ผลจากการคาํนวณอาจทาํให้กลุ่มบริษัทมี

สินทรัพยเ์กิดขึน ซึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีมีในรูปของการไดรั้บคืน

ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขนัตาํสาํหรับโครงการต่าง ๆ 

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที กลุ่มบริษทักําหนดดอกเบียจ่ายของ

หนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดทีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้

ปี โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใด ๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิซึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน

กาํไรหรือขาดทุน 

 

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที

เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมือเกิดขึน 
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ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือวนัใดวนัหนึงต่อไปนีเกิดขึนก่อน เมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมือกลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก

ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะถูก

คิดลดกระแสเงินสด  

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที

พนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฑ) ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีเกิดขึน

ในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชือถือ  

และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว 

ประมาณการหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน

คาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพือให้สะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมี

ต่อหนีสิน ประมาณการหนีสินส่วนทีเพมิขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ฒ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที 

กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดังกล่าว มูลค่ายติุธรรมของหนีสินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงทีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่ใช่ทางการเงิน  
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง หากสามารถ

หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหนีสินเกิดขึนอย่างสมาํเสมอในจาํนวนที

เพียงพอซึงสามารถให้ขอ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเนือง  
 

หากไม่มีราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีใช้ขอ้มูลทีสามารถ

สังเกตได้ทีมีความเกียวขอ้งให้มากทีสุด และลดการใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยทีสุด การเลือกเทคนิค

การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทงัหมดทีผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ  
 

หากสินทรัพยห์รือหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็นหนีสินดว้ยราคา

เสนอขาย   
 

หลกัฐานทีดีทีสุดสาํหรับมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนทีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้

รายการเมือเริมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายุติธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซือเสนอขาย

ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีเหมือนกันหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซึงใชข้อ้มูลทีไม่

สามารถสังเกตไดซึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยสําคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เครืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วย

มูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกและราคาของการทาํรายการ 

และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอดอายุของเครืองมือทาง

การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมทีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทงัหมดจากขอ้มูลทีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเมือ

รายการดงักล่าวสินสุดลง  
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

มูลค่ายตุิธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี  

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

- ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นันหรือหนีสินนัน

นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนั 

 

หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมที

แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามลาํดับชันของมูลค่า

ยตุิธรรมของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
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กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน  

 

(ณ) รายได้ 

 

รายได้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการด้วยจาํนวนเงินทีสะท้อนถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทั  

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  

 

การขายสินค้าและบริการ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั

ลูกคา้ สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดที้รับรู้สะสม ดงันนั รายไดที้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย

ประมาณการรบัคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึงเมือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนทีเกียวขอ้งรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

สําหรับสัญญาทีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกัน หาก

สินคา้และบริการดงักล่าวแตกตา่งกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บ

ประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนัน) หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานทีแตกต่างกนั สิง

ตอบแทนทีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายทีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนันๆ 

 

การให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิลูกคา้ในการเขา้ถึงแฟรนไชส์รับรู้ตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 
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โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 

สิงตอบแทนทีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายทีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จาํนวนเงินทีปันส่วน

ใหก้บัคะแนนจะรับรู้เป็นหนีสินทีเกิดจากสัญญา และรับรู้รายไดเ้มือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเมือมีความน่าจะ

เป็นนอ้ยมากทีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนนดงักล่าว ทงันี ราคาขายทีเป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิง

กบัส่วนลดทีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นทีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณ

การดงักล่าว ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้า 

 

เงินรับล่วงหนา้ระยะยาวจากลูกคา้รับรู้เป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในสินคา้ให้กบัลูกคา้ 

 

รายได้เงินปันผล  

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

(ด) รายได้อนื 

 

รายไดอื้นประกอบดว้ยดอกเบียรับและอืนๆ โดยบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(ต) ดอกเบีย 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563  

 

อัตราดอกเบยีทีแท้จริง  

 

ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงคืออตัราทีใช้

คิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายทีุคาดการณ์ไวข้องเครืองมือทางการเงินของ 

- มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสินทางการเงิน 
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ในการคาํนวณดอกเบียรับและดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

(เมือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมือเริมแรก รายไดด้อกเบียจะคาํนวณโดยการใช้อตัราดอกเบียที

แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณ

รายไดด้อกเบียจะเปลียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ดอกเบียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในอตัราทีระบุในสัญญา 

 

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึน ยกเวน้ใน

กรณีทีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 

หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพอืขาย 

 

(ถ) ภาษีเงนิได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี/ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกับรายการทีรับรู้

โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจาํปีทีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใช้หรือทีคาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัทีรายงานตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผล

แตกต่างชวัคราวต่อไปนี การรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินในครังแรกซึงเป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ

นนัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหาก

เป็นไปไดว่้าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีกลุ่ม

บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบ

ระยะเวลาทีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน 

 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีตอ้ง

ชาํระ กลุ่มบริษทัเชือว่าได้ตงัภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน

นีอยู่บนพืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกียวขอ้งกับการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 

ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู่ 

การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเกิดการเปลียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน

ไดนี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันนักิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ

กลบัรายการผลแตกต่างชวัคราวทีเกียวขอ้ง ดงันนั กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล

แตกต่างชวัคราวทีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอทีจะบนัทึก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้งัจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับ

ลดลงเท่าทีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ท) กําไรต่อหุ้น  

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ

ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนักทีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

 

(ธ) บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน  

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล

อย่างมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการทีอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทงั

ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ

กิจการนนั 

 

(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อฝ่ายบริหาร จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนัน

โดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนงานราชการไดก้าํหนดให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการของ

กลุ่มบริษทัเป็นการชวัคราวตงัแต่วนัที 22 มีนาคม 2563 ถึงวนัที 16 พฤษภาคม 2563 เพือจะจาํกดัผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทงันี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง

ใกลชิ้ดเพือให้มนัใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอย่างยิงยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อ

ธุรกิจให้น้อยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่

สินสุด ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตาม

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรืองดงัต่อไปนี 
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(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified 

approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่นาํขอ้มูลที

มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 

 

กลุ่มบริษัทเลือกไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชีการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงิน

ในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการใช้

ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน  

 

(ข) การเปลียนแปลงสัญญาเช่า 

 

กลุ่มบริษัทได้รับการลดค่าเช่าจ่าย เนืองจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มบริษัทได้ทยอยปรับลดหนีสิน 

ตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนทีไดรั้บการลดค่าเช่า กลบัรายการค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบีย

จากหนีสินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างเป็นขาดทุนจากการไดรั้บ

การลดค่าเช่าในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 เป็นจํานวน 1.0 ล้านบาท ใน 

งบการเงินรวม  

 

(ค) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

กลุ่มบริษัทเลือกไม่นําข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของ 

กําไรทางภาษีในอนาคตเพือใช้ในการทบทวนมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที  

31 ธนัวาคม 2563 
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6 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกบับริษทัร่วมและย่อย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนัทีมี

รายการระหวา่งกนัทีมีนยัสําคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี 

 

ชือกิจการ ประเทศทจัีดตัง ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการทีเกียวข้องกัน มีผู ้ถือหุ้นและกรรมการเป็น

สมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกับกรรมการและผูถื้อหุ้น

ของกลุ่มบริษทั 

บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นกิจการทีเกียวข้องกัน มีผู ้ถือหุ้นและกรรมการเป็น

สมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกับกรรมการและผูถื้อหุ้น

ของกลุ่มบริษทั 

บริษทั สุทธารา สวที จาํกดั ไทย เป็นกิจการทีเกียวข้องกัน มีผู ้ถือหุ้นและกรรมการเป็น

สมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกับกรรมการและผูถื้อหุ้น

ของกลุ่มบริษทั 

บริษทั เชฟ เบสท ์จาํกดั ไทย เป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เครซี สไปร์ซี กรุ๊ป จาํกดั ไทย เป็นกิจการที เกียวข้องกัน มีกรรมการเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวทีใกลชิ้ดกบัผูถื้อหุน้ท่านหนึงของบริษทั 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภท มีดงัต่อไปนี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ซือและขายวตัถุดิบ ตามทีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัการและอืนๆ  ตามสัญญาทีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญาทีตกลงร่วมกนั 

ซือและขายสินทรัพยถ์าวร ตามทีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบียรับ ตน้ทุนการกูย้ืมบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 

ดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 1.05 ต่อปี  

เงินปันผลรับ ตามทีประกาศจ่าย 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซึงไม่เกินกวา่    

   จาํนวนเงินทีผูถื้อหุ้นอนุมติั 
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รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     

ซือสินคา้ - - 620 - 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 446 40 

ซือสินทรัพยถ์าวร - - 2,092 2 

ดอกเบียรับ - - 10,953 8,773 

ดอกเบียจ่าย - - 960 2,366 

เงินปันผลรับ - - - 272,609 

รายไดค้่าบริหารจดัการและอืนๆ - - 178,391 242,772 

รายไดอื้น - - 227 622 

ค่าใชจ้่ายอืนๆ - - 351 8,268 

     

บริษัทร่วม     

ขายสินคา้ 1,256 - - - 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 286 - - - 

ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอื์น 292 - - - 

รายไดอื้น 529 - - - 

     

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกยีวข้องกนั     

ซือสินคา้ - 3,918 - - 

ขายสินคา้ - 13 - - 

ซือสินทรัพยถ์าวร - 69 - - 

รายจ่ายค่าเช่า 1,665 3,518 - - 

ค่าใชจ้่ายอืนๆ - 31 - - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

   ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 27,374 35,275 27,374 35,275 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,195 1,439 1,195 1,439 

รวม 28,569 36,714 28,569 36,714 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลูกหนกีารค้า 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - -  22,767  28,455 

บริษทัร่วม 415 - - - 

รวม 415 - 22,767 28,455 

     

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลูกหนหีมุนเวียนอืน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 37 171 

บริษทัร่วม 2 - 2 - 

รวม 2 - 39 171 
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 อัตราดอกเบีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิมขนึ  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พนับาท) 

2563          

บริษทัยอ่ย 4.15  271,169  1,700,586  (1,698,423)  273,332 

   271,169      273,332 

          

2562          

บริษทัยอ่ย 4.15  170,240  1,697,588  (1,596,659)  271,169 

   170,240      271,169 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินทดรองจ่าย 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - -  - 1,618 

รวม - -  - 1,618 

      

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินมัดจํา 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 2,667 3,157  - - 

รวม 2,667 3,157  - - 

      

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดอกเบียค้างรับ 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - -  763 1,023 

รวม - -  763 1,023 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เจ้าหนกีารค้า 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - -  7,969 - 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 235 305  - - 

รวม 235 305  7,969 - 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เจ้าหนหีมุนเวียนอืน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 47  456 

รวม - - 47  456 

      

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินประกันวตัถุดิบ 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม 190 - -  - 

รวม 190 - -  - 

      

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินมัดจํารับล่วงหน้า 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม 47 - -  - 

รวม 47 - -  - 

      

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดอกเบียค้างจ่าย 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 3  159 

รวม - - 3  159 
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 อัตราดอกเบีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะสัน 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพมิขนึ  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2563          

บริษทัยอ่ย 1.05  150,690  408,437  (555,555)  3,572 

   150,690      3,572 

          

2562          

บริษทัยอ่ย 1.05  78,291  1,295,832  (1,223,433)  150,690 

   78,291      150,690 

 

เงินให้กูย้มืและเงินกูย้ืมระยะสันกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัทงัหมดไม่มีหลกัประกนัและเป็นเงินกูย้มืประเภทชาํระคืน

เมอืทวงถาม 

 

สัญญาให้บริการบริหารจัดการธุรกิจ 
 

บริษทัได้ทาํสัญญาให้บริการบริหารจัดการธุรกิจกับบริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหารและอืนๆ ที

เกียวขอ้ง โดยบริษทัจะบริหารงานต่างๆ รวมถึงอนุญาตให้บริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจร้านอาหารและจดัจาํหน่ายภายใต้

เครืองหมายการคา้ ในการนี บริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าบริหารจดัการและค่าธรรมเนียมการใช้เครืองหมายการคา้ใน

อตัราร้อยละของยอดขายทงัหมดตามทีระบุในสัญญา 

 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 6,551  11,206  321  231 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 31,672  146,264  7,067  20,394 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 230,317  205,841  151,086  200,817 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน 

   งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

268,540 

  

363,311 

  

158,474 

  

221,442 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  

 

59 

8 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 2,724  2,624  -  - 

วตัถุดิบ 57,644  60,138  -  - 

วสัดุและของใชสิ้นเปลือง 29,110  35,664  -  - 

รวม 89,478  98,426  -  - 

หัก ค่าเผอืสินคา้เสือมสภาพ (2,332)  (3,520)  -  - 

สุทธิ 87,146  94,906  -  - 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึก 

รวมในบญัชีตน้ทุนขายและบริการ 

       

- ตน้ทุนขายและบริการ 1,230,383  1,619,047  -  - 

- (กลบัรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่า

สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บและเสือมสภาพ 

 

(1,188) 

  

2,239 

  

- 

  

- 

สุทธิ 1,229,195  1,621,286  -  - 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  

      งบการเงนิรวม 

 ลกัษณะ

ธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้  

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  

  

เงินปันผลรับ 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษัทร่วมทางอ้อม                     

บริษทั กินดีอยูดี่     

   2020 จาํกดั 

 

ร้านอาหาร 

 

25.00 

 

- 

  

16,500 

  

- 

 

4,125  

 

-  2,467  

 

-  

 

-  

 

- 

รวม          4,125  -  2,467  -  -  - 

 

บริษทัร่วมจดทะเบียนจดัตงัและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจงึไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

  งบการเงินรวม 

  2563  2562 

  (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  - - 

ซือเงินลงทุน  4,125 - 

การตดักาํไรระหวา่งกนัทียงัไม่ไดรั้บรู้จากการขายแบบ downstream   (453) - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (1,205) - 

ณ วันที 31 ธันวาคม  2,467 - 

  

การเพิมเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้เข ้าทาํสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทแห่งหนึง  

เพือลงทุนในหุ้นร้อยละ 25 ของหุ้นทีออกทงัหมดของบริษทัร่วม ซึงบริษทัร่วมดงักล่าวไดรั้บสิทธิในการเป็นแฟรน

ไชส์แบบตวัแทน (Master franchise) ในภาคใตข้องประเทศไทย 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 8 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษทัย่อยเพิม 

เงินลงทุนในบริษทั กินดีอยู่ดี 2020 จาํกดั (“บริษทัร่วม”) เป็นจาํนวน 4.5 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนทงัสิน 7.5 ลา้น

บาท บริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ใน

เดือนกรกฎาคม 2563 ซึงบริษัทย่อยได้ใช้สิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนของบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 

(ร้อยละ 25) 

 

การคาํประกันวงเงินกู้ยืมจากธนาคารของบริษัทร่วม 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 15 กนัยายน 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยแห่งหนึง

เขา้คาํประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทร่วม ต่อมาเมือวนัที 14 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัเปลียนผู ้คาํ

ประกนัของบริษทัร่วมจากบริษทัยอ่ยดังกล่าวเป็นบริษทั ดงันนับริษทัจึงมีภาระผูกพนัในการคาํประกนัใหบ้ริษทัร่วม 

ในวงเงินไม่เกิน 18.8 ล้านบาท ซึงเป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษัทร่วมอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการขอกูย้มืวงเงินดงักล่าวจากธนาคาร 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

      งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับปี 

  2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รอง

โฮลดิง จาํกดั 

ร้านอาหาร/

ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 

   99.99 

 

  99.99 

  

75,000 

  

300,000 

  

  75,000 

  

300,000 

  

- 

  

- 

  

  75,000 

  

300,000 

  

- 

  

  126,509 

บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์

จาํกดั 

ร้านอาหาร/

ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 

   99.99 

 

  99.99 

  

25,000 

  

  25,000 

  

  25,000 

  

  25,000 

  

- 

  

- 

  

  25,000 

  

  25,000 

  

- 

  

  55,200 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ 

จาํกดั 

 

ร้านอาหาร 

 

   99.99 

 

  99.99 

  

80,000 

  

  80,000 

  

  80,000 

  

  80,000 

  

- 

  

- 

  

  80,000 

  

  80,000 

  

- 

  

  75,600 

บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั ร้านอาหาร    99.99   99.99  30,000    30,000    29,999    29,999  -  -    29,999    29,999  -  - 

บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ขายและบริการ

ดา้นอาหาร 

 

   99.99 

 

  99.99 

  

17,500 

  

  17,500 

  

  17,500 

  

  17,500 

  

- 

  

- 

  

  17,500 

  

  17,500 

  

- 

  

- 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซี 

จาํกดั 

ร้านอาหาร/

ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 

   99.99 

 

  99.99 

  

20,000 

  

  20,000 

  

  20,000 

  

  20,000 

  

- 

  

- 

  

  20,000 

  

  20,000 

  

- 

  

- 

 

บริษทั สไปซ์ ซินเนอจี    

    จาํกดั 

เจา้ของ

เครืองหมาย

การคา้/การบริการ 

 

 

   99.99 

 

 

  99.99 

  

 

  5,000 

  

 

    5,000 

  

 

251,317 

  

 

251,317 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

251,317 

  

 

251,317 

  

 

- 

  

 

  15,300 

รวม         498,816  723,816  -  -  498,816  723,816  -   272,609 
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 บริษทัยอ่ยทงัหมดจดทะเบียนจดัตงัและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

  

 การลดทุนเรือนหุ้นในบริษัท เซ็น เรสเตอร์รอง โฮลดิง (“ZRH”) 

 

ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ ZRH เมือวนัที 31 มีนาคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิการลดทุนเรือนหุ้นของ ZRH 

จาํนวน 2,250,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 225.0 ล้านบาท ZRH ได้จดทะเบียนการลดทุนเรือนหุ้นกับกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2563  
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11 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

   งบการเงินรวม 

       เครืองมือ  เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   ทดีินและ    เครืองใชแ้ละ  ติดตงัและ    ระหว่าง   

   ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ ์    การก่อสร้างและ   

 หมายเหต ุ  ทีดิน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ติดตงั  รวม 

   (พันบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   326,313  762,972  101,589  109,752  14,458  20,635  1,335,719 

เพมิขึน   -  269,698  36,475  38,746  -  9,336  354,255 

กลบัรายการประมาณการหนีสินการรือถอน   -  (449)  -  -  -  -  (449) 

โอน   -  3,642  355  25  -  (4,022)  - 

จาํหน่าย   -  (53,356)  (2,771)  (7,588)  (9,075)  -  (72,790) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563   326,313  982,507  135,648  140,935  5,383  25,949  1,616,735 

การรับรู้สินทรพัยสิ์ทธิการใชจ้ากการ    

   ถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 เป็นครังแรก      

 

3 

 

- 

 

-  -  - 

 

(1,660) 

 

-  (1,660) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   326,313  982,507  135,648  140,935  3,723  25,949  1,615,075 

เพมิขึน   -  37,504  11,933  8,089  -  1,229  58,755 

โอน   -  3,323  1,496  613  -  (5,432)  - 

จาํหน่าย   -  (76,785)  (4,526)  (6,681)  (833)  (3,960)  (92,785) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   326,313  946,549  144,551  142,956  2,890  17,786  1,581,045 
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   งบการเงินรวม 

       เครืองมือ  เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   ทีดินและ    เครืองใชแ้ละ  ติดตงัและ    ระหว่าง   

   ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ ์    การก่อสร้างและ   

 หมายเหต ุ  ทีดิน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ติดตงั  รวม 

   (พนับาท) 

ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   -  471,747  60,450  71,852  8,882  -  612,931 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี   -  128,679  18,929  21,306  1,997  -  170,911 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   -  6,256  90  87  -  -  6,433 

จาํหน่าย   -  (41,675)  (2,092)  (6,554)  (7,477)  -  (57,798) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563   -  565,007  77,377  86,691  3,402  -  732,477 

การรับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

   จากการถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 เป็นครังแรก 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(528) 

 

- 

 

(528) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   -  565,007  77,377  86,691  2,874  -  731,949 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี   -  125,850  19,173  22,725  506    168,254 

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   -  4,566  (90)  (82)  -  -  4,394 

จาํหน่าย   -  (34,083)  (3,833)  (5,048)  (820)  -  (43,784) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   -  661,340  92,627  104,286  2,560  -  860,813 
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   งบการเงินรวม 

       เครืองมือ  เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   ทีดินและ    เครืองใชแ้ละ  ติดตงัและ    ระหว่าง   

   ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ ์    การก่อสร้างและ   

   ทีดิน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ติดตงั  รวม 

   (พนับาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562                

ภายใตก้รรมสิทธิของกลุ่มบริษทั   326,313  417,500  58,271  54,244  849  25,949  883,126 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน    -  -  -  -  1,132  -  1,132 

   326,313  417,500  58,271  54,244  1,981  25,949  884,258 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563                

ภายใตก้รรมสิทธิของกลุ่มบริษทั   326,313  285,209  51,924  38,670  330  17,786  720,232 

   326,313  285,209  51,924  38,670  330  17,786  720,232 
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    งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

        เครืองมือ  เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

    ทีดินและ    เครืองใชแ้ละ  ติดตงัและ    ระหว่าง   

    ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ ์    การก่อสร้างและ   

  หมายเหตุ  ทีดิน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ติดตงั  รวม 

    (พันบาท) 

ราคาทุน                 

ณ วนัที 1 มกราคม 2562    326,313  20,397  5,541  16,387  13,573  381  382,592 

เพมิขึน    -  35,342  211  7,595  -  125  43,273 

โอน    -  381  -  -  -  (381)  - 

จาํหน่าย    -  (17,189)  (240)  (2,022)  (9,139)  -  (28,590) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563    326,313  38,931  5,512  21,960  4,434  125  397,275 

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ    

   ถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครังแรก      

  

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(1,660) 

 

- 

 

(1,660) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่    326,313  39,931  5,512  21,960  2,774  125  395,615 

เพมิขึน    -  3,110  142  2,046  -  -  5,298 

โอน    -  -  -  125  -  (125)  - 

จาํหน่าย    -  (3,571)  (1,122)  (1,611)  (833)  -  (7,137) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563    326,313  38,470  4,532  22,520  1,941  -  393,776 
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    งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

        เครืองมือ  เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

    ทีดินและ    เครืองใชแ้ละ  ติดตงัและ    ระหว่าง   

    ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ ์    การก่อสร้างและ   

  หมายเหตุ  ทีดิน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ติดตงั  รวม 

    (พนับาท) 

ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                 

ณ วนัที 1 มกราคม 2562    -  15,008  4,175  12,230  8,842  -  40,255 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี    -  4,277  1,088  3,657  1,778  -  10,800 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า    -  219  89  87  -  -  395 

จาํหน่าย    -  (15,253)  (205)  (1,918)  (7,561)  -  (24,937) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563    -  4,251  5,147  14,056  3,059  -  26,513 

การรับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

   จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครังแรก 

  

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(528) 

 

- 

 

(528) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่    -  4,251  5,147  14,056  2,531  -  25,985 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี    -  4,628  253  3,782  230  -  8,893 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า    -  (219)  (89)  (87)  -  -  (395) 

จาํหน่าย    -  (2,312)  (1,092)  (1,093)  (820)  -  (5,317) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563    -  6,348  4,219  16,658  1,941  -  29,166 
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    งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

        เครืองมือ  เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

    ทีดินและ    เครืองใชแ้ละ  ติดตงัและ    ระหว่าง   

    ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ ์    การก่อสร้างและ   

    ทีดิน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ติดตงั  รวม 

    (พนับาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562                 

ภายใตก้รรมสิทธิของกลุ่มบริษทั    326,313  34,680  365  7,904  243  125  369,630 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน     -  -  -  -  1,132  -  1,132 

    326,313  34,680  365  7,904  1,375  125  370,762 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563                 

ภายใตก้รรมสิทธิของกลุ่มบริษทั    326,313  32,122  313  5,862  -  -  364,610 

    326,313  32,122  313  5,862  -  -  364,610 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงไดค้ิดค่าเสือมราคา

เต็มจาํนวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 521.6 ล้านบาท และ 16.9 ล้านบาท 

ตามลาํดบั (2562: 350.5 ล้านบาท และ 13.3 ล้านบาท) 

 

การคาํประกัน 

 

ทีดินทังหมดของบริษัทและสินทรัพย์บางส่วนของบริษัทย่อยแห่งหนึงซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํนวน 342.6  

ลา้นบาท (2562: 342.6 ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหนึงเพือคาํประกนัวงเงินสินเชือและเงินกูย้มืระยะ

สันจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึงตามทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 15 

 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนการรือถอน 

 

รายการเคลือนไหวของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนการรือถอนสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัที  มกราคม 67,604  51,111  6,274  2,578 

ประมาณการหนีสินเพิมขึน 1,358  20,274  258  4,833 

กลบัรายการประมาณการหนีสิน (3,986)  (3,008)  (691)  (647) 

ประมาณการหนีสินใชไ้ป (2,715)  (773)  (750)  (490) 

ณ วันที  ธันวาคม  62,261  67,604  5,091  6,274 

 

ประมาณการหนีสินดงักล่าวไดร้วมไวใ้นต้นทุนของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าสําหรับร้านอาหารของกลุ่มบริษทัที

ตงัอยูบ่นพนืทีเช่าตามสัญญาเช่า 
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12 สัญญาเช่า 

 

ในฐานะผู้ เช่า 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    

อาคาร สิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง 956,144  161,068 

ยานพาหนะ 799  799 

รวม 956,943  161,867 

 

 

 

หมายเหตุ 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้   

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3 1,089,102  182,175 

เพิมขนึ  187,377  1,774 

ลดลง  (99,144)  - 

หัก ค่าเสือมราคา   (220,392)  (22,082) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  956,943  161,867 

 

กลุ่มบริษทัเช่าพืนทีเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมือสินสุดอายุสัญญา และค่าเช่าผนัแปรตามอายุ

สัญญา ค่าเช่ากาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา 
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สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 

 

สัญญาเช่าพนืทีบางสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายสุัญญาเช่าภายในหนึงปีก่อนสินสุดระยะเวลาเช่าที

บอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าใหม่เพือให้

มีความยดืหยุ่นในการดาํเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าเป็นสิทธิทีให้กลุ่มบริษทัเป็นผูมี้สิทธิเลือกโดย

ผูใ้หเ้ช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลวา่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที

จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์สําคญัหรือมีการเปลียนแปลง

สถานการณ์อยา่งมีสาระสาํคญัซึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  

 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

จํานวนทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน      

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    

- อาคาร สิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง 220,059  21,749 

- ยานพาหนะ 333  333 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 33,218  8,048 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสัน 1,489  - 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยที์มีมลูค่าตาํ 9,027  861 

ค่าเช่าจ่ายทีผนัแปรตามยอดขาย 11,265  - 

 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 250.2 ลา้นบาท และ 24.6 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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13 ค่าความนยิม 

 

  งบการเงินรวม  

  2563  2562 

  (พันบาท) 

ราคาทุน     

ณ วนัที 1 มกราคม  181,956  181,956 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  1,932  - 

     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที 31 ธันวาคม   180,024  181,956 

 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีมีค่าความนิยม  

 

เพอืวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดของ        

กลุ่มบริษทั (แผนกทีมีการดาํเนินงาน) ดงัต่อไปนี  

 

  งบการเงินรวม  

  2563  2562 

  (พันบาท) 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ – กลุ่มที 1  133,581  133,581 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ – กลุ่มที 2  46,443  46,443 

  180,024  180,024 

หน่วยอืนๆ ซึงค่าความนิยมไม่มีนยัสาํคญั  -  1,932 

รวม  180,024  181,956 

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดเป็นมูลค่าจากการใช้ ซึงวดัมูลค่าโดยการคิดลด

กระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะไดรั้บจากการดาํเนินงานต่อเนืองของธุรกิจอาหารไทยสําหรับแต่ละประเภท 

คาํนวณโดยการวา่จา้งผูป้ระเมินอิสระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประมาณการกระแสเงินสดเป็นประมาณ

การทางการเงิน 5 ปี คาํนวณจากผลประกอบการในอดีตของธุรกิจอาหารไทย และประมาณการผลประโยชน์ทีจะ

ไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดที้คาดไว ้
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สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับค่าความนิยมจาํนวน 1.9 ลา้น

บาท (2562: ไม่มี) เนืองจากประมาณการมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดบางหน่วย

ตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี 

 

ขอ้สมมติทีสาํคญัทีใชใ้นการประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ริหารกาํหนดขอ้สมมติจาก

การประเมินแนวโน้มในอนาคตทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลทีเคยเกิดขึนในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอก

และภายใน  

 

 งบการเงินรวม  

 2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 11.46  13.76 

อตัราการเติบโต 3.0  3.0 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 

 

   งบการเงินรวม 

 

  

 

ค่าลิขสิทธิ

ซอฟตแ์วร์ 

 

เครืองหมาย

การคา้และ 

ค่าสิทธิบตัร 

 

 

สัญญา 

แฟรนไชส ์

 

 

สินทรัพย์

ระหวา่งติดตงั 

  

 

รวม 

   (พนับาท) 

ราคาทุน            

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   23,496  72,646  31,621  1,598  129,361 

เพิมขนึ   4,870  32  834  3,741  9,477 

โอนเขา้/ (โอนออก)   635  21  -  (656)  - 

จาํหน่าย   (54)  -  (8,438)  (53)  (8,545) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

และ 1 มกราคม 2563 

   

28,947 

  

72,699 

 

24,017 

 

4,630 

 

130,293 

เพิมขนึ   2,342  5  833  6,252  9,432 

โอนเขา้/ (โอนออก)   7,870  315  -  (8,185)  - 

จาํหน่าย   (180)  -  (13,431)  (137)  (13,748) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   38,979  73,019  11,419  2,560  125,977 
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   งบการเงินรวม 

 

  

 

ค่าลิขสิทธิ

ซอฟตแ์วร์ 

 

เครืองหมาย

การคา้และ 

ค่าสิทธิบตัร 

 

 

สัญญา 

แฟรนไชส ์

 

 

สินทรัพย์

ระหวา่งติดตงั 

  

 

รวม 

   (พนับาท) 

ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุน 

   จากการด้อยค่า 

      

 

 

 

 

 

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   19,980  152  18,500  -  38,632 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   2,668  152  6,702  -  9,522 

จาํหน่าย   (45)  -  (7,539)  -  (7,584) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

และ 1 มกราคม 2563 

   

22,603 

 

304 

 

17,663 

 

- 

 

40,570 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   5,557  248  4,209  -  10,014 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   -  3,000  -  -  3,000 

จาํหน่าย   (129)  -  (13,227)  -  (13,356) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   28,031  3,552  8,645  -  40,228 

 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

    

     

  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562   6,344  72,395  6,354  4,630  89,723 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   10,948  69,467  2,774  2,560  85,749 

 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดท้าํสัญญาลิขสิทธิ เครืองหมายการคา้และการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค

กบับริษทัในต่างประเทศแห่งหนึง (ผูใ้ห้สิทธิ) โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 22 กรกฎาคม 2562 ซึงคู่สัญญาจะไดรั้บ

สิทธิในการพฒันาและการประกอบธุรกิจร้านอาหารจีนประเภทติมซาํภายใตชื้อ “Din’s” ในประเทศไทย ในการนี 

บริษทัย่อยดงักล่าวผูกพนัทีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเริมและค่าสิทธิใช้เครืองหมายการคา้ให้กบัผูใ้ห้สิทธิใน

อตัราตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญามีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี จนถึงวนัที 22 กรกฎาคม 2572 โดยมีเงือนไข

ในการต่อสัญญาใหม่เพิมอีก 10 ปี โดยตอ้งมีการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 
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การทดสอบการด้อยค่าของเครืองหมายการค้า  
 

เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า เครืองหมายการคา้ไดถู้กปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงิน

สดของกลุ่มบริษทั (แผนกทีมีการดาํเนินงาน) ดงัต่อไปนี  

 

  งบการเงินรวม  

  2563  2562 

  (พันบาท) 

เครืองหมายการคา้ – กลุ่มที 1  35,932  35,932 

เครืองหมายการคา้ – กลุ่มที 2  28,480  28,480 

  64,412  64,412 

หน่วยอืนๆ ซึงเครืองหมายการคา้ไม่มีนยัสาํคญั  1,481  4,481 

รวม  65,893  68,893 

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท์ีก่อให้เกิดเงินสดเป็นมูลค่าจากการใช ้ซึงวดัมูลค่าโดยวิธีพิจารณา

จากรายได ้คาํนวณโดยการวา่จา้งผูป้ระเมินอิสระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ความสามารถของเครืองหมาย

การคา้ในการสร้างรายไดเ้ป็นประมาณการทางการเงิน 5 ปี คาํนวณจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการ

ผลประโยชน์ทีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดที้คาดไว ้

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับเครืองหมายการคา้ จาํนวน 3.0 

ลา้นบาท (2562: ไม่มี) เนืองจากประมาณการมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดบาง

หน่วยตาํกวา่มลูค่าตามบญัชี 

 

ขอ้สมมติทีสาํคญัทีใชใ้นการประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ริหารกาํหนดขอ้สมมติจาก

การประเมินแนวโน้มในอนาคตทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลทีเคยเกิดขึนในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอก

และภายใน  

 

 งบการเงินรวม  

 2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 10.95  12.29 – 12.37 

อตัราการเติบโต 3.0  3.0 

อตัราค่าใชสิ้ทธิ 0.5  0.5 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ค่าลิขสิทธิ

ซอฟแวร์ 

  

ค่าสิทธิบตัร 

 สินทรัพยร์ะหวา่ง

ติดตงั 

  

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 13,308  3,753  910  17,971 

เพิมขนึ 2,875  117  3,458  6,450 

โอนเขา้/ (โอนออก) -  21  (21)  - 

จาํหน่าย (43)  -  -   (43)  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562             

   และ 1 มกราคม 2563 

 

16,140 

  

3,891 

  

4,347 

  

24,378 

เพิมขนึ 285  5  6,252  6,542 

โอนเขา้/ (โอนออก) 7,588  315  (7,903)  - 

จาํหน่าย (7)  -  (136)  (143) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 24,006  4,211  2,560  30,777 

        

ค่าตัดจําหน่ายและ 

   ขาดทุนจากการด้อยค่า 

       

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 10,668  152  -  10,820 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,903  153  -  2,056 

จาํหน่าย (43)  -  -  (43) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562  

   และ 1 มกราคม 2563 

 

12,528 

  

305 

  

- 

  

12,833 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,005  248  -  4,253 

จาํหน่าย (1)  -  -  (1) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 16,532  553  -  17,085 

        

มูลค่าสุทธิทางบญัชี        

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 3,612  3,586  4,347  11,545 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 7,474  3,658  2,560  13,692 
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ค่าตดัจาํหน่ายสัญญาแฟรนไชส์บนัทึกในค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนบนัทึกใน

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ราคาทรัพย์สินไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึง 

ไดค้ิดค่าตดัจาํหน่ายเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 22.7 ลา้นบาท และ 

11.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: 18.0 ล้านบาท และ 8.9 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

15 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ  2563  2562  2563  2562 

   (พันบาท) 

เงินกูย้ืมระยะสันจาก 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

6 

  

- 

  

- 

  

3,572 

  

150,690 

หนีสินตามสัญญาเช่า (2562:  

   หนสิีนตามสัญญาเช่าการเงิน) 

   

980,621 

  

883 

  

179,688 

  

883 

รวมหนีสินทีมีภาระดอกเบีย   980,621  883  183,260  151,573 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนทงัสิน 30.0 ล้านบาท (2562: 30.0 ล้านบาท) และ 

มีวงเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงในรูปแบบของตวัสัญญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และ

หนงัสือคาํประกนัจาํนวนทงัสิน 170.0 ลา้นบาท (2562: 170.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวถูกคาํประกนัโดยทีดินทงัหมด

ของบริษทัและสินทรัพย์บางส่วนของบริษทัย่อยแห่งหนึง ตามทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 11 และคาํประกันเพิมเติม 

โดยบริษทัย่อยอีกแห่งหนึง วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัทียงัไม่ไดเ้บิกใช้มีจาํนวน 30.0 ลา้นบาท (2562: 30.0 

ล้านบาท) และวงเงินกูย้มืระยะสันทียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 170.0 ลา้นบาท (2562: 170.0 ล้านบาท)  

 

ณ วันที 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึงจํานวนทังสิน 100.0  

ลา้นบาท (2562: 100.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยป์ระกนั บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสันทียงัไม่ไดเ้บิกใช้

จาํนวน 100.0 ลา้นบาท (2562: 100.0 ล้านบาท)  
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16 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 17,742  16,683  8,577  6,574 

รวม 17,742  16,683  8,577  6,574 
 

โครงการผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวมี้

ความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราดอกเบีย ความเสียงของ

ช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราการเพมิขนึของเงินเดือน และความเสียงจากอตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม 

 โครงการผลประโยชน์  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  16,683  12,205  6,574  4,681 

         

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน         

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   8,153  6,041  4,172  3,210 

ตน้ทุนบริการในอดีต   -  757  -  216 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั   228  283  88  107 

  8,381  7,081  4,260  3,533 

         

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน         

กาํไรจากการประมาณตาม 

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  

(7,187) 

  

(1,285) 

  

(2,257) 

  

(941) 

  (7,187)  (1,285)  (2,257)  (941) 

ผลประโยชน์จ่าย   (135)  (1,318)  -  (699) 

ณ วันที 31 ธันวาคม  17,742  16,683  8,577  6,574 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 

   หลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  0.93  1.33  0.93  1.33 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต  5.00  5.00  5.00  5.00 

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 0.00 – 63.00  0.00 – 64.00  0.00 – 63.00  0.00 – 64.00 

 

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอืนๆ คงที  

 

 งบการเงินรวม 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิมขนึร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (864)  (855)  875  933 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต   937  923  (874)  (861) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (962)  (966)  458  496 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิมขนึร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (374)  (344)  377  375 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต   419  378  (393)  (353) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (413)  (390)  171  199 
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17 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุ้น 2563  2562 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน ณ วันที 31 ธันวาคม  300,000  300,000  300,000  300,000 

         

หุ้นทีออกและชําระแล้ว         

ณ วนัที 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 1 300,000  300,000  225,000  225,000 

ออกหุ้นใหม่ 1 -  -  75,000  75,000 

ณ วันที 31 ธันวาคม         

-  หุ้นสามัญ 1 300,000  300,000  300,000  300,000 

 

การออกหุ้นเพิมทุน 

 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัไดเ้ปิดให้ประชาชนจองซือหุ้นสามญัจาํนวน 75.0 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

ส่งผลใหบ้ริษทัจดทะเบียนทุนทีออกและชาํระแลว้ เป็นจาํนวน 300.0 ลา้นบาท กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวง

พาณิชยเ์มือวนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2562 นอกจากนีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุมตัิหุ้นสามญัของบริษทั

จาํนวน 300.0 ลา้นหุ้น เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเริมทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตงัแต่

วนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2562  

 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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18 สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

19 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานธุรกิจ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันนัจึงมีส่วนงานทีรายงาน

เพียงส่วนเดียว 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศทีมีสาระสาํคญั 

 

ตารางต่อไปนีแสดงขอ้มูลรายไดที้ถูกจาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ประเภทสินค้าและบริการหลัก     

รายไดจ้ากการขาย 2,213,914 3,026,641 - - 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 70,083 75,856 - - 

รายไดค้่าบริหารจดัการและอืนๆ - - 178,391 242,772 

รวม 2,283,997 3,102,497 178,391 242,772 

     

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

ณ เวลาใดเวลาหนึง 2,277,899 3,098,964 - - 

ตลอดช่วงเวลาหนึง 6,098 3,533 178,391 242,772 

รวม 2,283,997 3,102,497 178,391 242,772 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  

 

84 

20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั  612,020 781,525 126,965 155,354 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ 19 8,381 7,081 4,260 3,533 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว ้  3,721 11,998 1,459 4,787 

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง  8,191 5,933 4,066 3,535 

อืนๆ  56,764 71,571 10,335 12,261 

รวม  689,077 878,108 147,085 179,470 

 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน

การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน 

และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง 

เลียงชีพนีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจัดการกองทุนโดย

ผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 
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21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ตน้ทุนวตัถุดิบ  839,273  1,123,104 - - 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 20 689,077  878,108 147,085 179,470 

ค่าบริการ และคา่สาธารณูปโภค  257,680  532,830 3,634 24,200 

ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  399,162  188,791 35,535 12,856 

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัสัญญา (2562: ค่าเช่าจ่าย)  15,600  15,593 861 950 

ค่าโฆษณา  33,321  54,771 1,406 1,238 

ค่านายหนา้  38,858  22,998 - - 

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

   คา่ความนิยม ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและอืนๆ 

  

 

9,326 

  

 

8,695 

 

 

 (395) 

 

 

395 

อืนๆ  100,873  188,000 21,022 34,309 

รวมต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่าย 

   ในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  

2,383,170 

  

3,012,890 

 

209,148 

 

253,418 
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22 ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         

สาํหรับงวดปัจจุบนั   4,545  23,912  -  - 

  4,545  23,912  -  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว     (25,379)  (2,562)  (5,079)  (1,077) 

รวม  (20,834)  21,350  (5,079)  (1,077) 
 

 งบการเงินรวม 

ภาษีเงินได้  

2563  2562 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย 

ภาษเีงินได ้

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ้่าย 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน             

กาํไรจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,187  (1,437) 

 

5,750 

 

1,285  (257) 

 

1,028 

รวม 7,187  (1,437)  5,750  1,285  (257)  1,028 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินได้  

2563  2562 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย

ภาษเีงินได ้

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ้่าย

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน             

กาํไรจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,257  (451) 

 

1,806 

 

941  (188) 

 

753 

รวม 2,257  (451)  1,806  941  (188)  753 
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การกระทบยอดเพอืหาอตัราภาษีทีแท้จริง งบการเงินรวม  

  2563  2562 

  อตัราภาษ ี    อตัราภาษ ี   

  (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (84,489)    127,573 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษเีงินได ้  20  (16,911)  20  25,438 

ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษ ี    2,333    1,675 

ค่าใชจ้่ายทีสามารถนาํมาหกัภาษีไดเ้พิมเติม   (6,333)    (6,146) 

ค่าเสือมราคา – ส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือ 

   สินทรัพยจ์ากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม 

   เดียวกนั 

 

 

 

77 

 

 

 

383 

รวม  24.7  (20,834)  16.7  21,350 

 

การกระทบยอดเพอืหาอตัราภาษีทีแท้จริง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562 

  อตัราภาษ ี    อตัราภาษ ี   

  (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (25,553)    267,916 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษเีงินได ้  20  (5,111)  20  53,583 

ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษ ี    180    33 

ค่าใชจ้่ายทีสามารถนาํมาหกัภาษีไดเ้พิมเติม   -    (171) 

รายไดเ้งินปันผลทีไดรั้บยกเวน้ภาษ ี   (148)    (54,522) 

รวม  19.9  (5,079)  (0.4)  (1,077) 
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   งบการเงินรวม 

     บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

 

 

หมายเหตุ 

  

 

ณ วันที 

1 มกราคม 

 

กาํไร

หรือ

ขาดทุน  

กาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จ

อืน   

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

  

 

ณ วันที 

31 ธันวาคม 

   (พนับาท) 

2563         

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหนีการคา้    211  912 -  -  1,123 

สินคา้คงเหลือ   704  (238) -  -  466 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   1,739  1,413 -  -  3,152 

หนีสินทีเกิดจากสัญญา   8,428  2,230 -  -  10,658 

ประมาณการหนีสิน   11,433  3,869 (1,437)  -  13,865 

ค่าเช่า   731  (249) -  -  482 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายหุ้นทุน   4,589  - -  -  4,589 

ยอดขาดทุนยกไป   5,497  16,693 -  -  22,190 

   33,332  24,630 (1,437)  -  56,525 

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ

ถือปฏิบติัตาม TFRS16 เป็นครังแรก 

 

3 

  

8,596 
 

 

749 

 

- 
 

 

- 
 

 

9,345 

รวม   41,928  25,379 (1,437)  -  65,870 
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   งบการเงินรวม 

     บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

 

 

 

  

 

ณ วันที 

1 มกราคม 

 

กาํไร

หรือ

ขาดทุน  

กาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จ

อืน   

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

  

 

ณ วันที 

31 ธันวาคม 

2562         

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหนีการคา้    -  211 -  -  211 

สินคา้คงเหลือ   399  305 -  -  704 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   -  1,739 -  -  1,739 

หนีสินทีเกิดจากสัญญา   2,598  5,830 -  -  8,428 

ประมาณการหนีสิน   10,003  1,687 (257)  -  11,433 

ค่าเช่า   1,253  (522) -  -  731 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายหุ้นทุน   -  - -  4,589  4,589 

ยอดขาดทุนยกไป   12,185  (6,688) -  -  5,497 

รวม   26,438  2,562 (257)  4,589  33,332 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

 

 

หมายเหตุ 

  

 

ณ วันที 

1 มกราคม 

 

กาํไร

หรือ

ขาดทุน  

กาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จ

อืน   

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

  

 

ณ วันที 

31 ธันวาคม 

   (พนับาท) 

2563         

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   79  (79) -  -  - 

ประมาณการหนีสิน   1,527  1,634 (451)  -  2,710 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายหุ้นทุน   4,589  - -  -  4,589 

ยอดขาดทุนยกไป   453  2,196 -  -  2,649 

   6,648  3,751 (451)  -  9,948 

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ 

   ถือปฏิบตัิตาม TFRS16 เป็นครังแรก 

 

3 

 

2,333  1,328 

 

-  

 

-  3,661 

รวม   8,981  5,079 (451)  -  13,609 

         

2562         

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   -  79 -  -  79 

ประมาณการหนีสิน   1,170  545 (188)  -  1,527 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายหุ้นทุน   -  - -  4,589  4,589 

ยอดขาดทุนยกไป   -  453 -  -  453 

รวม   1,170  1,077 (188)  4,589  6,648 
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23 กําไรต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท/พันหุ้น) 

กําไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 

   ของบริษัทสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม (63,655) 

 

106,223 

 

(20,474) 

 

268,993 

         

จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ว         

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัที 1 มกราคม 300,000  225,000  300,000  225,000 

ผลกระทบจากหุ้นทีออกจาํหน่าย ณ วนัที  

   13 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

- 

 

66,164 

 

- 

 

66,164 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 

   (ขันพืนฐาน) ณ วันที 31 ธันวาคม 300,000 

 

291,164 

 

300,000 

 

291,164 

         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)  (0.21)  0.36  (0.07)  0.92  

 

24 เงินปันผล 

 

เงินปันผลทีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น มีดงันี 

 

 วนัทีอนุมติั กาํหนดจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อหุ้น  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พนับาท) 

ปี 2563      

เงินปันผลระหวา่งกาล 9 พฤศจิกายน 2563 ธนัวาคม 2563 0.25  74,992 

      

ปี 2562      

เงินปันผลประจาํปี 24 สิงหาคม 2563  กนัยายน 2563 0.20  60,000 

      

ปี 2561      

เงินปันผลระหวา่งกาล 21 มกราคม 2562 มกราคม 2562 0.45  101,250 
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25 เครืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนทีหมุนเวียนเป็นมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เนืองจาก

เครืองมือทางการเงินเหล่านีจะครบกาํหนดระยะเวลาอนัสัน 

 

(ข) นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน 

 

กรอบการบริหารจัดการความเสียง  

 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความ

เสียงของกลุ่มบริษทัคณะกรรมการบริษทัจดัตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงซึงรับผิดชอบในการพฒันาและ

ติดตามนโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสียงจะรายงานการดาํเนินการ

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

 

นโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษัทจัดทาํขึนเพือระบุและวิเคราะห์ความเสียงทีกลุ่มบริษัทเผชิญเพือ

กาํหนดระดบัความเสียงทีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได ้นโยบายและ

ระบบการบริหารความเสียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมาํเสมอเพือให้สะทอ้นการเปลียนแปลงของสภาวการณ์ใน

ตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น

ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขนัตอนในการบริหารเพือให้พนักงาน

ทงัหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหน้าทีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการ

บริหารความเสียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสียงใหส้อดคลอ้งกบัความเสียงทีกลุ่มบริษทั

เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในทาํ

หน้าทีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเสียงอย่างสมาํเสมอและในกรณีพิเศษและจะ

รายงานผลทีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(ข.1) ความเสียงด้านเครดติ 

 

ความเสียงดา้นเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เครืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีทีเป็นลูกคา้

ของกลุ่มบริษทั 

 

(ข.1.1) ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกค้า 

แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอืนๆ ซึงอาจส่งผลต่อความเสียงดา้นเครดิตของ

ลูกคา้ ซึงรวมถึงความเสียงของการผิดนดัชาํระซึงเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศทีลูกคา้ดาํเนิน

ธุรกิจอยู ่

 

คณะกรรมการบริหารความเสียงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพือวิเคราะห์ความน่าเชือถือของลูกคา้ราย

ใหม่แต่ละรายก่อนทีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเงือนไขมาตรฐานในการชาํระเงินและการส่ง

สินคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวนงบการเงิน วงเงินยอดขายจะกาํหนดไวส้ําหรับลูกคา้แต่ละรายและจะ

ทบทวนเป็นรายปี ยอดขายทีเกินกวา่วงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความ

เสียง  
 

กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนดว้ยการ

กาํหนดระยะเวลาการจ่ายชาํระสูงสุดที 1 เดือน 
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ตารางทีแสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มูลเกียวกบัฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึน

สาํหรับลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 

 

 งบการเงินรวม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

ลูกหนีการคา้และ 

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน  

ค่าเผือผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 

 (พนับาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 45,105  73 

เกินกาํหนดชาํระ    

   1 - 90 วนั 22,222  109 

   91 - 180 วนั 999  457 

   181 - 270 วนั 785  1,045 

   271 - 365 วนั 1,426  2,026 

   มากกวา่ 365 วนั 6,933  1,906 

รวม 77,470  5,616 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (5,616)   

สุทธิ 71,854   

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

ลูกหนีการคา้และ 

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน  

ค่าเผือผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 

 (พนับาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 22,553  - 

เกินกาํหนดชาํระ    

   1 - 90 วนั 327  - 

   91 - 180 วนั -  - 

   181 - 270 วนั -  - 

   271 - 365 วนั -  - 

   มากกวา่ 365 วนั 30  - 

รวม 22,910  - 
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อตัราผลขาดทุนคาํนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตทีเกิดขึนจริง 5 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่านีคูณกบั

สเกลแฟคเตอร์เพือสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดทีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัทีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายทีุคาดการณ์ไวข้องลูกหนี 

 

ลูกหนกีารค้าและลูกหนีหมุนเวียนอนื งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พนับาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562    

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 47,023  25,586 

เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกว่า 3 เดือน 42,554  686 

3 - 6 เดือน 8,788  2,473 

6 - 12 เดือน 7,982  - 

มากกวา่ 12 เดือน 1,208  - 

รวม 107,555  28,745 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (1,055)  - 

สุทธิ 106,500  28,745 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 7 วนั ถึง 30 วนั 

 

รายการเคลอืนไหวของค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนของลกูหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 

 

งบการเงินรวม  

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 

 (พนับาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563   1,055  - 

เพิมขนึ  4,608  - 

ตดับญัชี  (47)  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  5,616  - 
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(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัทีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ถูกจาํกดั

เนืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินทีมีอนัดบัความน่าเชือถือซึงประเมินโดยสถาบนัจดั

อนัดบัซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเสียงดา้นเครดิตตาํ  

 

(ข.1.3) การคาํประกนั  

 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายใหก้ารคาํประกนัทางการเงินแก่หนีสินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเท่านนั  

 

(ข.2) ความเสียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทักาํกับดูแลความเสียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก

ความผนัผวนในกระแสเงินสด  

 

ตารางต่อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหนีสินทางการเงิน ณ วนัทีรายงาน โดยจาํนวนเงิน

เป็นจาํนวนขนัตน้ซึงไมไ่ดค้ิดลด รวมดอกเบียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา 

 
 

งบการเงินรวม 

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี 

หรือนอ้ย

กวา่ 

 

มากกวา่ 1 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี  

มากกวา่  

5 ปี  รวม 
 

(พันบาท) 

หนีสินทางการเงิน            

เจา้หนีการคา้   223,577  223,577  -  -  223,577 

หนีสินตามสัญญาเช่า  980,621  237,945  733,945  95,444  1,067,334 

  1,204,198  461,522  733,945  95,444  1,290,911 
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งบการเงินรวม 

   ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

อตัราดอกเบีย 

ทีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม  
(ร้อยละต่อปี)  (พนับาท) 

หนสิีนทางการเงิน          

หนีสินตามสัญญาเช่า 17.48  602  281  -  883 

รวม   602  281  -  883 

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี 

หรือนอ้ย

กวา่ 

 

มากกวา่ 1 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี  

มากกวา่  

5 ปี  รวม 
 

(พันบาท) 

หนีสินทางการเงิน            

เจา้หนีการคา้   596  596  -  -  596 

หนีสินตามสัญญาเช่า  179,688  23,120  111,358  77,006  211,484 

เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อย  3,572  3,572  -  -  3,572 

  183,856  27,288  111,358  77,006  215,652 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

อตัราดอกเบีย 

ทีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม  
(ร้อยละต่อปี)  (พนับาท) 

หนสิีนทางการเงิน          

หนีสินตามสัญญาเช่า 17.48  602  281  -  883 

เงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ย 1.05  150,690  -  -  150,690 

รวม   151,292  281  -  151,573 

 

(ข.3) ความเสียงด้านตลาด 

 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียเป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบียตลาดซึง

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เนืองจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย

คงที กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นอตัราดอกเบียโดยหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสัน กลุ่มบริษทัไดล้ด

ความเสียงดงักล่าวดว้ยการทาํใหม้นัใจว่าเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียคงที 

 

26 การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้นัคงเพอืรักษาความเชือมนัของนกัลงทุน เจา้หนีและ

ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึง

กลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึงไม่รวมส่วนได้

เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทงัยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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27 ภาระผูกพนักับบคุคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 9,536 41,772 - 5,064 

อุปกรณ์สาํนกังาน 1,748 12,271 19 3,128 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,414 2,231 1,172 2,117 

รวม 12,698 56,274 1,191 10,309 

     

ภาระผูกพนัอืนๆ     

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสัน 15,265 - 1,622 - 

คาํสังซือทีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 35,165 48,707 738 1,187 

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 800 600 - - 

สัญญาเช่า - 557,480 - 234,592 

สัญญาบริการ 334,555 338,433 - - 

สัญญาอืนๆ 65,982 63,490 50,698 49,798 

รวม 451,767 1,008,710 53,058 285,577 

 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาการสนันสนุนทางการตลาดกับบริษัทในประเทศ 2 แห่ง เพือส่งเสริมและจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์

บางประเภทของบริษทัดงักล่าวภายในสถานประกอบการของกลุ่มบริษทัและแฟรนไชส์ซี โดยมีระยะเวลาตังแต่วนัที  

1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2567 ในการนี กลุ่มบริษทัผูกพนัทีจะตอ้งจดัทาํกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด

และปฏิบติัตามเงือนไขต่าง  ๆทีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
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28 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

ตามทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 5 กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรน

ชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวสินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงดาํเนินอยูภ่ายหลงัจากทีแนวปฏิบตัิดงักล่าวไดสิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช ้โดยมี

การตรวจพบผูติ้ดเชือเป็นจาํนวนเพิมขึนอย่างต่อเนืองและมีการแพร่ระบาดไปทัวประเทศไทย เพือเป็นการ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆ เพอืเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาด 

โดยสนบัสนุนให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลียงการรวมตวักนั และจาํกดัการเดินทาง ในขณะเดียวกนั 

จากขอ้มูลขององค์การอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกันโรคโควิด 19 เริมนาํไปใช้ได้แล้วและกาํลงัแจกจ่ายไป 

ทวัโลก อย่างไรก็ตาม ในขณะนียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าวคัซีนดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดเป็น

ระยะเวลานานเทา่ใดและป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และการแพร่ระบาดจะสินสุดลงเมือใด  

 

เนืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปลียนแปลงไดทุ้กเมือ ณ ขณะนีจึงไมส่ามารถคาดการณ์

ผลกระทบของการแพร่ระบาดทียงัคงดาํเนินอยู่ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ทีอาจมีต่อธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทั ทงันี ผูบ้ริหารไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและดาํเนินการเพือลดผลกระทบให้มาก

ทีสุดเท่าทจีะเป็นไปได ้

 

การอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ของบริษัทย่อย 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ให้แก่บริษทัในเดือนมีนาคม 2564 รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 

บริษทัย่อย อตัราเงินปันผลต่อหุ้น จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พนับาท) 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั 12.50 10,000 

บริษทั เซ็น ซพัพลายเชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1.50 1,050 

บริษทั สไปซ์ ซินเนอจี จาํกดั 1.50 750 

รวม  11,800 
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29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ฉบบัปรับปรุงใหม่ ให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ตอ้งประเมินว่าการ

ไดรั้บการลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั COVID-19 เป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่า โดยบนัทึกลดทีหนีสินตามสัญญาเช่า

โดยตรง การถือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวตอ้งปรับปรุงผลกระทบกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2564 และไม่

ตอ้งปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ ซึงขณะนีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาว่าจะเลือกถือปฏิบติัตามทางเลือกดังกล่าว

หรือไม่ 
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