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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ZCG”) ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
(Holding Company) ผ่ำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ โดยมี
กลุ่มธุรกิจหลกั ดงันี ้

1. ธุรกิจใหบ้รกิำรรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ 

2. ธุรกิจแฟรนไชส ์ภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ และ  

3. ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรที่เปิดด ำเนินกำรภำยใตแ้บรนดร์ำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ 
จ ำนวนรวมทั้งสิน้ 345 สำขำ โดยแบ่งออกเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 174 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์
จ ำนวน 171 สำขำ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจบริกำรเก่ียวกับกำร
ให้บริกำรร้ำนอำหำร เช่น กำรจัดส่งอำหำร (Delivery) กำรจัดเลี ้ยง (Catering) กำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร 
(Restaurant Management) และกำรใหบ้ริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกับรำ้นอำหำร (Restaurant Consultancy) เป็นตน้ และ
ธุรกิจอำหำรคำ้ปลีกส ำหรบัผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-
Eat) 

1.1 วสิัยทัศน ์วัตถุประสงค ์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 

1.1.1 วิสัยทัศน ์

กลุ่มบรษิัทฯ มีวิสยัทศันใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ คือ “เป็นองคก์รผูน้  ำในธุรกิจอำหำรที่ไดร้บัควำมนิยมและ
ควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง” 

1.1.2 พันธกิจ 

กลุ่มบรษิัทฯ มีพนัธกิจหลกัที่ส  ำคญั 4 ประกำรท่ีจะส่งมอบใหก้บักลุ่มบคุคลที่เป็นเสำหลกัของธุรกิจ 4 
กลุ่ม ซึ่งไดแ้ก่ ผูบ้รโิภค พนกังำน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. ผูบ้ริโภค : กำรส่งมอบอำหำรที่มีรสชำติควำมอร่อยอันเป็นเอกลักษณจ์ำกวัตถุดิบคุณภำพ 
ดว้ยบรกิำรท่ียอดเยี่ยมเพื่อสรำ้งประสบกำรณแ์ละควำมพึงพอใจที่สงูสดุใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

2. พนกังำน : กำรปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รที่ใหเ้กียรติและสนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน
ทุกคน เพรำะกลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขจะเสริมสรำ้งแรงบันดำลใจ
และคณุภำพชีวิตที่ดีแก่พนกังำนของกลุ่มบรษิัทฯ 

3. สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม : กำรยึดมั่นปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และมุ่งมั่นต่อ
กำรมีส่วนรว่มเพื่อพฒันำสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงยั่งยืน 
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4. ผูถื้อหุน้ : กำรเพิ่มมลูค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยกำรสรำ้งผลตอบแทนที่เติบโตและยั่งยืน 

 

1.1.3 เป้ำหมำย  

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นผูน้  ำของประเทศในธุรกิจดำ้นบริกำรรำ้นอำหำร 
(“Food Service”)  

1.2 กลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจโดยวำงแผนใหบ้รรลเุป้ำหมำยเพื่อสรำ้งผลก ำไรและเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน ดงัต่อไปนี ้

1.2.1 กำรขยำยสำขำร้ำนอำหำรอย่ำงต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุ่มบรษิัทฯ มีแผนกำรขยำยสำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยไดใ้หก้บักลุ่มบรษิัทฯ ทัง้
ในรูปแบบของกำรลงทนุเปิดสำขำรำ้นอำหำรดว้ยตนเอง และในรูปแบบแฟรนไชส ์ทัง้ในประเทศ และในต่ำงประเทศ 
ส ำหรบักำรขยำยสำขำในเขตหวัเมืองใหญ่ กลุ่มบรษิัทฯ จะลงทนุเปิดสำขำรำ้นอำหำรดว้ยตนเอง และส ำหรบัสำขำใน
ต่ำงจงัหวดั หรือหวัเมืองขนำดเล็กลงมำ และสำขำตำ่งประเทศ กลุ่มบรษิัทฯ จะขยำยสำขำผ่ำนรูปแบบแฟรนไชส ์ทัง้นี ้ที่
ผ่ำนมำกลุม่บรษิัทฯ สำมำรถขยำยสำขำรำ้นอำหำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง แผนภำพแสดงจ ำนวนสำขำรำ้นอำหำรภำยใตแ้บ

รนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ ตัง้แต่ปี 2556 – ปัจจบุนั 

 
กลุ่มบริษัทฯ มีแผนกำรขยำยที่ตัง้ของสำขำรำ้นอำหำรใหค้รอบคลุมทั่วทุกสถำนที่ ไม่ว่ำจะเป็น 

ศนูยก์ำรคำ้ หำ้งสรรพสินคำ้ หำ้งคำ้ปลีก สำขำ Stand Alone หรือ สถำนีบรกิำรน ำ้มนั เป็นตน้ เพื่อใหผู้บ้ริโภค
สำมำรถเขำ้ถึงรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ ไดง้่ำยและบ่อยขึน้ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะกลุ่มลกูคำ้เป้ำมำยแต่
ละประเภท 
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1.2.2 กำรพัฒนำแบรนดร้์ำนอำหำรใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ 

นอกจำกกำรขยำยสำขำรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดท์ี่กลุ่มบรษิัทฯ มีอยู่ในปัจจบุนั กลุ่มบรษิัทฯ มีฝ่ำยพฒันำธุรกิจใหม่ ท ำ
หนำ้ที่คิดคน้แบรนดร์ำ้นอำหำรใหม่ เพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคและเพื่อใหค้รอบคลมุกลุ่มผูบ้รโิภคอยำ่ง
ทั่วถึง โดยที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถน ำเสนอแบรนดร์ำ้นอำหำรใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑต์่ำงๆ เขำ้สู่ตลำดไดอ้ย่ำง
ต่อเนื่อง ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไดน้ ำเสนอแบรนด ์Foo Flavor และ Din’s ซึ่งเป็นแบรนดร์ำ้นอำหำรไลฟ์สไตลรู์ปแบบ
ใหม่สไตล์ “Asian Surprise” ด้วยกำรน ำอำหำรเอเชียที่ผู้บริโภคมีควำมคุ้นเคย มำสรำ้งสรรค์พัฒนำและน ำเสนอ
เมนอูำหำรในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ส ำหรบักลุ่มผูบ้รโิภคที่ชอบควำมแปลกใหม่ 

แผนภำพแสดงกำรน ำเสนอแบรนดร์ำ้นอำหำรใหมข่องกลุ่มบรษิทัฯ  

 

 

1.2.3 กำรขยำยเข้ำสู่ธุรกิจใหม่ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจร้ำนอำหำร 

เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยและชอ่งทำงในกำรสรำ้งกำรเตบิโตของรำยได ้กลุ่มบรษิัทฯ ได้
ขยำยเขำ้สู่ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัรำ้นอำหำร ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจกำรบริกำรจดัส่งอำหำร (Delivery) และกำรบรกิำรจดั
เลีย้ง (Catering) (2) ธุรกิจกำรให้บริกำรบริหำรรำ้นอำหำร (Restaurant Management) และกำรให้บริกำรที่
ปรึกษำเก่ียวกับรำ้นอำหำร (Restaurant Consultancy) และ (3) ธุรกิจอำหำรคำ้ปลีก เช่น ผลิตภัณฑ์อำหำร
พรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) เป็นตน้ 

1.2.3.1 ธุรกิจกำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) และกำรบริกำรจัดเลีย้ง (Catering)  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรให้บริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่
ตอ้งกำรควำมสะดวกสบำย โดยที่ผูบ้ริโภคไม่จ ำเป็นตอ้งเขำ้มำใช้บริกำรที่สำขำรำ้นอำหำร แต่ใช้
ช่องทำงออนไลน ์เช่น Food Panda Lineman Grab Food และ Get Food เป็นตน้ ทัง้นี ้ปัจจบุนั กลุ่ม
บริษัทฯ ได้มีหน่วยงำนที่จะพัฒนำระบบกำรจัดส่งอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยตนเอง โดยผ่ำน
ช่องทำง Call Center 1376 เพื่อเป็นกำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยใหค้รอบคลมุและมีมำตรฐำนมำก
ขึน้ รวมถึงกำรปรับเปล่ียนเมนูอำหำรเพื่อให้สะดวกต่อกำรจัดส่งและสำมำรถรับประทำนนอก
รำ้นอำหำรไดง้่ำยยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีกำรใหบ้ริกำรกำรจดัเลีย้ง (Catering) ทัง้ในและ
นอกสถำนท่ี ส ำหรบังำนต่ำงๆ เช่น งำนแต่งงำน งำนเลีย้งบรษิัทและองคก์รทั่วไป และงำนวนัเกิด เป็น
ตน้ โดยกำรใหบ้ริกำรจดัส่งอำหำร (Delivery) และกำรใหบ้ริกำรกำรจดัเลีย้ง (Catering) นัน้ เป็นกำร
ต่อยอดทำงธุรกิจและเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรสรำ้งกำรเติบโตของรำยไดใ้หก้บักลุ่มบริษัทฯ โดยไม่
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ตอ้งอำศยักำรลงทนุมำกนกั  

1.2.3.2 ธุรกิจกำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และกำร
ให้บริกำรทีป่รึกษำเกี่ยวกับร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy)  

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะใหบ้ริกำรบริหำรรำ้นอำหำร (Restaurant Management) และ
ใหบ้ริกำรที่ปรกึษำเก่ียวกับรำ้นอำหำร (Restaurant Consultancy) ส ำหรบัผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร 
หรือ เจำ้ของสำขำแฟรนไชส ์(แฟรนไชสซ์ี) ที่ตอ้งกำรมีระบบกำรบรหิำรและด ำเนินงำนของรำ้นอำหำร
ที่มีมำตรฐำน หรือ ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือในกำรแกไ้ขปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำร  ทั้งนี ้
กลุ่มบริษัทฯ ไดส้ั่งสมประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ ในกำรบริหำรรำ้นอำหำรของตนเอง จึง
สำมำรถน ำมำต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมดว้ยกำรใหบ้รกิำรเก่ียวกบักำรบรหิำรรำ้นอำหำร  

1.2.3.3 ธุรกิจอำหำรค้ำปลีก  

กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถน ำเสนอผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) เช่น หมี่
มั่ว และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) เช่น น ำ้ปลำรำ้ปรุงรส น ำ้จิม้แจ่ว น ำ้จิม้ไก่ และ
แจ่วบอง (น ำ้พรกิ     ปลำรำ้) ที่มีคณุภำพและรสชำติที่ไดม้ำตรฐำน โดยกลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถวำงขำย
ตำมหนำ้สำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งมีสำขำครอบคลมุอยู่ทั่วประเทศรวมถึงสำมำรถวำงขำย
ในช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็น รำ้นสะดวกซือ้ ห้ำงคำ้ปลีก และห้ำงคำ้ส่ง เป็นตน้ โดย
ผลิตภณัฑอ์ำหำรเหล่ำนีเ้ป็นช่องทำงในกำรสรำ้งกำรเติบโตของรำยไดใ้หก้บักลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่ำง
ดี โดยไม่ตอ้งอำศยัเงินลงทุนในกำรหำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมี
แผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรพรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อำหำรพรอ้มทำน 
(Ready-to-Eat) จำกผลิตภัณฑห์รือเครื่องปรุงที่เป็นสูตรของรำ้นอำหำรในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีควำม
หลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค โดยใชอ้งคค์วำมรูข้องกลุ่มบรษิัทฯ ที่มี
อยู่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

1.2.4 กำรรักษำคุณภำพและรสชำติของอำหำรและคุณภำพของกำรบริกำร 

กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบัทุกรำยละเอียด ตัง้แต่กำรคดัเลือกวตัถุดิบที่สดสะอำดและมีคุณภำพ
จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบที่มีมำตรฐำน กำรน ำเสนอเมนอูำหำรท่ีมีรสชำติดีและหลำกหลำย จนถึงกำรใหบ้รกิำรที่
ไดม้ำตรฐำนและเป็นท่ีประทบัใจ 

 

 รสชำติและควำมสดสะอำดของอำหำรเป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรบัธุรกิจรำ้นอำหำรกลุ่มบริษัทฯ จึงให้
ควำมส ำคัญกับกำรเลือกใชว้ตัถุดิบ โดยมีฝ่ำยบริหำรซพัพลำยเชนและฝ่ำยวิจยัและ พัฒนำผลิตภัณฑ ์ร่วมกันคัดสรร
วตัถดุิบที่สะอำดและมีคณุภำพจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบที่ไดม้ำตรฐำนจำกทั่วทกุมมุโลก รวมถึงคอยติดตำมและควบคมุ
กระบวนกำรจดัส่งสินคำ้ไปยงัสำขำหนำ้รำ้น เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำวตัถดุิบที่จะน ำไปประกอบอำหำรนัน้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ที่กลุ่มบรษิัทฯ ก ำหนด นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯ มีทีมตรวจสอบคณุภำพ ซึ่งท ำหนำ้ที่ตรวจสอบกำรบรหิำรจดักำรโดยทั่วไป
ในรำ้นอำหำรและภำยในครวัที่สำขำรำ้นอำหำรเป็นประจ ำ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำทกุสำขำรำ้นอำหำรไม่ว่ำจะเป็นสำขำที่กลุม่
บรษิัทฯ เป็นเจำ้ของ หรือ สำขำแฟรนไชสน์ัน้ มีรสชำติของอำหำร ควำมสะอำด กำรบรหิำรจดักำร และกำรใหบ้รกิำร ที่มี
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คณุภำพและมำตรฐำนตำมที่กลุ่มบรษิัทฯ ก ำหนด 

1.2.5 กำรเข้ำซื้อ/ควบรวม/ร่วมทุนกิจกำรร้ำนอำหำร หรือแบรนดร้์ำนอำหำรอื่น หรือกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้ำนอำหำร 

เพื่อเป็นกำรสรำ้งกำรเติบโตแบบกำ้วกระโดด นอกจำกกำรขยำยธุรกิจที่ด  ำเนินอยู่อย่ำงต่อเนื่องแลว้
นั้น กลุ่มบริษัทฯ อำจพิจำรณำเขำ้ซือ้กิจกำร/ควบรวมกิจกำร/ร่วมทุนกับรำ้นอำหำร หรือแบรนดร์ำ้นอำหำรอื่น 
เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ เพิ่มรำยไดแ้ละช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยไดท้นัที โดยไม่ตอ้งใชเ้วลำในกำรลงทนุ
และพฒันำดว้ยตนเอง รวมถึงพิจำรณำรูปแบบธุรกิจอำหำรดำ้นอื่นๆ เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงทำงธุรกิจ 
(Diversify) 

- ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำรรำ้นอำหำรไทยในเครือ  “ต ำมั่ว” เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ควำมหลำกหลำยของรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ และครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคมำกขึน้ 
รวมถึงเป็นกำรสรำ้งรำกฐำนส ำหรบัธุรกิจแฟรนไชส ์ 

- ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำรรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยมภำยใตแ้บรนด ์Sushi 

Cyu เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ระดับบน ซึ่งกำรซือ้กิจกำรทั้ง 2 กิจกำร
ดังกล่ำวนัน้ สำมำรถเพิ่มรำยได  ้ช่องทำงในกำรจ ำหน่ำย และเพิ่มกลุ่มผูบ้ริโภคใหก้ับกลุ่ม
บรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 

-  ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯยงัคงเสรมิควำมหลำกหลำยของรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯใหม้ำก
ขึน้ ดว้ยกำรซือ้สิทธิ์มำสเตอรแ์ฟรนไชสร์ำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วนั (Neo Taiwanese) ซึ่ง
เป็นอำหำรจีนดัง้เดิมผสมกล่ินอำยควำมเป็นญ่ีปุ่ นภำยใตแ้บรนด ์Din’s จำกประเทศญ่ีปุ่ น
มำด ำเนินกำร โดยไดเ้ปิดสำขำแรกในเดือนธันวำคม และตัง้เป้ำหมำยจะขยำยสำขำเพิ่มเป็น 
30 แห่งภำยใน 3 ปีขำ้งหนำ้      

นอกจำกกำรเขำ้ซือ้/ควบรวม/ร่วมทุนกับกิจกำรรำ้นอำหำร หรือแบรนดร์ำ้นอำหำรอื่นแลว้นั้น กลุ่ม
บริษัทฯ อำจพิจำรณำเข้ำซือ้/ควบรวม/ร่วมทุนกับกิจกำรอื่นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจรำ้นอำหำร  เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ และลดตน้ทนุค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทฯ  

1.3 ขอ้ได้เปรียบในกำรแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ 

1.3.1 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรพัฒนำแบรนดร้์ำนอำหำรอย่ำงต่อเน่ืองส่งผลให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและ
ได้รับกำรยอมรับอย่ำงยำวนำน  

กลุ่มบรษิัทฯ เริ่มด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรมำเป็นระยะเวลำมำกกวำ่ 29 ปี โดยเริ่มเปิดกิจกำรรำ้นอำหำร
สำขำแรกภำยใตแ้บรนดร์ำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น ZEN ในปี 2534 ซึ่งถือเป็นผูบุ้กเบิกรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นรำยแรกๆ ของ
ประเทศไทย และไดร้บัผลตอบรบัท่ีดี และไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกผูบ้ริโภคเป็นจ ำนวนมำก ทัง้ในดำ้นของรสชำติ
อำหำรที่ดี อำหำรที่สดใหม่มีคุณภำพ และกำรใหบ้ริกำรที่มีมำตรฐำนและทั่วถึง ส่งผลใหช้ื่อเสียงและแบรนด์
รำ้นอำหำรต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่รูจ้ักและไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ และสำมำรถขยำยสำขำและ
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น ำเสนอแบรนดร์ำ้นอำหำรใหม่ๆ เขำ้สู่ตลำดไดอ้ย่ำงต่อเนื่องทัง้ในเขตตวัเมือง ต่ำงจงัหวดั รวมถึงต่ำงประเทศ 
เช่น แบรนด ์อำกะ (AKA) แบรนด ์ออน เดอะ เทเบิล้ (On the Table) แบรนด ์และ แบรนด ์ต ำมั่ว (Tummour) 
เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีแบรนดร์ำ้นอำหำรภำยใตข้องกลุ่มบรษิัทฯ ทัง้ที่กลุ่มบรษิัท
ฯ เป็นเจำ้ของและสำขำแฟรนไชสท์ัง้ในประเทศและต่ำงประเทศจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 345 สำขำ โดยในปี 2561 กลุ่ม
บรษิัทฯ ไดน้ ำเสนอแบรนดเ์ขียง ซึ่งเป็นแบรนดร์ำ้นอำหำรไทยตำมสั่ง หรือ อำหำรจำนด่วน เพื่อตอบโจทยว์ิถีชีวิต
ของคนไทยที่มีควำมเร่งรีบ โดยเน้นเมนูอำหำรตำมสั่งที่ยอดนิยมของคนไทย เช่น ข้ำวผัดกระเพรำดิบเถ่ือน 
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ เป็นตน้ และในปี 2562  กลุ่มบริษัทฯ ยังไดเ้ปิดบริกำรแบรนดเ์พิ่มอีก 2 แบรนด ์ไดแ้ก่ แบรนด์
เซ็นบ็อกซ์ (ZEN BOX) เป็นร้ำนญ่ีปุ่ นมีคอนเซ็ปต์อำหำรแกร็บแอนด์โก  (Grab and Go) ซื ้อแล้วสำมำรถ
รบัประทำนไดท้นัที พกพำเดินทำงไดส้ะดวก และรำ้นฟ ูเฟเวอร ์(FOO Flavor) รำ้นคำเฟ่คอนเซ็ปตไ์ทยฟิวชั่น โดย
หลงัจำกเปิดใหบ้ริกำรทัง้ 2 แบรนด ์ยงัไดร้บักำรตอบรบัอนัดีจำกลกูคำ้ เนื่องดว้ยควำมหลำกหลำยของรูปแบบ
อำหำร รสชำติและคุณภำพของอำหำร กำรบริกำร ตลอดจนรำคำที่เขำ้ถึงง่ำย จึงท ำใหท้ัง้ 2 แบรนดม์ำช่วยเสรมิ
ศกัยภำพใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจเพิ่มมำกยิ่งขึน้ 

1.3.2 กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนดร้์ำนอำหำรทีห่ลำกหลำยและครอบคลุมควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้
อย่ำงทั่วถึง รวมทัง้มีกำรขยำยเข้ำสู่ธุรกิจทีเ่กี่ยวเน่ืองอื่น เพื่อกำรเติบโตในระยะยำว  

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์รำ้นอำหำรที่มีสำขำรำ้นอำหำรเปิดด ำเนินงำนอยู่ภำยใตก้ำร
ด ำเนินกำรของกลุ่มบริษัทฯ จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 15 แบรนด ์โดยแบรนดร์ำ้นอำหำรต่ำงๆ มีลกัษณะและเอกลกัษณ์
ที่แตกต่ำงกันอย่ำงชดัเจน ทัง้ในดำ้นของประเภทอำหำร ลกัษณะกำรใหบ้ริกำร ควำมคุม้ค่ำ และประสบกำรณท์ี่
ผูบ้รโิภคจะไดร้บั ซึ่งสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคไดอ้ย่ำงทั่วถงึ และครอบคลมุกลุ่มผูบ้รโิภคที่
มีก ำลงักำรซือ้ตัง้แต่ระดบัขัน้ตน้จนถึงระดบับน  

กำรที่กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนดร์ำ้นอำหำรจ ำนวนมำกและหลำกหลำยนั้น เป็นกำรสรำ้งโอกำสในกำร
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงดี เนื่องจำกผูบ้ริโภคสำมำรถเลือกใชบ้รกิำรรำ้นอำหำรต่ำงๆ ไดต้ำมควำมตอ้งกำร โอกำส และ
ควำมเหมำะสม และยังเป็นกำรเพิ่มอัตรำกำรเขำ้ใช้บริกำรของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกใหก้ับ
ผูบ้ริโภค และครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้ทุกประเภทตัง้แต่กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนวยัท ำงำน กลุ่มนักศึกษำ และกลุ่ม
วยัรุน่ 

นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรสรำ้งกำรเติบโตของรำยไดแ้ละเพิ่มช่องทำงในกำรเขำ้ถึง
กลุ่มผูบ้ริโภคใหม้ำกขึน้ กลุ่มบริษัทฯ ไดข้ยำยธุรกิจเขำ้สู่ธุรกิจกำรบริกำรเก่ียวกับกำรใหบ้ริกำรรำ้นอำหำร เช่น 
กำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) กำรบริกำรจัดเลีย้ง (Catering) และธุรกิจอำหำรคำ้ปลีกส ำหรบัผลิตภัณฑ์
อำหำรพรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) ตำมหนำ้สำขำรำ้นอำหำร
ของกลุ่มบริษัทฯ และช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยอื่นๆ รวมถึงมีแผนที่จะใหบ้ริกำรบริหำรรำ้นอำหำร (Restaurant 
Management) และใหบ้ริกำรที่ปรกึษำเก่ียวกับรำ้นอำหำร (Restaurant Consultancy) ส ำหรบัผูป้ระกอบกิจกำร
รำ้นอำหำรที่ตอ้งกำรสรำ้งระบบกำรบรหิำรรำ้นอำหำรที่ไดม้ำตรฐำน หรือ ประสบปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 

7



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 1.1หนำ้ที่ 7 
 

1.3.3  กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถขยำยสำขำได้อย่ำงกว้ำงขวำง ผ่ำนรูปแบบกำรลงทุนเป็นเจ้ำของสำขำ 
และรูปแบบแฟรนไชส ์ซึ่งสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนโดยรวมและสร้ำงผลก ำไร
อย่ำงต่อเน่ือง 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษัทฯ ที่
กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 174 สำขำ และสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวนรวมทัง้สิน้ 171 สำขำ ซึ่งมี
ที่ตั้งของสำขำกระจำยอยู่ทั่ วประเทศ  ทั้งในเขตตัวเมืองและในเขตชำนเมือง  ทั้งในศูนย์กำรค้ำ 
หำ้งสรรพสินคำ้ หำ้งคำ้ปลีก คอมมนูิตีม้อลล ์สถำนีบรกิำรน ำ้มนั และสำขำ Stand Alone ทัง้นี ้ส ำหรบับรเิวณ
ที่ตั้งสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ ประเมินแลว้เห็นว่ำมีควำมคุม้ค่ำของผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ทั้งในดำ้น
ระยะเวลำจ่ำยคืนเงินลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Internal Rate of Return หรือ IRR)) 

มีปริมำณผูบ้ริโภคที่มีก ำลงักำรซือ้ และสำมำรถบริหำรจดักำรเรื่องตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดอ้ยู่ในเกณฑท์ี่
กลุ่มบรษิัทฯ ก ำหนดนัน้ กลุ่มบรษิัทฯ จะเลือกลงทนุโดยเป็นเจำ้ของสำขำดงักล่ำวเอง และส ำหรบับรเิวณอืน่ 
หำกมีผูส้นใจหรือกลุ่มบรษิัทฯ พิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรใหผู้ส้นใจซึ่งอำจมีควำมไดเ้ปรียบไดใ้นดำ้นต่ำงๆ ไม่
ว่ำจะเป็นดำ้นท ำเลที่ตัง้ หรือกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนที่ดีกว่ำกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจำรณำใหผู้ท้ี่
สนใจซือ้แฟรนไชสข์องแบรนดร์ำ้นอำหำรของกลุ่ม  บริษัทฯ ไปด ำเนินกำรเอง ภำยใตก้ำรสนบัสนุนและกำร
ควบคุมก ำกับดูแลอย่ำงใกลช้ิดของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้จำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทำงกำรประกอบธุรกิจ
และวิธีกำรขยำยสำขำที่หลำกหลำยนัน้ กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถขยำยสำขำแบรนดร์ำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัท
ฯ ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว โดยส ำหรบัปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสำขำรำ้นอำหำรภำยใต้
แบรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 345 สำขำ เพิ่มขึน้จำกปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งมี
จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 77 สำขำ โดยคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 45 ต่อปี และกลุ่มบริษัทฯ 
ยังสำมำรถลดควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนและกำรด ำเนินงำนไดเ้ป็นอย่ำงดี  นอกจำกนี ้ กลุ่มบริษัทฯ ยัง
สำมำรถลดควำมผนัผวนของก ำไรไดจ้ำกกำรมีสำขำ แฟรนไชส ์เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ จะไดร้บัผลตอบแทน
จำกสำขำแฟรนไชสใ์นรูปแบบของส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกสำขำแฟรนไชส์ (Royalty Fee) ซึ่งจะไม่ไดร้บัผลกระทบ
จำกควำมผนัผวนของรำคำตน้ทนุวตัถดุิบและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ของสำขำแฟรนไชสน์ัน้ 

1.3.4  กลุ่มบริษัทฯ มีควำมสัมพันธอ์ันดีและยำวนำนกับคู่ค้ำและลูกค้ำ 

กลุ่มบรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบัคู่คำ้ของกลุ่มบรษิัทฯ ไม่ว่ำจะเป็น ลกูคำ้ผูใ้ชบ้รกิำร เจำ้ของสถำนท่ีตัง้
สำขำ (Landlord) ผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ และเจ้ำของสำขำแฟรนไชส์ (แฟรนไชสซ์ี) ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ 
ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรประกอบธุรกิจได ้ 

ในดำ้นควำมสมัพนัธก์ับลกูคำ้ผูใ้ชบ้ริกำรนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักับกำรน ำเสนออำหำรที่มี
รสชำติที่ดีและมีคุณภำพ รวมทั้งกำรใหบ้ริกำรที่ไดม้ำตรฐำนและเป็นที่ประทับใจของลูกคำ้ เพื่อเป็นกำรสรำ้ง 
Brand Loyalty นอกจำกนี ้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรน ำเสนอบัตรสมำชิกให้กับลูกค้ำ  ซึ่งสมำชิกจะได้รับสิทธิ
ประโยชนใ์นรูปแบบต่ำงๆ เช่น ส่วนลดจำกกำรถือบตัรสมำชิก และส่วนลดจำกกำรสะสมคะแนน เป็นตน้ โดย ณ 
วนัท่ี 31ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีลกูคำ้ผูใ้ชบ้รกิำรเป็นสมำชิกมำกกว่ำ 150,000 รำย 

ในดำ้นควำมสมัพนัธก์ับเจำ้ของสถำนที่ตัง้สำขำ (Landlord) นัน้ กลุ่มบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไข
และขอ้ตกลงต่ำงๆ กับเจำ้ของสถำนที่ตัง้สำขำ(Landlord) ประกอบกับแบรนดร์ำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่
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รูจ้ักและเป็นที่ตอ้งกำรของผูบ้ริโภคจ ำนวนมำก กลุ่มบริษัทฯ จึงมีอ ำนำจต่อรองระดบัหนึ่งท ำใหส้ำมำรถจดัหำ
และเลือกสถำนที่ตัง้สำขำไดอ้ย่ำงเหมำะสม รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ ไดใ้หค้วำมร่วมมือในกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ และ
ใหค้วำมช่วยเหลือตำมควำมจ ำเป็นกับเจำ้ของสถำนที่ตัง้สำขำ (Landlord) ตลอดมำ ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ มี
ควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัเจำ้ของสถำนท่ีตัง้สำขำ (Landlord) โดยเฉพำะเจำ้ของศนูยก์ำรคำ้ หำ้งสรรพสินคำ้และหำ้ง
คำ้ปลีกชัน้น ำของประเทศ 

ในดำ้นควำมสัมพันธ์กับผูจ้ัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบนั้น กลุ่มบริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตำมเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ต่ำงๆ กับผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบ รวมทัง้มีกำรสนบัสนุนและร่วมกับผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบในกำรพฒันำและรกัษำ
คุณภำพและมำตรฐำนของวัตถุดิบเพื่อใหเ้ป็นกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์อันดี  และเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำกลุ่มบริษัทฯ 
สำมำรถจดัหำวตัถดุิบไดต้ำมปริมำณและคณุภำพที่เพียงพอ นอกจำกนี ้เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำ
รำ้นอำหำรเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีควำมตอ้งกำรในกำรสั่งวัตถุดิบเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน จึงมี
อ ำนำจในกำรต่อรองกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบสงูขึน้ ซึ่งส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถต่อรองรำคำตน้ทนุวตัถดุิบได้
ในระดบัหนึ่ง 

ในดำ้นควำมสมัพนัธก์ับเจำ้ของสำขำแฟรนไชส ์(แฟรนไชสซ์ี) นัน้ กลุ่มบรษิัทฯ ใหก้ำรสนบัสนนุแก่ 

สำขำแฟรนไชสแ์บบครบวงจรไม่ว่ำจะเป็นดำ้นกำรบริกำรจดัหำผูร้บัเหมำก่อสรำ้งสำขำ กำรฝึกอบรมพนกังำน 
กำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรเปิดรำ้น กำรจดัอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ ใหก้บัทำงเจำ้ของสำขำแฟรนไชส ์(แฟรนไชส์
ซี) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรรำ้นอำหำรให้ไดก้ ำไรสูงสุด  และกำรท ำ
กำรตลำดและกำรวำงแผนท ำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งควำมต่อเนื่องในกำรสนับสนุนดังกล่ำวส่งผลให้
สำขำแฟรนไชสน์ั้นมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ สรำ้งผลตอบแทนที่ดีใหก้ับทั้งเจำ้ของสำขำแฟรนไชส์ 
(แฟรนไชสซ์ี) และกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเป็นกำรสรำ้งและรกัษำควำมสัมพันธ์อันดีกับเจำ้ของสำขำแฟรนไชส์ 
(แฟรนไชสซ์ี) ในระยะยำว ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสใหเ้จำ้ของสำขำแฟรนไชส์ (แฟรนไชสซ์ี) อำจพิจำรณำเปิด
สำขำแฟรนไชสแ์บรนดร์ำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ เพิ่มเติมในอนำคตอีกดว้ย 

1.3.5 กลุ่มบริษัทฯ มีทมีวิจัยและพัฒนำ และทมีธุรกิจใหม่ทีมี่ประสิทธิภำพ 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ท ำหนำ้ที่ในกำรพฒันำและคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ 
โดยมีกำรน ำเสนอเมนูพิเศษและเมนูอำหำรแนะน ำต่ำงๆ ใหก้ับลกูคำ้ในช่วงเทศกำลส ำคญัต่ำงๆ หรือช่วงเวลำ
ต่ำงๆ ซึ่งโดยเฉล่ียจะมีกำรออกเมนูอำหำรแนะน ำใหม่ทุก 2 - 3 เดือน และกลุ่มบริษัทฯ จะมีกำรปรบัเปล่ียนเล่ม
เมนใูนรูปลกัษณใ์หม่ ทกุ 1 - 2 ปี เพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมแปลกใหม่และเพิ่มทำงเลือกใหล้กูคำ้ รวมทัง้สรำ้งควำม
แตกต่ำงจำกคู่แข่งอีกดว้ย  

นอกจำกนี ้ฝ่ำยธุรกิจใหม่ของกลุ่มบรษิัทฯ ท ำหนำ้ที่ติดตำมและวิเครำะหส์ภำวะและกำรเปล่ียนแปลง
ของอตุสำหกรรมรำ้นอำหำร รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้รโิภค เพื่อปรบัเปล่ียนเมนอูำหำร หรือ รูปแบบในกำรด ำเนิน
ธุรกิจใหท้ันต่อสภำวะกำรแข่งขันหรือกำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  รวมถึงกำรน ำเสนอแบรนด์
รำ้นอำหำรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค และครอบคลมุ
กลุ่มลกูคำ้ใหท้ั่วถึงมำกขึน้ 

ในปี 2562  กลุ่มบรษิัทฯ ยงัไดน้ ำเสอนเปิดใหบ้รกิำรแบรนดใ์หม่เพิ่มอีก 3 แบรนด ์ไดแ้ก่ แบรนดเ์ซ็นบ็
อกซ์ (ZEN BOX) เป็นร้ำนญ่ีปุ่ นมีคอนเซ็ปต์อำหำรแกร็บแอนด์โก (Grab and Go) ซื ้ออำหำรแล้วสำมำรถ
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รบัประทำนไดท้ันที พกพำเดินทำงไดส้ะดวก ตอบสนองไลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภคในปัจจุบัน แบรนดฟ์ู เฟเวอร ์(FOO 
Flavor) รำ้นคำเฟ่คอนเซ็ปตไ์ทยฟิวชั่นที่พฒันำคิดคน้เมนูใหม่จำกประสบกำรณก์ำรด ำเนินงำนของรำ้นอำหำร 
On the Table และรำ้นดินส ์(Din’s) อำหำรจีนจำนด่วน ไสตลน์ีโอไตห้วนั ที่กลุ่มบริษัทฯ ไดซ้ือ้สิทธ์ิมำสเตอรแ์ฟ
รนไชสม์ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น รำคำที่ผูบ้ริโภคสำมำรถเขำ้ถึงไดง้่ำย มีลกัษณะที่มีควำมคล่องตวัและเหมำะสมใน
กำรขยำยสำขำในรูปแบบแฟรนไชส ์เนื่องจำกแบรนดด์ินส ์(Din’s) ใชพ้ืน้ท่ีในกำรเปิดสำขำนอ้ย ใชเ้งินลงทนุไม่สงู
มำกนัก รวมถึงมีแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจประจ ำวนัที่ไม่ซบัซอ้นและสำมำรถจดัตัง้ไดใ้นแถบทุกสถำนที่  ซึ่งใน
อนำคตกลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะต่อยอดขำยแฟรนไชสข์ยำยสำขำไปยงักลุ่มประเทศ CLMV หรือ กัมพูชำ สปป.
ลำว เมียนมำร ์ และเวียดนำม โดยหลงัจำกเปิดใหบ้ริกำรทัง้ 3 แบรนด ์ยงัไดร้บักำรตอบรบัอนัดีจำกลกูคำ้ เนื่อง
ดว้ยควำมหลำกหลำยของรูปแบบอำหำร รสชำติและคุณภำพของอำหำร กำรบริกำร ตลอดจนรำคำที่เขำ้ถึงง่ำย 
จึงท ำใหท้ัง้ 3 แบรนดม์ำช่วยเสรมิศกัยภำพใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัทำงธรุกิจเพ่ิมมำกยิง่ขึน้อกี
ดว้ย  
1.3.6 กลุ่มบริษัทฯ มีทมีผู้บริหำรทีมี่ประสบกำรณย์ำวนำนในอุตสำหกรรมร้ำนอำหำร 

ทีมผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบดว้ยกลุ่มบุคลำกรที่เป็นผู้บริหำรมืออำชีพที่มีประสบกำรณ์
มำกกว่ำ 28 ปี ในอตุสำหกรรมรำ้นอำหำร จึงมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเชงิลกึในธุรกิจตัง้แต่ตน้น ำ้ยนัปลำยน ำ้ ส่งผลให้
ธุรกจิประสบควำมส ำเรจ็และเติบโตดว้ยดีตลอดมำ  

 

1.4 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญ 

1.4.1  พัฒนำกำรทีส่ ำคัญ  

ปี 2534 ▪ กลุ่มผู้ถือหุ้นได้เล็งเห็นโอกำสในกำรบุกเบิกตลำดรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นระดับพรีเมี่ยมใน
ประเทศไทย จึงไดเ้ปิดรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นรำ้นแรก ภำยใตแ้บรนด ์ZEN ที่ซอยทองหล่อ ซึ่ง
ถือเป็นหนึ่งในผูบุ้กเบิกตลำดอำหำรญ่ีปุ่ นรำยแรก ๆ ของประเทศไทย ท่ีมุ่งเนน้ในกำร
น ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม ดว้ยวตัถดุิบระดบัพรีเมี่ยม และกำรบรกิำรท่ีมีคณุภำพดี 
ส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ระดบับน  

ปี 2536 - 2548 ▪ จำกควำมส ำเรจ็ของรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นภำยใตแ้บรนด ์ZEN สำขำแรก กลุ่มบรษิัทฯ จึงมีกำร
ขยำยสำขำ ZEN อย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2546 บริษัทฯ เล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจในพืน้ที่
ต่ำงจงัหวดัที่มีก ำลงักำรซือ้และควำมตอ้งกำรบรโิภคอำหำรญ่ีปุ่ นท่ีสงูขึน้ จึงไดม้ีกำรขยำย
สำขำไปต่ำงจังหวัด โดยสำขำ ZEN แห่งแรกในต่ำงจังหวัด ไดแ้ก่ สำขำที่ศูนยก์ำรคำ้
เซ็นทรลัพลำซ่ำ  แอรพ์อรต์ เชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปี 2550 - 2553 ▪ จำกกำรขยำยสำขำรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นภำยใตแ้บรนด ์ZEN อย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2550 กลุ่ม
บริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำขยำยประเภทรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นใหม้ีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้และ
เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลูกคำ้ จึงเปิดบริกำรรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น (Yakiniku) 
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ภำยใตแ้บรนด ์AKA แห่งแรก ที่ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรลั เวิลด ์และในปีเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ 
ไดข้ยำยรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์AKA อีกจ ำนวน 2 สำขำ ไดแ้ก่ สำขำรอยัล กำรเ์ดน้ 
พทัยำ และสำขำศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัพลำซ่ำ พระรำม 2 

▪ ต่อมำในปี 2552 กลุ่มบริษัทฯ ได้น ำเสนอรำ้นอำหำรไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ในสไตล์ 
“โตเกียว คำเฟ่” ภำยใตแ้บรนด ์On the Table สำขำแรก ท่ีศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลั เวิลด ์

ปี 2554 ▪ กลุ่มผูถื้อหุน้ไดด้  ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมชดัเจน
ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดย 

- จัดตัง้ ZRH ขึน้เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.0 ลำ้นบำท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 10,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท เพื่อประกอบ
ธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์ZEN  

- จัดตัง้ OTT ขึน้เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียน 8.0 ลำ้นบำท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 80,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท เพื่อประกอบ
ธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์On the Table และ  

- จดัตัง้ GGG ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 สิงหำคม 2554 ดว้ยทนุจดทะเบียน 12.0 ลำ้นบำท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 120,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท เพื่อ
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยม จัดตัง้ AKF ขึน้เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 
2554 ดว้ยทุนจดทะเบียน 30.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 300,000 
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท เพื่อประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด์ 
AKA  

ปี 2555 ▪ ZRH ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 29.0 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมัญจ ำนวน 290,000 
หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ส่งผลใหม้ีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 30.0 ลำ้นบำท 
เพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

ปี 2556 ▪ AKF ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 20.0 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัจ ำนวน 200,000 หุน้ 
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ส่งผลใหม้ีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 50.0 ลำ้นบำท เพื่อ
รองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

▪ GGG ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 18.0 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัจ ำนวน 180,000 
หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ส่งผลใหม้ีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 30.0 ลำ้นบำท 
เพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

ปี 2557 ▪ AKF ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 30.0 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัจ ำนวน 300,000 หุน้ 
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ส่งผลใหม้ีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 80.0 ลำ้นบำท เพื่อ
รองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 
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▪ OTT ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 17.0 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัจ ำนวน 170,000 หุน้ 
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ส่งผลใหม้ีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 25.0 ลำ้นบำท เพื่อ
รองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

▪ กลุ่มผูถื้อหุน้ไดจ้ดัตัง้ ZCG หรือ บรษิัทฯ ขึน้เมื่อวนัท่ี 1 ธันวำคม 2557 ดว้ยทนุจดทะเบยีน
จ ำนวน 135.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ 13,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
10.0 บำท เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) และไดม้ี
กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ โดย ZCG ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ทั้งหมดของ ZRH 
AKF OTT และ GGG จำกผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้ภำยหลังกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุน้
ดงักล่ำว ZCG ถือหุน้ในบรษิัทย่อยทัง้ 4 บรษิัท ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 

▪ กลุ่มบรษิัทฯ ด ำเนินกำรเปิดรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงแบบพรีเมี่ยมภำยใตแ้บรนด ์Tetsu แห่งแรก 
ที่ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลั เอ็มบำสซี่ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ GGG 

ปี 2558 ▪ บริษัทฯ จัดตั้ง ZSM ขึน้เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 70.0 ลำ้นบำท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 700,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท เพื่อท ำ
หนำ้ที่บริหำรจัดกำรระบบซัพพลำยเชน (Supply Chain) ใหก้ับสำขำรำ้นอำหำรภำยใต้
แบรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ  

ปี 2559 ▪ ZCG เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5.6 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมัญเพิ่มทุน 562,500 หุน้ 
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.0 บำท ส่งผลใหท้นุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 140.6 ลำ้นบำท  

▪ เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคำ้ทุกระดบัและเพื่อเป็นกำรกระจำย
ควำมเส่ียง (Diversify) ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นกำรสรำ้งรำกฐำนในกำรขยำย
ธุรกิจเขำ้สู่ธุรกิจแฟรนไชส ์กลุ่มบริษัทฯ จึงไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำรในเครือแบรนดต์ ำมั่ว ซึ่งเป็น
ผูน้  ำในธุรกิจแฟรนไชสร์ำ้นอำหำรไทยอีสำน ซึ่งประกอบดว้ยแบรนด ์ต ำมั่ว  ลำวญวน เฝอ 
แจ่วฮอ้น ขำ้วมนัไก่คณุย่ำ ครวัไท เทปปัน และโคอนุ 

ปี 2560 ▪ กลุ่มบรษิัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำรของรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยมภำยใตแ้บรนด ์Sushi Cyu 
จ ำนวน 2 สำขำ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้ระดบับน  

▪ กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีกำรปรบัเปล่ียนเมนูอำหำรญ่ีปุ่ นและน ำเสนอรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นขนำดเล็ก 
ภำยใตแ้บรนด ์Musha เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลกูคำ้ใหค้รอบคลมุกลุ่มลกูคำ้ระดบักลำงถงึ
ระดบัล่ำง และเพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสและเพิ่มควำมคล่องตวัในกำรท ำธุรกิจแฟรนไชส ์

▪ เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรสรำ้งกำรเติบโตของรำยไดแ้ละเพิ่มช่องทำงในกำรเขำ้ถึง
กลุ่มผู้บริโภคให้มำกขึน้ กลุ่มบริษัทฯ ไดข้ยำยธุรกิจเข้ำสู่ธุรกิจกำรบริกำรเก่ียวกับกำร
ให้บริกำรร้ำนอำหำร เช่น กำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) กำรบริกำรจัดเลี ้ยง 
(Catering) และธุรกิจอำหำรค้ำปลีกส ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุง (Ready-to-
Cook) และผลิตภัณฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) ตำมหนำ้สำขำรำ้นอำหำรของ

12



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 1.1หนำ้ที่ 12 
 

กลุ่มบริษัทฯ และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยอื่นๆ รวมถึงมีแผนที่จะให้บริกำรบริหำร
ร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และให้บริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกับร้ำนอำหำร 
(Restaurant Consultancy) ส ำหรบัผูป้ระกอบกิจกำรรำ้นอำหำรที่ตอ้งกำรสรำ้งระบบกำร
บรหิำรรำ้นอำหำรที่ไดม้ำตรฐำน หรือ ประสบปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ  

ปี 2561 ▪  -      แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ภำยใตช้ื่อ บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) 

- เปล่ียนแปลงมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้จำกหุน้ละ 10.0 บำท เป็นหุน้ละ 1.0 บำท  

- บรษิัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 159,375,000.0 บำท  

โดยแบ่งปันหุน้สำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 84,375,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
เดิมของบรษิัทฯ (Right Offering)  

และหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหม่ จ ำนวน 75,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน
ทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering (IPO))  

ทั้งนี ้ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียน
เป็นจ ำนวน 300,000,000.0 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 300,000,000 หุน้ มลูค่ำ
หุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.0 บำท  

▪ ในเดือนธันวำคม กลุ่มบรษิัทฯ น ำเสนอรำ้นอำหำรไทย ภำยใตแ้บรนดเ์ขียง ซึ่งเนน้รูปแบบ
อำหำรจำนเดียว ท่ีเป็นอำหำรตำมสั่งยอดนิยมของไทย เช่น ขำ้วผดักระเพรำ ก๋วยเตี๋ยวคั่ว
ไก่ ผดัซีอิว๊ เป็นตน้  

ปี 2562 ▪ ในเดือนมกรำคมบริษัท ZRH มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 270,000,000.0 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,700,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท  

▪ บริษัทฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 75,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.0 
บำท ใหแ้ก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ระหว่ำงวันที่ 7 - 11 กุมภำพันธ์ 2562 และเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและได้เข้ำท ำกำรซื ้อขำยเป็นวันแรกในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ ์2562  

▪ ในเดือนมีนำคม 2562 ไดข้ยำยธุรกิจ  ZEN Box เพื่อเป็นกำรตอบสนองพฤติกรรมผูบ้รโิภค
อนัรีบเรง่ โดยมีคอนเซ็ปตอ์ำหำรแบบ Grab and Go เนน้อำหำรมีประโยชนเ์พื่อสขุภำพที่
ดีในวิถีชีวิตอันเร่งด่วน เมนูส่วนใหญ่ประกอบดว้ยปลำและผักสดหลำกหลำยชนิด อำทิ 
Maki Wrap สลดั โอนิกิรติ่ำงๆ 
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▪ ในเดือนกรกฎำคม บริษัทฯไดย้ำ้ยส ำนกังำนใหญ่ไปยงัที่อยู่ใหม่ เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 
17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ 

▪ เพื่อเสริมศกัยภำพกำรขยำยธุรกิจรำ้นอำหำรและขยำยฐำนลกูคำ้กลุ่มใหม่ๆ ที่ครอบคลมุ
มำกยิ่งขึน้ ในเดือนพฤศจิกำยน กลุ่มบริษัทฯน ำเสนอรำ้นอำหำรไลฟ์สไตลรู์ปแบบใหม่
สไตล ์“Asian Surprise”  ภำยใตแ้บรนด ์Foo Flavor  ซึ่งไดน้ ำอำหำรเอเชียนหลำกหลำย
จำนท่ีผูบ้รโิภคมีควำมคุน้เคย  มำสรำ้งสรรคพ์ฒันำและน ำเสนอเมนอูำหำรในรูปแบบใหม่
ที่ไม่เหมือนเดิม โดยไดเ้ปิดสำขำแรกที่ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลั ลำดพรำ้ว  

▪ ในเดือนธันวำคม AKA ไดน้ ำเสนอรำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วนั (Neo Taiwanese) อำหำร
จีนดัง้เดิมผสมกล่ินอำยควำมเป็นญ่ีปุ่ นภำยใตแ้บรนด ์Din’s จำกกำรซือ้สิทธ์ิมำสเตอรแ์ฟ
รนไชสม์ำด ำเนินงำนจำกประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีเมนูอำหำรที่เป็นจุดเด่นของรำ้นคือ “THE 
FLYING XIAO LONG BAO” หรือเส่ียวหลงเปำติดปีก โดยไดเ้ปิดสำขำแรกที่ศนูยก์ำรคำ้
สำมย่ำนมิตรทำวน ์ 

 

1.5 โครงสร้ำงกลุ่มบริษัทฯ 

1.5.1 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทฯ มีบรษิัทย่อยทัง้หมด 7 บรษิัท ซึ่งประกอบไปดว้ย ZRH AKF GGG 
OTT SYN  ZPC และ ZSM โดยมีโครงสรำ้งกำรถือหุน้ดงันี ้ 

 

หมำยเหต:ุ (1) บริษัทแกน 

1.5.2 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
รำ้นอำหำรและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น และเป็นเจำ้ของเครื่องหมำยบรกิำรของกลุ่มแบรนดร์ำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น ซึ่งมีกำร
ลงทนุในบรษิัทย่อยดงันี ้
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ช่ือบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว ณ วันที ่
31 ธันวำคม 2562                 

(ล้ำนบำท) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ZRH 
ธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น ภำยใตแ้บรนด ์“ZEN” “Musha” และ “ZEN 
BOX” และ รำ้นอำหำรไทยภำยใตแ้บรนด ์“เขียง” และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

300.0 100.0 

AKF 
ธุรกิจรำ้นอำหำรปิ้งย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น ภำยใตแ้บรนด ์ “AKA” ธุรกิจ
รำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วนัภำยใตแ้บรนด ์“  Din’s”  ธุรกิจแฟรน
ไชส ์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืน 

80.0 100.0 

GGG 
ธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม ภำยใตแ้บรนด ์“Sushi Cyu” 
และ ธุรกิจรำ้นอำหำรปิ้งย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบพรีเม่ียมภำยใตแ้บ
รนด ์“Tetsu” และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืน 

30.0 100.0 

OTT 

ธุรกิจรำ้นอำหำรแบบไลฟ์สไตลใ์นรูปแบบ “โตเกียว  คำเฟ่” ภำยใต้
แบรนด ์ “On the Table” ธุรกิจรำ้นอำหำรแบบตำมสั่ง ( A La 
Carte) ภำยใตแ้บรนด ์“Foo Flavor” ธุรกิจแฟรนไชส ์และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

25.0 100.0 

SYN เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำรของกลุ่มแบรนดร์ำ้นอำหำรไทย  5.0 100.0 

ZPC 
ธุรกิจรำ้นอำหำรไทย ภำยใตแ้บรนด ์“ต ำมั่ว” “ลำวญวน” “แจ่ว
ฮอ้น” “เฝอ” “ครวัไทย” “เทปปัน” “โคอนุ” และ “เดอ ต ำมั่ว” 
ธุรกิจแฟรนไชส ์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืน 

20.0 100.0 

ZSM 
ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ ใหก้บัสำขำ
ภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงกำรจ ำหน่ำยวตัถดุิบ
ใหแ้ก่แฟรนไชสซ์ี และกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ำหำรคำ้ปลีก 

17.5(1)  100.0 

หมำยเหต:ุ (1) ทนุจดทะเบียน 70.0 ลำ้นบำท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเนน้กำรลงทุนในบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น โดย ณ ปัจจบุนั ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ  

2. ธุรกิจแฟรนไชสภ์ำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ  

3. ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจกำรบรกิำรจดัส่งอำหำร (Delivery) และกำรบรกิำรจดัเลีย้ง (Catering) 
(2) ธุรกิจกำรใหบ้รกิำรบรหิำรรำ้นอำหำร (Restaurant Management) และกำรใหบ้รกิำรท่ีปรกึษำเก่ียวกับ
รำ้นอำหำร (Restaurant Consultancy) และ (3) ธุรกิจอำหำรคำ้ปลีก เช่น ผลิตภัณฑ์อำหำรพรอ้มปรุง 
(Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) เป็นตน้ 

ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนดร์ำ้นอำหำรภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ จ ำนวนทัง้สิน้ 15 แบรนด ์ซึ่ง
สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแบรนดร์ำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น จ ำนวน 9 แบรนด ์และกลุ่มแบรนดร์ำ้นอำหำรไทย 
จ ำนวน 6 แบรนด ์โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

แบรนดร์ำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น 

  โลโก้ ช่ือแบรนด ์ ประเภทร้านอาหาร 

 

ZEN รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม 

 
ZENBOX รำ้นอำหำรแบบ Grab and Go 

 

Musha by ZEN รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแนวใหม ่

 

AKA รำ้นอำหำรปิ้งย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น 

 

On the Table Tokyo café รำ้นอำหำรประเภทไลฟ์สไตล ์

 

Tetsu รำ้นอำหำรปิ้งย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบพรีเม่ียม 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1.2 หนำ้ที่ 2 
 

  โลโก้ ช่ือแบรนด ์ ประเภทร้านอาหาร 

 

Sushi Cyu Carnival Yakiniku รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม 

 

Din’s  
รำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วนั หรืออำหำรจีนจำน

ด่วน 

 

Foo Flavor รำ้นอำหำรประเภทไทยฟิวชั่น 

แบรนดร์ำ้นอำหำรไทย 

โลโก้ แบรนด ์ ลักษณะร้านอาหาร 

 
ต ำมั่ว รำ้นอำหำรไทย-อีสำน 

 

ลำวญวน รำ้นอำหำรไทย-อีสำน และเวียดนำม 

 

แจ่วฮอ้น รำ้นอำหำรประเภทสกุีล้ำวหรือจิม้จุ่ม 

 

เฝอ รำ้นก๋วยเตี๋ยวสไตลเ์วียดนำม 

 
de Tummour รำ้นอำหำรไทย-อีสำนแบบพรีเม่ียม 

 
เขียง รำ้นอำหำรไทยตำมสั่ง หรือ อำหำรจำนด่วน 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1.2 หนำ้ที่ 3 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรที่เปิดด ำเนินกำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ ทัง้สำขำที่
กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของ และสำขำแฟรนไชส ์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศจ ำนวนทัง้สิน้ 345 สำขำ โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

แบรนด ์

สาขาทีก่ลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ   
 (สาขา) 

สาขาแฟรนไชส ์                                                                      
(สาขา) 

รวม 
(สาขา) เขต

กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ต่าง 
จังหวัด 

ต่าง 
ประเทศ 

เขต
กรุงเทพฯ 

และ
ปริมณฑล 

ต่าง 
จังหวัด 

 
 

ต่าง 
ประเทศ 

 
 

1. ZEN 34 12 - - - - 46 

2. ZENBOX 2 - - - - - 2 

3. Musha 3 3 - - - - 6 

4. AKA 18 7 - - - 3 28 

5. Tetsu 1 - - - - - 1 

6. Sushi Cyu 3 - - - - - 3 

7. On the Table 20 3 - - - 1 24 

8. Din’s 1 - - - - - 1 

9. Foo Flavor 2 - - - - - 2 

10. ต ำมั่ว 13 4 - 44 64 3 128 

11. ลำวญวน 5 1 - 15 10 - 31 

12. แจ่วฮอ้น 4 - - 5 5 1 15 

13. เฝอ/ก๋วยเตี๋ยว 1 - - 2 4 - 7 

14. เดอต ำมั่ว 1 - - 1 - - 2 

15. เขียง 30 6 - 10 3 - 49 

รวม 138 36 - 77 86 8 345 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1.2 หนำ้ที่ 4 
 

2.2 โครงสร้างรายได้ 

หมำยเหต:ุ (1)  รอ้ยละของรำยไดร้วม 
(2)  แบรนดร์ำ้นอำหำรไทย ประกอบไปดว้ย แบรนด ์ต ำมั่ว แบรนด ์ลำวญวน แบรนด ์แจ่วฮอ้น แบรนด ์เฝอ แบรนด ์เดอ ต ำมั่ว และ 

แบรนด ์เขียง 
(3)  รำยได้จำกธุรกิจแฟรนไชส์ ประกอบไปด้วย (1) รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  (2) รำยได้ค่ำ Royalty Fee (3) รำยได้ค่ำ 

Marketing Fee (4) รำยไดจ้ำกกำรขำยวตัถดุิบ และ (5) รำยไดค้่ำก่อสรำ้งสำขำ 
(4)  รำยไดจ้ำกธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ประกอบไปดว้ย (1) รำยไดจ้ำกกำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) และกำรบริกำรจัดเลีย้ง 

(Catering) และ (2) รำยไดจ้ำกธุรกิจอำหำรคำ้ปลีก ทั้งนี ้ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรบริหำร
รำ้นอำหำร (Restaurant Management) และกำรใหบ้ริกำรที่ปรกึษำเกี่ยวกบัรำ้นอำหำร (Restaurant Consultancy) 

(5)  รำยไดอ่ื้น ประกอบไปดว้ย รำยไดด้อกเบีย้รบั รำยไดจ้ำกกำรขำยบตัรสมำชิก และรำยไดจ้ำกกำรขำยสินทรพัย ์เป็นหลกั 
 

โครงสร้างรายได้ 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 2,308.8 91.8 2,672.6 90.1 2,704.3 86.0 

- แบรนด ์ZEN 1,154.0 45.9 1,182.5 39.9 1,053.0 33.5 

- แบรนด ์AKA 516.7 20.5 607.0 20.5 725.8 23.1 

- แบรนด ์Din’s - - - - 1.0 0.0 

- แบรนด ์On the Table 362.3 14.4 414.6 14.0 455.4 14.5 

- แบรนด ์Foo Flavor - - - - 1.2 0.0 

- แบรนด ์Tetsu 41.7 1.7 50.9 1.7 57.1 1.8 

- แบรนด ์Sushi Cyu 93.7 3.7 130.7 4.4 95.0 3.0 

- แบรนด ์Musha 0.2 0.0 13.3 0.4 20.8 0.7 

- แบรนด ์BOX - - - - 9.9 0.3 

- แบรนดร์า้นอาหารไทย(2) 140.2 5.6 273.6 9.2 285.2 9.1 

ธุรกิจแฟรนไชส์(3) 184.3 7.3 235.7 8.0 268.2 8.5 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน(4) 7.2 0.3 20.6 0.7 130.0 4.1 

รำยไดอ่ื้น(5) 14.9 0.6 35.7 1.2 41.7 1.3 

รวมรายได้ 2,515.2 100.0 2,964.6 100.0 3,144.1 100 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1.2 หนำ้ที่ 5 
 

2.3 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
 
2.3.1 ผลิตภัณฑแ์ละบริการของกลุ่มบริษัทฯ 

2.3.1.1 ร้านอาหาร 
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรร้ำนอำหำรและธุรกิจแฟรนไชส์ภำยใต้แบรนด์

รำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ จ ำนวนทัง้สิน้ 15 แบรนด ์โดยมีรำยละเอียดของแบรนดต์่ำงๆ ดงันี ้

(1) ZEN 

รำ้น ZEN เป็นรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม (Authentic Japanese Food) มีพืน้ที่เฉล่ียต่อ
สำขำประมำณ 130-180 ตร.ม. โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรคดัเลือกวตัถดุิบ กำรควบคมุคณุภำพอำหำร 
และมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร 

 

รำ้น ZEN มุ่งมั่นที่จะสรำ้งประสบกำรณก์ำรรบัประทำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบแท้ๆ   ดว้ยศิลปะ
แห่งควำมมุ่งมั่นตัง้ใจและควำมพิถีพิถนัในทกุรำยละเอียดตำมแบบวิถีแห่งเซ็นของชำวญ่ีปุ่ น ผสำนรวม
กับบรรยำกำศกำรตกแต่งภำยในที่ผ่ำนกำรออกแบบมำเพื่อใหไ้ดบ้รรยำกำศที่อบอุ่นและมีควำมเป็น
ส่วนตวั เหมือนรบัประทำนอำหำรที่บำ้นและสำมำรถรบัประทำนร่วมกนัไดท้ัง้ครอบครวั โดยรำ้น ZEN 
ในแต่ละสำขำจะมีทัง้ครวัรอ้นและครวัเย็น และมีกำรปรุงอำหำรสดใหม่โดยพ่อครวัมืออำชีพ       
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1.2 หนำ้ที่ 6 
 

รำ้น ZEN เป็นรำ้นอำหำรแบบตำมสั่ง (A La Carte) โดยมีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
หลำกหลำยประเภท เช่น อำหำรทำนเล่น สลัด ซูชิ ซำซิมิ อำหำรชุด อำหำรป้ิงย่ำง โซบะ อุดง้ ขนม
หวำน เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล ์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เป็นตน้ โดยรำ้น ZEN จะมีกำรน ำเสนอ
เมนพูิเศษตำมเทศกำลต่ำงๆโดยใชว้ตัถดุิบน ำเขำ้ตำมฤดกุำล เพื่อเป็นกำรกระตุน้ยอดขำย และทดสอบ
กระแสตอบรับจำกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น ำเสนอให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งกำรจัดกำรท ำโปรโมชั่นร่วมกับ
ผูป้ระกอบกำรรำยอื่น (Co-Promotion) เช่น ผูใ้หบ้รกิำรเครือข่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และผูใ้หบ้รกิำรบตัร
เครดิต ทัง้นี ้รำ้น ZEN มีกำรขำยบตัรสมำชิกใหแ้ก่ลกูคำ้ มีอำย ุ2 ปี ซึ่งสำมำรถใชเ้ป็นส่วนลดค่ำอำหำร
และเครื่องดื่มได ้

   

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น ZEN คือ ครอบครวัและคนท ำงำนที่มีรำยไดร้ะดบัปำนกลำง
ถึงสงู โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 450 บำท 

ในวนัที่13  มีนำคม 2562 ไดม้ีกำรขยำยธุรกิจ Zen Box เพื่อเป็นกำรตอบสนองพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคอันรีบเร่ง ที่ศูนยน์ิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทคบำงนำ โดยมีคอนเซ็ปตอ์ำหำรแบบ  Grab 
and Go เนน้อำหำรมีประโยชนเ์พื่อสุขภำพที่ดีในวิถีชีวิตอันเร่งด่วน เมนูส่วนใหญ่ประกอบดว้ยปลำ 
และผักสดหลำกชนิด อำทิ Maki Wrap สลัด โอนิกิริต่ำงๆ และโอนิแซนวิช ในไตรมำสทุดทำ้ยไดเ้ปิด
สำขำ2 ที่สำมย่ำนมิตรทำวน ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์ZEN และ Zen Box
รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 48 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของทัง้หมด  

 

(2) AKA 
รำ้น AKA เป็นรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น (Yakiniku) มีพืน้ท่ีเฉล่ียต่อสำขำประมำณ 150 

- 180 ตร.ม. โดยใหค้วำมส ำคญักบัรำยละเอียดและกำรคดัสรรวตัถดุิบที่หลำกหลำยและมีคณุภำพ สด
ใหม่ และมำจำกที่ต่ำงๆ ทั่วทุกมุมโลก ผสมผสำนกับกำรปรับรสชำติเมนูต่ำงๆ ใหม้ีเอกลักษณแ์ละ
เหมำะส ำหรบักำรป้ิงย่ำง รวมถึงซอสป้ิงย่ำงปรุงรสสตูรพิเศษที่คิดคน้โดยกลุ่มบริษัทฯ ดว้ยกรรมวิธีท ำ
จำกวตัถุดิบชัน้ดีอย่ำงพิถีพิถัน เพื่อใหไ้ดค้วำมหอมหวำนและรสชำติกลมกล่อมเหมำะส ำหรบัป้ิงย่ำง
ตำมแบบฉบบัของรำ้น AKA  
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1.2 หนำ้ที่ 7 
 

 

 

 

 

 

  

รูปแบบกำรให้บริกำรของรำ้น AKA มีทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ (Buffet) และแบบตำมสั่ง (A La 
Carte) ซึ่ง ณ ปัจจบุนั อำหำรป้ิงย่ำงแบบบฟุเฟ่ตม์ีใหเ้ลือกตัง้แต่รำคำ 339+ 439+ และ 549+ บำท ซึ่ง
เป็นรำคำที่ ไม่รวมเครื่องดื่มและค่ำบริกำร  (Service Charge) ทั้งนี ้ ส ำหรับลูกค้ำที่ ไม่ต้องกำร
รบัประทำนอำหำรแบบบฟุเฟ่ต ์สำมำรถเลือกใชบ้รกิำรอำหำรแบบตำมสั่ง (A La Carte) ไดเ้ช่นกนั โดย
รำ้น AKA จะมีกำรน ำเสนอเมนูพิเศษตำมเทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุน้ยอดขำย และทดสอบ
กระแสตอบรับจำกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น ำเสนอให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งกำรจัดกำรท ำโปรโมชั่นร่วมกับ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่น (Co-Promotion) เช่น ผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพทเ์คล่ือนที่  หรือบัตรเครดิต
ต่ำงๆ ทั้งนี ้ รำ้น AKA มีกำรขำยบัตรสมำชิกให้แก่ลูกคำ้มีอำยุบัตร 2 ปี ซึ่งสำมำรถใช้เป็นส่วนลด
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มได ้ 

  

 

 

 

 

 

  กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น AKA คือ ลกูคำ้วยัท ำงำน กลุ่มเพื่อน และครอบครวัรุน่ใหม่ โดย
มีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 500 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์AKA จ ำนวนทัง้สิน้ 28 
สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 25 สำขำ และสำขำแฟรนไชสใ์นต่ำงประเทศ
จ ำนวน 3 สำขำ  

ทั้งนีใ้น ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดรำ้น AKA โดยเป็นสำขำภำยในประเทศ 5 
สำขำ และเปิดสำขำแฟรนไชส ์ที่เมืองย่ำงกุง้ ประเทศพม่ำ ซึ่งจะเป็นรำ้น AKA สำขำที่ 3 ในประเทศ
พม่ำอีกดว้ย 
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(3) On the Table 
รำ้น On the Table เป็นรำ้นอำหำรประเภทไลฟ์สไตล ์มีพืน้ที่เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 140 -

150 ตร.ม. ผสมผสำนระหว่ำงอำหำรญ่ีปุ่ นและอำหำรสไตล์ตะวันตกในรสชำติของคนไทย โดย
บรรยำกำศกำรตกแต่งภำยในรำ้นไดแ้รงบนัดำลใจมำจำกรูปแบบของโตเกียวคำเฟ่ในประเทศญ่ีปุ่ น  ที่
เนน้วัสดุที่ท  ำจำกธรรมชำติ ใหค้วำมรูส้ึกเหมือนกำรรบัประทำนอำหำรที่บำ้น มีควำมอบอุ่นและเป็น
กนัเอง  

 
 

 

ร้ำน On the Table เป็นร้ำนอำหำรแบบตำมสั่ ง  (A La Carte) มีบริกำรอำหำรแบบ 
Homemade ที่ปรุงสดใหม่หลำยประเภท เช่น ข้ำว พำสตำ้ ซูชิ สลัด และพิซซ่ำ เป็นตน้ รวมถึงของ
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หวำนและเครื่องดื่มหลำกหลำยประเภท  โดยรำ้น On the Table จะมีกำรน ำเสนอเมนูพิเศษตำม
เทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุน้ยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรบัจำกผลิตภัณฑใ์หม่ที่น ำเสนอ
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค นอกจำกนี ้รำ้น On the Table มีกำรจดัท ำโปรโมชั่นร่วมกับผูป้ระกอบกำรรำยอื่น (Co-
Promotion) เช่น บตัรเครดิต ผูใ้หบ้รกิำรเครือข่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ต่ำงๆ ทัง้นี ้รำ้น On the Table มีกำร
ขำยบตัรสมำชิกใหแ้ก่ลกูคำ้ ไม่ก ำหนดอำยบุตัร แต่สำมำรถใชแ้ตม้สะสมภำยใน 2 ปี ซึ่งสำมำรถใชเ้ป็น
ส่วนลดค่ำอำหำรและเครื่องดื่มได ้

   

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น On the Table ไดแ้ก่ ลูกคำ้กลุ่มเพื่อน ลูกคำ้กลุ่มพนักงำน
ออฟฟิศ และครอบครวัคนรุน่ใหม่ โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 400 บำท 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์On the Table 
จ ำนวนทัง้สิน้ 24 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 23 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์
จ ำนวน 1 สำขำ  

 

(4) FOO Flavor 
รำ้น Foo Flavor เป็นรำ้นอำหำรประเภทไลฟ์สไตล ์มีพืน้ที่เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 80 -120 

ตร.ม. เป็นอำหำรคอนเซ็ปท ์Asian Surprise แปลกแต่คุน้ คุน้แต่แปลก คือเป็นอำหำรเอเชียที่น ำมำใส่
ควำมคิดสรำ้งสรรคล์งไปในแต่ละเมนู โดยไดแ้รงบนัดำลใจของเมนูมำจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว วำง
คำแรคเตอรข์องแบรนดใ์หม้ีควำมเป็นผูช้ำย ที่ชอบกำรท่องเที่ยว มีคำแรคเตอรค์วำมทนัสมยั ใหเ้ขำ้กบั
กลุ่มลกูคำ้รุน่ใหม่ อำย ุ20-35 ปี ส่วนอำหำรก็จะมีทัง้แบบจำนเดียว และแชรก์นัรบัประทำน 
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รำ้น Foo Flavor เป็นรำ้นอำหำรแบบตำมสั่ง (A La Carte) มีบริกำรอำหำรที่ปรุงสดใหม่
หลำยประเภท เช่น อำหำรทำนเล่น อำหำรจำนหลกั อำหำรแชรก์นัรบัประทำน ของหวำน และเครื่องดืม่ 
เป็นตน้ โดยรำ้น Foo Flavor จะมีกำรน ำเสนอเมนูจัดเซ็ต และเมนูพิเศษของอำหำรเอเชียตำมคอน
เซ็ปทต์่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุน้ยอดขำย และดึงควำมสนใจจำกผูบ้ริโภค นอกจำกนี ้รำ้น Foo Flavor 
ใช้กำรตลำดออนไลน์เพื่อส่ือสำรเป็นหลัก เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย อีกทั้งยังใช้กำรสะสมแตม้
ออนไลน ์เพื่อเก็บฐำนขอ้มลูของลกูคำ้ เพื่อวำงแผนกำรตลำดไดต้รงควำมตอ้งกำร 
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กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น Foo Flavor ไดแ้ก่ ลกูคำ้ที่มำรบัประทำนคนเดียว ลกูคำ้กลุ่ม
เพื่อน ลูกค้ำกลุ่มพนักงำนออฟฟิศ และครอบครัวคนรุ่นใหม่ โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้
ประมำณ 300 บำท 

โดย ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใต้แบรนด์ Foo Flavor 
จ ำนวนทัง้สิน้ 2 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 2 สำขำ  

 

(5) Din’s 
  รำ้น Din’s รำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วัน (Neo Taiwanese Style) มีกล่ินอำยควำมเป็นจีน
แบบดัง้เดิม ผสมผสำนแรงบันดำลใจจำกประเทศญ่ีปุ่ น จึงท ำใหรู้ปแบบของอำหำรที่มีพืน้ฐำนจำก
ประเทศไตห้วนัท่ีปรบัรูปแบบเมนแูละรสชำติใหม้ีกล่ินอำยควำมเป็นญ่ีป่น โดยเมนแูนะน ำ ไดแ้ก่ “เส่ียว
หลงเปำติดปีก” (The Flying Xiao Long Bao) ถือเป็นครัง้แรกในประเทศไทย และเป็นเมนูที่มีเฉพำะที่ 
รำ้น Din’s เท่ำนัน้ ซึ่งควำมพิเศษของเมนูนีถู้กพฒันำสตูรโดยสดุยอดเชฟติ่มซ ำ มีแนวคิดว่ำคนญ่ีปุ่ นท่ี
ชอบรบัประทำนเกี๊ยวซ่ำ จึงไดพ้ฒันำแป้งมำวำงใตเ้ส่ียวหลงเปำ คลำ้ยเส่ียวหลงเปำติดปีก รำ้น Din’s 
เป็นรำ้นเดียวในประเทศไทย ท่ีเสิรฟ์เส่ียวหลงเปำที่มีเอกลักษณเ์ฉพำะนี ้พรอ้มวิธีรับประทำนที่ไม่
เหมือนใคร  

  รูปแบบของอำหำรทีรำ้น Din’s มีพืน้ฐำนจำกประเทศไตห้วนัที่ปรบัรูปแบบเมนู รสชำติใหไ้ด้
กล่ินอำยควำมเป็นญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นประเทศที่รำ้น Din’s ขยำยและเติบโต เมนูอำหำรต่ำงๆ นอกจำกเมนู
เส่ียวหลงเปำ ซึ่งเป็นเมนูแนะน ำของทำงรำ้น ทำงรำ้นยังพรอ้มใหบ้ริกำรอำหำรประเภทขำ้ว รำเมน  
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ติ่มซ ำ เกี๊ยวซ่ำ อำหำรทำนเล่นต่ำงๆ กว่ำ 50 รำยกำรที่มีรสชำติที่หลำกหลำย สำมำรถทำนไดทุ้กวนั 
และเซ็ทเมนทูี่คุม้ค่ำดว้ยรำคำ ตอบสนองลกูคำ้ที่ตอ้งกำรอิ่มครบจบใน 1 เซ็ทเมนู 

 
  บรรยำกำศของรำ้น Din’s ออกแบบตกแต่งในสไตลโ์มเดิรน์ ท่ีผสมผสำนกล่ินอำยของควำม
เป็นตะวันออก ใหม้ีควำมเรียบง่ำยและทันสมัย เหมำะส ำหรบัครอบครวั กลุ่มเพื่อน มำรบัประทำน
อำหำรรว่มกันไดอ้ย่ำงมีควำมสขุ และอิ่มอรอ่ยกบัทกุเมน ูอีกหนึ่งจดุเด่นของรำ้นคือ บริเวณพืน้ท่ีครวัที่
มีกำรเปิดใหล้กูคำ้ไดเ้ห็นขณะที่เชฟก ำลงัท ำอำหำร เพื่อส่งต่อประสบกำรณก์ำรรบัประทำนอำหำรใน
ทกุขัน้ตอนใหล้กูคำ้ไดเ้ห็น ทัง้วตัถดุิบที่คดัสรรมำอย่ำงดี เนน้คณุภำพ และเทคนิคกำรปรุงที่ใส่ใจในทุก
รำยละเอียดใหล้กูคำ้ไดเ้ห็นทกุเมนทูี่รำ้น Din’s เสิรฟ์ใหล้กูคำ้ทกุท่ำน 

 

 

 

 

 

 

    กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น Din’s คือ ลกูคำ้วยัท ำงำน กลุ่มนกัเรียนนกัศกึษำ และครอบครวั  
   โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 200 บำท 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์Din’s จ ำนวนทัง้สิน้ 1 
สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของ  

 

(4) Tetsu   

รำ้น Tetsu เป็นรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นและป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น (Yakiniku) ระดบัพรีเมี่ยมของกลุ่มบรษิัทฯ มี
พืน้ท่ีเฉล่ียต่อสำขำประมำณ 200 ตร.ม. โดยใหบ้รกิำรอำหำรประเภทป้ิงย่ำง และมุ่งเนน้กำรสรำ้งประสบกำรณ์
ควำมอรอ่ยของเนือ้โอมิ หน่ึงในสำมของสดุยอดเนือ้ววัเป็นวตัถดุิบหลกั และกำรตกแต่งรำ้นสไตลอ์ินดสัเทรียล 
คอนเทมโพรำรี ่ที่ใหค้วำมรูส้กึเทห่ ์มีสไตล ์โดดเด่นดว้ยผนงัอิฐเปลือย และเหล็กแผ่นใหญ่ เป็นไฮไลนใ์นตกแตง่
ตำมควำมหมำยของค ำวำ่ “เท็ตส”ึ ซึ่งในภำษำญ่ีปุ่ นท่ีแปลว่ำ “เหล็ก” ผสมผสำนอย่ำงลงตวั  โดยรำ้น “เท็ตส”ึ 
เปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่ปี 2014 ที่ชัน้ 5 ศนูยก์ำรคำ้ Central Embassy เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  
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รำ้น Tetsu เป็นรำ้นอำหำรแบบเมนูตำมสั่ง (A La Cart  มีเมนูทั้งในส่วนป้ิงย่ำง ซูชิ ที่ใช้
วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม และรสชำติแบบตน้ต ำรบั ทั้งนี ้รำ้น Tetsu ใหค้วำมส ำคัญและพิถีพิถันในกำร
คัดเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภำพ และน ำเขำ้วัตถุดิบส่วนหนึ่งจำกประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง จุดเด่นของรำ้น 
Tetsu คือเนือ้โอมิวำกิว ซึ่งเป็นเนือ้น ำเขำ้จำกฟำรม์ที่ใหญ่ที่สดุในภูมิภำคคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีตรำ
สญัลกัษณก์ำรนัตีสดุยอดเนือ้โอมิจำกญ่ีปุ่ น ซึ่งเทียบเคียงกบัเนือ้มตัซซึำกะและเนือ้โกเบ ที่ส  ำคญัววัโอ
มิ ถกูเลีย้งดว้ยธัญพืช Organic ท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำเรำจะไดส้มัผสัรสชำติ ควำมหอม และควำมอรอ่ยของ
เนือ้ และแน่นอนส่ิงที่คดัสรรมำใหใ้นเกิดจำกควำมทุ่มเทของผูรู้จ้รงิเรื่องเนือ้ของเชฟ Tetsu  

นอกจำกนี ้รำ้น Tetsu จะมีกำรน ำเสนอเมนพูิเศษ (Exclusive Menu) ตำมเทศกำลต่ำงๆ เพื่อ
เป็นกำรกระตุน้ยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรบัจำกผลิตภณัฑใ์หม่ที่น ำเสนอใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น Tetsu คือ ลูกคำ้ผูช้ื่นชอบอำหำรที่ใชว้ตัถุดิบระดบัพรีเมี่ยม 
พรอ้มทั้งมีไพรเวทโซนส ำหรบัจดัเลีย้งสังสรรคเ์ฉพำะกลุ่ม เพื่อรองรบัทุกควำมตอ้งกำรที่หลำกหลำย 
ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องคนเมืองที่ชื่นชอบอำหำรญ่ีปุ่ นอย่ำงแทจ้รงิ โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้
ประมำณ 1,600 บำท 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์Tetsu จ ำนวนทัง้สิน้ 1 
สำขำ ซึ่งสำขำดงักล่ำวเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของ  

(5) Sushi Cyu & Carnival Yakiniku    

ร้ำน Sushi Cyu & Carnival Yakiniku  เป็นร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและป้ิงย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น 
(Yakiniku) ระดับพรีเมี่ยมของกลุ่มบริษัทฯ มีพืน้ที่เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 140-240 ตร.ม. โดยจะ
คดัเลือกวตัถดุิบคุณภำพระดบัพรีเมี่ยม โดยมีกำรน ำเขำ้วตัถุดิบที่ส  ำคญัเช่น ปลำทูน่ำ และไข่หอยเม่น 
จำกประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง และประกอบอำหำรโดยเชฟญ่ีปุ่ น เพื่อใหไ้ดร้สชำติอำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม  
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รำ้น Sushi Cyu& Carnival  เป็นรำ้นอำหำรแบบเมนูตำมสั่ง (A La Carte) โดยมีบริกำร
อำหำร เช่น อำหำรทำนเล่น สลัด ซูชิ ซำซิมิ อำหำรชุด อำหำรป้ิงย่ำง โซบะ อุดง้ ขนมหวำน และ
เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล ์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เป็นตน้ โดยรำ้น Sushi Cyu จะมีเมนูพิเศษ 
(Exclusive Menu) ไดแ้ก่ “Omakase อร่อยตำมใจเชฟ” ซึ่งเป็นเมนทูี่มีเซ็ตซูชิย่อยๆ ประมำณ 10 - 18 
ค ำที่คดัสรรโดย Head Chef ชำวญ่ีปุ่ น นอกจำกนี ้รำ้น Sushi Cyu มีกำรจดัเทศกำลต่ำงๆ เพื่อกระตุน้
ยอดขำย เช่น กำรจัดคอรส์ อำหำร โดยเชิญเชฟชำวญ่ีปุ่ นที่ไดร้ับรำงวัล Michelin Star 3 ดำว มำ
ใหบ้ริกำรอำหำรแบบพรีเมี่ยม และเป็นแบบส่วนตวั ซึ่งเปิดใหล้กูคำ้ที่สนใจจองเขำ้ร่วมคอรส์ดงักล่ำว 
และไดร้บัผลตอบรบัที่ดีจำกลกูคำ้ เป็นตน้ 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น Sushi Cyu คือ ลูกคำ้ผู้ชื่นชอบอำหำรญ่ีปุ่ นที่มีก ำลังซือ้สูง 
ลกูคำ้นิติบุคคล และผูม้ีภำพลกัษณแ์ละรสนิยมระดบัสงู โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 
1,600 บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์Sushi Cyuจ ำนวน
ทัง้สิน้ 3 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของทัง้หมด  

 

(7) ต าม่ัว  

รำ้น ต ำมั่ว เป็นรำ้นอำหำรไทย-อีสำน มีพืน้ที่เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 80-120 ตร.ม. โดยมี
กำรตกแต่งบรรยำกำศภำยในร้ำนให้ควำมรู้สึกอบอุ่นและร่วมสมัย  ให้ควำมส ำคัญกับควำม
สะดวกสบำยในพืน้ท่ีใชส้อย และไดจ้ดัส่วนต ำสม้ต ำมำแสดงในส่วนท่ีลกูคำ้สำมำรถมองเห็นได ้ซึ่ง ถือ
เป็นจดุเด่นของรำ้น ต ำมั่ว นอกจำกนี ้ยงัเป็นกำรแสดงใหเ้ห็นถึงควำมใส่ใจในทกุวธีิกำรปรุงและวตัถดุบิ
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ซึ่งไดร้บักำรคัดสรรมำเป็นอย่ำงดี เพื่อใหลู้กคำ้มั่ นใจว่ำอำหำรทุกจำนมีคุณภำพและรสชำติจดัจำ้น 
ตำมสโลแกน “อำหำรรสจดั ถนดัเรื่องต ำ”  

 

 

  

รำ้น ต ำมั่ว เป็นรำ้นอำหำรแบบตำมสั่ง (A La Carte) โดยให้บริกำรอำหำรไทย-อีสำน 
หลำกหลำยประเภทด้วยวัตถุดิบที่สะอำดและมีคุณภำพ เช่น ส้มต ำ ไก่ทอด และผัดหมี่ เป็นต้น 
นอกจำกนี ้รำ้น ต ำมั่ว จะมีกำรน ำเสนอเมนูพิเศษ (Exclusive Menu) ตำมเทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำร
กระตุน้ยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรบัจำกผลิตภณัฑใ์หม่ที่น ำเสนอใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

   

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น ต ำมั่ว คือ ครอบครวัและคนท ำงำนที่มีรำยไดร้ะดบัปำนกลำง 
โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 250 บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์ต ำมั่ว จ ำนวนทัง้สิน้ 
128 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน 17 สำขำ และสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวน 111
สำขำ  

(8) ลาวญวน  

รำ้น ลำวญวน เป็นรำ้นอำหำรที่ผสมผสำนระหว่ำงอำหำรไทย-อีสำน และอำหำรเวียดนำม 
มีพืน้ท่ีเฉล่ียต่อสำขำประมำณ 80-120 ตร.ม. โดยน ำเสนออำหำรท่ีผสมผสำนระหว่ำงอำหำรไทย-อสีำน 
กับอำหำรเวียดนำมหลำกหลำยชนิด ที่มำรวมเขำ้กันไดอ้ย่ำงลงตวั เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้รโิภคที่ตอ้งกำรอำหำรเพื่อสขุภำพท่ีสด สะอำด และอรอ่ย 
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รำ้น ลำวญวน เป็นรำ้นอำหำรแบบตำมสั่ง (A La Carte) โดยใหบ้ริกำรอำหำรไทย-อีสำน 
ผสมผสำนกับอำหำรเวียดนำมที่ปรบัรสชำติใหส้ำมำรถรบัประทำนรวมกันไดอ้ย่ำงลงตัว นอกจำกนี ้
รำ้น ลำวญวน จะมีกำรน ำเสนอเมนูพิเศษ (Exclusive Menu) ตำมเทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุน้
ยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรบัจำกผลิตภณัฑใ์หม่ที่น ำเสนอใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

   

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น ลำวญวน คือ ครอบครวัและคนท ำงำนที่มีรำยไดร้ะดบัปำน
กลำง โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 300 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์ลำวญวน จ ำนวนทัง้สิน้ 
31 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 6 สำขำ และสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวน 25 สำขำ  

 

(8) Musha  
รำ้น Musha เป็นรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแนวใหม่ที่เป็นกำรพฒันำและปรบัเปล่ียนเมนจูำกแบรนด์

รำ้นอำหำร ZEN และมีขนำดเล็กกว่ำรำ้น ZEN มีพืน้ที่เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 60 – 80 ตร.ม. โดยเป็น
แบรนดท์ี่กลุ่มบริษัทฯ น ำเสนอเพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและครอบคลมุกลุ่มลกูคำ้
ระดบัขัน้ตน้-กลำง เนน้ควำมอิ่มอรอ่ย มีคณุภำพ ดว้ยกำรบรกิำรท่ีรวดเรว็ โดยเมนอูำหำรจะเนน้อำหำร
จำนเดียวในรำคำที่ยอ่มเยำ สำมำรถเติมขำ้วไดฟ้รี โดยจะมีรำยกำรอำหำรนอ้ยกวำ่รำ้นอำหำร ZEN ท ำ
ใหก้ำรบริหำรจัดกำรรำ้นมีควำมคล่องตัว ทั้งในดำ้นตน้ทุนและจ ำนวนพนักงำนต่อสำขำ ทั้งนี ้กลุ่ม
บริษัทฯ มีแผนกำรขยำยรำ้น Musha ใหม้ีสำขำครอบคลมุพืน้ที่ทั่วทัง้ประเทศ ผ่ำนกำรขำยแฟรนไชส์
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เป็นหลกั 

 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น Musha คือ นกัเรียน/นกัศกึษำ ลกูคำ้วยัเริ่มตน้ท ำงำน รวมทัง้
ครอบครวั และผูบ้ริโภคที่ตอ้งกำรรบัประทำนอำหำรพรอ้มเสิรฟ์ (Quick Meal) โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ีย
ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 150 บำท 

  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์Musha จ ำนวนทัง้สิน้ 
6 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของทัง้หมด  

 

(10) แจ่วฮ้อน  

เป็นรำ้นอำหำรประเภทสุกีล้ำวหรือจิม้จุ่ม  มีอุปกรณเ์ป็นหมอ้ดินเผำสไตลอ์ีสำนที่น ำ้ซุป
เคี่ยวจำกวัตถุดิบชั้นดี หอมข้ำวคั่ว  และเต็มไปดว้ยสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณทำงยำที่มีประโยชนต์่อ
รำ่งกำย และน ำ้จิม้แจ่วปรุงรสจดัจำ้นตำมสตูรอีสำนแท้ๆ  
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รูปแบบกำรใหบ้รกิำรของรำ้น แจ่วฮอ้น มีทัง้แบบบฟุเฟ่ต ์(Buffet) และแบบตำมสั่ง (A La Carte)  

  

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น แจ่วฮอ้น คือ ครอบครวัและคนท ำงำนที่มีรำยไดร้ะดับปำน
กลำง โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 350 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์แจ่วฮอ้น จ ำนวนทัง้สิน้ 
15 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 4 สำขำ และสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวน 11 สำขำ  

 

(11)    เฝอ  

รำ้น เฝอ เป็นรำ้นอำหำรก๋วยเตี๋ยวสไตลเ์วียดนำม โดยน ำเสนอก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชำติกลม
กล่อม เนน้หนกัไปที่เครื่อง ทัง้หม ูเนือ้ เครื่องใน และไข่เยิม้  เสิรฟ์พรอ้มน ำ้จิม้ สตูรเด็ดของทำงรำ้นใช้
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ทำนเฉพำะกับเฝอ และผกัสดอีกมำกมำย มีกำรตกแต่งภำยในรำ้นซึ่งเนน้ใหล้กูคำ้รูส้ึกสบำยตำ ดว้ย
ภำพเพน้ทผ์นงัแบบรว่มสมยั แต่ยงัคงกลิ่นอำยวิถีชีวิตของชำวเวียดนำม  

  

รำ้น เฝอ เป็นรำ้นอำหำรแบบตำมสั่ง (A La Carte) โดยใหบ้ริกำรก๋วยเตี๋ยวสไตลเ์วียดนำม 
หลำกหลำยประเภทโดยเนน้เครื่องเป็นหลกั เช่น เฝอแหง้หม ูเฝอเนือ้น ำ้ และเสน้หมี่หมยู่ำง เป็นตน้  

   

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น เฝอ คือ นักเรียน/นักศึกษำ ลูกคำ้วัยเริ่มตน้ท ำงำน รวมทั้ง
ครอบครวั และผูบ้ริโภคที่ตอ้งกำรรบัประทำนอำหำรพรอ้มเสิรฟ์ (Quick Meal) โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ีย
ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 120 บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์เฝอ จ ำนวนทั้งสิน้ 7 
สำขำซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 1 สำขำ และเป็นสำขำแฟรนไชสท์ัง้หมด 6  สำขำ  

 

(12)    เดอต าม่ัว 

รำ้น เดอต ำมั่ว เป็นรำ้นอำหำรไทย-อีสำนตน้ต ำหรบัระดบัพรีเม่ียม ท่ีมีการพฒันาหลากหลาย
เมนูมาจากแบรนดต์ ามัว่   
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รำ้น เดอต ำมั่ว เป็นรำ้นอำหำรแบบตำมสั่ง (A La Carte) ที่คดัสรรวตัถุดิบเกรดพรีเมี่ยมมำ
ใหบ้ริกำร โดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์รื่องรสชำติที่เขำ้ใจถึงรสนิยมคนไทย และเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของ
ชำวต่ำงชำติ 

   

 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น เดอต ำมั่ว คือ กลุ่มลกูคำ้ที่มีรำยไดส้งูและลกูคำ้ชำวต่ำงชำติ
โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 400 บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์เดอต ำมั่ว  จ ำนวน
ทัง้สิน้ 2 สำขำซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 1 สำขำ และเป็นสำขำแฟรนไชสท์ัง้หมด 1  
สำขำ  

(13) เขียง 

รำ้น เขียง เป็นรำ้นอำหำรไทยตำมสั่งหรืออำหำรจำนด่วน เพื่อตอบโจทยว์ิถีชีวิตที่เรง่รีบของ
คนไทย มีพืน้ที่เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 50 ตร.ม. โดยน ำเสนออำหำรตำมสั่งที่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทย 
เช่น ขำ้วผดักะเพรำ หมกูระเทียม ขำ้วผดัโบรำณ มำม่ำผดัแหง้ คะนำ้หมกูรอบ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ และ ผดั
ซีอิว๊ เป็นตน้ 

  

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น เขียง คือ ลูกคำ้วัยเริ่มตน้ท ำงำน ครอบครวั รวมทั้งนักเรียน/
นกัศึกษำ และผูบ้ริโภคที่ตอ้งกำรรบัประทำนอำหำรพรอ้มเสิรฟ์ (Quick Meal) โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ีย
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ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 80-100 บำท 

โดยกลุ่มบริษัทฯ เปิดรำ้นเขียงสำขำแรกในเดือนธันวำคม ปี 2561  ที่สถำนีบริกำรน ำ้มัน 
ปตท. เจษฎำบดินทร ์จ.นนทบรุ ีโดยกำรขยำยสำขำของรำ้นเขียงนัน้ ไดแ้บ่งออกเป็น รำ้นท่ีอยู่ใน สถำนี
บริกำรน ำ้มัน  คอมมูนิตีม้อลล์  ศูนยก์ำรคำ้ ฟู้ดคอรท์และ รำ้นในห้องแถว ปัจจุบัน รำ้นเขียง เปิด
ใหบ้รกิำร มำกกว่ำ 50 สำขำ และพรอ้มใหบ้รกิำรในเมืองหลกั ทั่วประเทศภำยในปี 2563 นี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์เขียง จ ำนวนทัง้สิน้ 49   
สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 36 สำขำ และเป็นสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวน  13 
สำขำโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

(14) แบรนดอ์ื่นๆ 

                นอกจำกแบรนดร์ำ้นอำหำรที่มีสำขำเปิดด ำเนินกำรอยู่ในปัจจบุนัจ ำนวน 15 แบรนดแ์ลว้นัน้ 
กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนดร์ำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นและแบรนดร์ำ้นอำหำรไทยอีกหลำยแบรนด ์เช่น Donburi ครวั
ไทย เทปปัน และโคอุน เป็นตน้ ซึ่งสำมำรถน ำแบรนดด์ังกล่ำวมำพิจำรณำเปิดเพิ่มเติมตำมลกัษณะ
พืน้ท่ี และกลุ่มลกูคำ้ที่เหมำะสมในกำรเปิดสำขำรำ้นอำหำร 

 

2.3.1.1 แฟรนไชส ์

ระบบแฟรนไชสข์องกลุ่มบริษัทฯ นั้น มีอยู่ 2 แบบหลัก ไดแ้ก่ (1) กลุ่มบริษัทฯ เป็นผูเ้ลือก  
แบรนดร์ำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงท ำเลที่ตัง้ และน ำเสนอใหก้ับแฟรนไชสซ์ีพิจำรณำ และ (2) 
แฟรนไชสซ์ีเป็นผู้เลือกแบรนดร์ำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงท ำเลที่ตัง้ และน ำเสนอใหก้ับกลุ่ม
บรษิัทฯ พิจำรณำ ถึงควำมเหมำะสมของท ำเลที่ตัง้ดงักล่ำว 

ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ จะใหก้ำรสนับสนุนแฟรนไชสแ์บบครบวงจร ตัง้แต่กำรใหบ้ริกำรจัดหำ
ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งสำขำ กำรตกแต่งภำยในสำขำ กำรฝึกอบรมพนกังำน กำรเตรียมควำมพรอ้มในกำร
เปิดรำ้น กำรจดัอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ ใหก้บัแฟรนไชสซ์ีอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรท ำกำรตลำด 

 

2.3.1.2 ธุรกิจทีเ่กี่ยวเน่ืองอื่น 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจรำ้นอำหำรอื่นๆ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 

(1) ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และบริการการจัดเลีย้ง (Catering) 

กลุ่มบรษิัทฯ มีกำรใหบ้รกิำรจดัส่งอำหำร (Delivery) ผ่ำนกำรใชช้่องทำงออนไลน ์เช่น Food 
Panda Lineman Grab Food และ Get Foodเป็นตน้ รวมทัง้กำรผ่ำนช่องทำงระบบ Call Center 1376  
ซึ่งผูบ้ริโภคสำมำรถเลือกสั่งอำหำรจำกสำขำรำ้นอำหำรแห่งใดก็ได ้ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีกำร
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ใหบ้ริกำรกำรจดัเลีย้ง (Catering) ทัง้ในและนอกสถำนที่ ส ำหรบังำนต่ำงๆ เช่น งำนแต่งงำน กำรเลีย้ง
บริษัท และงำนวนัเกิด เป็นตน้ โดยรูปแบบกำรใหบ้ริกำรจดัเลีย้งนัน้มีทัง้รูปแบบที่เป็นบริกำรแบบเต็ม
รูปแบบเหมือนในรำ้นอำหำร (Fine Dinning) และกำรตัง้บทู  

ธุรกิจกำรบรกิำรจดัส่งอำหำร (Delivery) 

กำรสั่งอำหำรออนไลนท์ ำใหต้ลำดบริกำรจดัส่งอำหำร หรือ Delivery เติบโตสงูและต่อเนื่อง 
ปัจจุบนันีท้ำงกลุ่มบริษัทฯ ไดเ้พิ่มควำมสะดวกใหก้บัลกูคำ้ในกำรสั่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน ์ผ่ำน
ตวักลำงที่ใหบ้ริกำรสั่งอำหำรออนไลนเ์พื่อช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถใหร้ำ้นสำขำของกลุ่มบริษัทฯ ได้
ขยำยฐำนลกูคำ้มำสู่ส  ำนกังำน และที่พกัอำศยัใกลเ้คียง โดยในปี 2562 ทำงกลุ่มบริษัทฯ ไดว้ำงแผน
ลงทนุพฒันำช่องทำงกำรสั่งอำหำรออนไลนผ่์ำนแอพพลิเคชั่น (Application) บนมือถือของเครือข่ำยมอื
ถือต่ำงๆ เพื่อใหล้กูคำ้เกิดควำมสะดวกในกำรสั่งอำหำรทำงออนไลน ์ขยำยสำขำที่ใหบ้รกิำรเฉพำะกำร
จดัส่งอำหำรโดยเริ่มตน้ใหค้รอบคลมุทุกพืน้ที่ในกรุงเทพฯ รวมทัง้กำรน ำเสนอเมนูใหม่ๆ ควบคู่กับกำร
จดัโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้ใหล้กูคำ้สั่งซือ้ผ่ำนช่องทำงนีเ้พิ่มมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯ 
ยงัใหค้วำมส ำคญักบัเรื่องนวตักรรมในกำรจดัส่งอำหำร (Delivery Innovation) โดยจะน ำเมนูอำหำรที่
ขำยดีของแต่ละแบรนดร์ำ้นอำหำรมำพฒันำในเรื่องของรูปแบบบรรจภุณัฑ ์(Packaging Design) ใหม้ี
ควำมสวยงำม และมีรูปแบบเฉพำะกบัแบรนด์รำ้นอำหำรนัน้ๆ รวมทัง้ใหเ้กิดควำมสะดวกในกำรจดัส่ง 
และเปิดรบัประทำนไดส้ะดวก สรำ้งควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ 

ในส่วนขั้นตอนของกำรจัดส่ง กลุ่มบริษัทฯ จะพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และใช้
อปุกรณเ์ก็บรกัษำอณุหภมูิ และคณุภำพอำหำรเหมือนกบัรบัประทำนที่รำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ 

ธุรกิจกำรบรกิำรกำรจดัเลีย้ง (Catering) 

ดว้ยประสบกำรณก์ำรด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรมำอย่ำงยำวนำน และมีแบรนด์รำ้นอำหำรที่
หลำกหลำย ท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ ไดร้บักำรติดต่อจำกลูกคำ้ระดับบนใหไ้ปบริกำรกำรจดัเลีย้งอยู่อย่ำง
สม ่ำเสมอ ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษิัทฯ ไดว้ำงแผนกำรลงทนุจดัตัง้หน่วยงำนบรกิำรดำ้นจดัเลีย้ง เพื่อขยำย
ฐำนไปสู่ลกูคำ้กลุ่มพรีเมี่ยม  

(2) ธุรกิจการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และการให้บริการ
ทีป่รึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy) 

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะใหใ้หบ้ริกำรบริหำรรำ้นอำหำร (Restaurant Management) และ
ใหบ้ริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกับรำ้นอำหำร (Restaurant Consultancy) ส ำหรบัผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร 
หรือ เจำ้ของสำขำแฟรนไชส ์(แฟรนไชสซ์ี) ที่ตอ้งกำรมีระบบกำรบรหิำรและด ำเนินงำนของรำ้นอำหำรที่
มีมำตรฐำน หรือ ประสบปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ อำศยัประสบกำรณแ์ละบุคลำกรท่ี
เชี่ยวชำญในกำรวำงแผนกำรบริหำร และ/หรือ ใหค้  ำปรกึษำกบัผูใ้ชบ้รกิำร โดยจะมีกำรคิดค่ำบรกิำร 2 
รูปแบบ คือ แบบคงที่ (Fix Fee) และ แบบแปรผัน (Variable Fee) ขึน้อยู่กับกำรตกลงกับผูใ้ชบ้ริกำร 
ขอบเขตงำน และระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร 
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(3) ธุรกิจอาหารค้าปลีก 

กลุ่มบริษัทฯ มีผลิตภณัฑอ์ำหำรคำ้ปลีก 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง 
(Ready-to-Cook) เช่น หมี่มั่ว และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) เช่น น ำ้ปลำรำ้ปรุงรส
น ำ้จิม้แจ่ว น ำ้จิม้ไก่ และแจ่วบอง (น ำ้พรกิปลำรำ้) ที่มีคณุภำพและรสชำติที่ไดม้ำตรฐำน ซึ่ง ณ ปัจจบุนั 
จะเป็นกำรวำงขำยตำมหนำ้สำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ พิจำรณำ
ด ำเนินธุรกิจอำหำรคำ้ปลีก ดว้ยกำรน ำผลิตภณัฑอ์ำหำรท่ีไดร้บัควำมนิยมในรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิทั
ฯ ออกผลิตและจ ำหน่ำย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำจะขยำยผลิตภัณฑอ์ำหำรใหห้ลำกหลำยขึน้ รวมทัง้
เพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหค้รอบคลมุกลุ่มลกูคำ้เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบักำรเติบโตในอนำคต 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับบริษัท ไทย บรอดคำสติง้ จ ำกัด  

(“ไทย บรอดคำสติง้”) เพื่อร่วมมือกันในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อประชำสัมพันธ์สินคำ้ ผ่ำน
ช่องทำงส่ือประชำสมัพนัธข์องไทย บรอดคำสติง้ และ/หรือ บรษิัทในเครือ 

รูปภำพผลิตภณัฑอ์ำหำรคำ้ปลีก 

 

     

2.3.2  การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.2.1 การตลาดและการขายของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ จะท ำกำรตลำดกับผูบ้รโิภคเป้ำหมำยโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพิ่มส่วนแบ่ง
ตลำดในกลุ่มลกูคำ้ใหม่ โดยกำรเพิ่มกำรตระหนกัถึงแบรนด์ (Brand Awareness) (2) รกัษำฐำนกลุ่ม
ลกูคำ้เดิม โดยกำรสรำ้งควำมจงรกัภกัดีต่อแบรนด ์(Brand Loyalty) และ (3) กำรเพิ่มอตัรำกำรเขำ้มำ
ใช้บริกำรของกลุ่มลูกคำ้ของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำรท ำกำรตลำดของกลุ่มบริษัทฯ ไดแ้ก่ กำรคิดคน้
เมนูอำหำรใหม่ๆ  กำรสรำ้งควำมสัมพันธ์กับลูกคำ้ (Brand Engagement) ผ่ำนกำรโฆษณำบนส่ือ
ออนไลนแ์ละส่ือทำงสงัคม (Social Network) และกำรสรำ้งควำมรบัรูผ่้ำนส่ือแบบดัง้เดิม (Traditional 
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Marketing) รวมทั้งกำรติดป้ำยโฆษณำในศูนย์กำรค้ำ ห้ำงค้ำปลีก คอมมูนิตีม้อลล์ หรือบริเวณ
ใกลเ้คียงที่ตัง้ของรำ้นอำหำร เป็นตน้  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำดของแต่ละแบรนด์ที่แตกต่ำงกันตำมควำม
เหมำะสมของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย กำรวำงต ำแหน่งแบรนด ์(Brand Positioning) และรูปแบบของ
รำ้นอำหำร  

2.3.2.2 นโยบายราคา 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดรำคำอำหำรแบบตน้ทุนบวกก ำไร (Cost  Plus Margin) โดย
ค ำนึงถึงรำคำที่กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยนัน้ยอมรบัได ้ว่ำมีควำมคุม้ค่ำ (Good Value for Money) และให้
สอดคล้องกับกำรวำงต ำแหน่งแบรนด์ในตลำด (Brand Positioning) รวมทั้งกำรพิจำรณำถึง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดำ้นรำคำกบัคู่แข่ง  

นอกจำกนี ้เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ มีแบรนดท์ี่หลำกหลำย และสำขำจ ำนวนมำก ซึ่งมกีำรวำง
ต ำแหน่งแบรนดใ์นตลำด (Brand Positioning) กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ตน้ทุนวัตถุดิบ ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ด ำเนินงำน ค่ำเช่ำและค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับพนกังำน ที่แตกต่ำงกันไป รำคำสินคำ้จึงมีควำมหลำกหลำย 
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ำกำรก ำหนดรำคำของกลุ่มบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน มีควำมเหมำะสมและ
เป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภำพของสินคำ้และบริกำร รวมถึงสำมำรถตอบโจทยค์วำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงลงตวั 
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2.3.2.3 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนดร์ำ้นอำหำรที่หลำกหลำย และสำขำที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศซึ่งสำมำรถเขำ้ถึงและตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ไดอ้ย่ำงทั่วถึงและ
ครอบคลมุ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

แบรนด ์

กลุ่มลูกค้า ระดับรายได้ ทีต่ั้ง 

ครอบครัว 
คนวัยท างาน 
(อายุ > 20 ปี) 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

(อายุ > 15 - 24 ปี) 
ข้ันต้น ปานกลาง สูง 

เขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

1. Zen ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ - 

2. ZEN BOX - ✓ - - ✓ - ✓ -  

3. Musha ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

4. AKA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 

5. On the Table ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. Tetsu ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - 

7. Sushi Cyu ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - 

8. Din’s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

9. Foo Flavor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 

10. ต ำมั่ว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 

11. ลำวญวน ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ - 

12. แจ่วฮอ้น ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

13. เฝอ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 
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14. เดอ ต ำมั่ว ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - 

15. เขียง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 
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2.3.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 4 ช่องทำง ได้แก่ (1) กำรให้บริกำรผ่ำนสำขำ
รำ้นอำหำร ซึ่งส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในศูนยก์ำรคำ้ ห้ำงคำ้ปลีก และคอมมูนิตีม้อลล ์รวมทั้งสถำนีบริกำร
น ้ำมัน และอำคำรพำณิชย์ในชุมชน ที่มีปริมำณผู้บริโภคสัญจรทั้งวันและโดยเฉล่ียมีจ ำนวน
ค่อนข้ำงมำก โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นว่ำกลุ่มลูกคำ้ส่วนใหญ่มักจะรับประทำนอำหำรในบริเวณ
ดังกล่ำว (2) กำรใหบ้ริกำรจดัเลีย้ง (Catering) ทั้งในและนอกสถำนที่ เช่น งำนแต่งงำน งำนสัมมนำ 
และกำรเลีย้งสงัสรรคต์ำมเทศกำลต่ำงๆ (3) กำรบริกำรจดัส่งอำหำร (Delivery) ผ่ำนระบบกำรสั่งทำง
แอพพลิเคชั่นของโทรศัพทเ์คล่ือนที่ เช่น Food Panda Lineman Grab Food และ Get Food เป็นตน้ 
รวมทั้งกำรผ่ำนช่องทำงระบบ Call Center 1376 และ (4) กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง 
(Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) ผ่ำนหนำ้รำ้นของสำขำ หำ้งคำ้
ปลีก รำ้นคำ้ขำยปลีก และรำ้นคำ้ขำยส่ง  

2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรม 

2.3.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมและสภาวะการแข่งขัน1 

(ก) ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมร้านอาหาร 

ปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยำยตัวรอ้ยละ 2.4 เทียบกับกำรขยำยตัวรอ้ยละ 4.2 ในปี 2561 
สำเหตุของกำรชะลอตวัมำจำกกำรขยำยในเกณฑท์ี่ต  ่ำของเศรษฐกิจโลก ควำมไม่แน่นอนของทิศทำง
มำตรกำรกีดกันกำรคำ้ และกำรแข็งค่ำของเงินบำท ควำมลำ้ช้ำของกระบวนกำรงบประมำณและ
ผลกระทบจำกภยัแลง้ ส ำหรบัแนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2563 คำดว่ำจะขยำยตวัลดลงเป็นรอ้ยละ 1.4 
ต่อปีจำกสภำพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอันเป็นผลพวงจำกมำตรกำรกีดกันกำรคำ้ แม้
สถำนกำรณจ์ะผ่อนคลำยควำมกดดันลงไปได ้แต่เศรษฐกิจไทยยังคงตอ้งเผชิญกับ ควำมล่ำชำ้ของ
งบประมำณปี 2563 ภัยแลง้ และกำรแข็งค่ำของเงินบำท ส่งผลกระทบต่อกำรบริโภคภำยในประเทศ 
และกำรท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแรงขบัเคล่ือนกำรเติบโตที่ส  ำคญัลดลง และล่ำสดุยงัมีสถำณกำรณก์ำรแพร่
ระบำดของไวรสัโควิด-19 ที่ยังตอ้งเฝ้ำระวงัและยังมิอำจประเมินผลกระทบจำกเหตุกำรณน์ีไ้ด้  โดย
ดชันีควำมเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคที่จดัท ำโดยศนูยพ์ยำกรณเ์ศรษฐกิจและธุรกิจมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย
ได้เปิดเผยถึงดัชนีที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี  2562  สะท้อนให้เห็นว่ำผู้บริโภคยังมีควำมกังวล
เก่ียวกบัควำมผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ยงัไม่ฟ้ืนตวั 

 
ที่มำ: ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (สศช.), ศนูยพ์ยำกรณเ์ศรษฐกิจและธุรกิจมหำวิทยำลยั

หอกำรคำ้ไทย, บล. ภทัร และ ฝ่ำยกลยทุธ ์บมจ. เซ็นฯ  
*ประมำณกำรจำกค่ำเฉลี่ยกำรคำดกำรณ ์ 

 
1 ขอ้มูลในหนังสือชีช้วนเกี่ยวกับตลำด บริกำรอำหำรส ำหรบัผูบ้ริโภคในประเทศไทย ฉบับนีม้ำจำกกำรวิจัยตลำดอิสระ ที่ด  ำเนินกำรโดย           
บริษัทยูโรมอนิเตอร ์จ ำกัด (Euromonitor International) แต่ไม่ควรเชื่อถือขอ้มูลนีเ้พียงอย่ำงเดียวในกำรตดัสินใจ หรืองดเวน้กำรตดัสินใจใน
กำรลงทนุใด ๆ 

ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

2.4 1.4* 
การขยายตวัของ GDP (รอ้ยละ)
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                   ที่มำ: ศนูยพ์ยำกรณเ์ศรษฐกิจและธุรกิจมหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  

จำกสภำวกำรณต์่ำงๆดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกำรบริโภคที่อำจชะลอลง อย่ำงไรก็ตำม 

อำหำรยังคงเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต หำกมองในระยะยำวอุตสำหกรรมธรุกิจรำ้นอำหำรยัง
สำมำรถเติบโตไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง อำ้งอิงขอ้มูลกำรเติบโตจำก  EUROMONITOR  โดยมีปัจจัยหลักมำ
จำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดข้องประชำกร กำรขยำยตวัของประชำกรไปตำมหวัเมอืงใหญ่ กำรเพิ่มขึน้ของ
นกัท่องเที่ยว กำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่ยงันิยมรบัประทำนอำหำรนอกบำ้น รวมถึงกำร
ที่ประชำกรสำมำรถเขำ้ถึงเทคโนโลยีและอินเตอรเ์น็ตมำกขึน้ 

 

แผนภำพแสดงขอ้มลูมลูคำ่ตลำดของรำ้นอำหำรในปี 2556และ2561 และประมำณกำรส ำหรบัปี 2566 

 
 

 
ที่มำ: Euromonitor International 
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ในปี 2561 มูลค่ำตลำดของอุตสำหกรรมรำ้นอำหำรในประเทศไทย มีมูลค่ำรวมประมำณ 864,083 
ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้ประมำณ 171,661 ลำ้นบำท จำกในปี 2556 ซึ่งมีมูลค่ำตลำดของอุตสำหกรรมประมำณ 
692,423 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) ประมำณรอ้ยละ 5.1  โดยคำดกำรณม์ลูค่ำ
ตลำดของอตุสำหกรรมรำ้นอำหำรจะเพิ่มขึน้เป็นประมำณ 1,085,206 ลำ้นบำท ในปี 2566 หรือคิดเป็นอตัรำกำร
เติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 4.1  

 

ในปี 2561 รำ้นอำหำรในประเทศไทยสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักโดยมีจ ำนวน
รำ้นอำหำรและมลูค่ำตลำด ดงันี ้

ประเภทร้านอาหาร 

ปี 2561 

มูลค่าตลาด จ านวนร้าน 

ล้านบาท ร้อยละ ร้าน ร้อยละ 

1. รำ้นอำหำรขำ้งทำงและรถเข็น (Kiosk and Street Stalls) 286,571.6 32.3% 107,361 66.8% 

2. รำ้นอำหำรคำเฟ่และบำร ์(Café and Bars) 266,376.1 30.0% 17,351 10.8% 

3. รำ้นอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) 181,561.3 20.5% 11,238 7.0% 

4. รำ้นที่จ  ำกดักำรใหบ้ริกำร (Limited-Service)                                               151,960.7 17.1% 24,830 15.4% 

5. รำ้นอำหำรแบบบริกำรตวัเอง (Self Service Cafereria) 446.4 0.1% 2 0.0% 

รวม 886,916.1 100.0% 160,782 100.0% 

ที่มำ: Euromonitor International 

 

ในปี 2561 รำ้นอำหำรขำ้งทำงและรถเข็น (Kiosk and Street Stalls) มีมลูค่ำตลำดสงูที่สดุ 
คิดเป็นรอ้ยละ 32.3 ของมลูค่ำตลำดของอตุสำหกรรมรำ้นอำหำร รองลงมำไดแ้ก่ รำ้นอำหำรคำเฟ่และ
บำร ์(Café and Bars) รำ้นอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) และรำ้นที่จ  ำกัดกำร
ใหบ้ริกำร (Limited-Service)  ซึ่งมูลค่ำตลำดคิดเป็นรอ้ยละ 30.0 รอ้ยละ 20.5 และ 17.1 ของมูลค่ำ
ตลำดของอตุสำหกรรมรำ้นอำหำร ตำมล ำดบั 
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แผนภำพแสดงขอ้มลูมลูคำ่ตลำดของรำ้นอำหำรบรกิำรเตม็รูปแบบในปี 2556และ2561 และประมำณกำรส ำหรบัปี 2566  

 

 

จำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ควำมส ำคัญกับควำมสะดวกสบำย 
คุณภำพและควำมสะอำดของอำหำรมำกขึน้ จึงส่งผลใหร้ำ้นอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ (Full Service 
Restaurant) นั้นยังเป็นที่นิยม มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องโดยมีมูลค่ำตลำดเพิ่มขึน้จำกประมำณ 
158,686 ลำ้นบำท ในปี 2556 เป็นประมำณ 181,561 ลำ้นบำทในปี 2561 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโต
เฉล่ียต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 2.7 โดยคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำตลำดของรำ้นอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบจะ
เพิ่มขึน้เป็นประมำณ 209,471 ลำ้นบำท ในปี 2566 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) 
รอ้ยละ 2.9 

 

แผนภำพแสดงขอ้มลูมลูคำ่ตลำดของรำ้นอำหำรขำ้งทำงและรถเขน็ ในปี 2556และ2561 และประมำณกำรส ำหรบัปี 2566  
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อย่ำงไรก็ตำม รำ้นอำหำรขำ้งทำงและรถเข็น(Kiosk and Street Stalls) ยงัมีสดัส่วนสงูที่สดุ
ของมูลค่ำตลำดของอุตสำหกรรมรำ้นอำหำรและมีกลุ่มผู้บริโภคบำงกลุ่มนิยมรูปแบบรำ้นอำหำร
ดงักล่ำว จำกควำมรวดเร็วและรสชำติอร่อย  มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องโดยมีมลูค่ำตลำดเพิ่มขึน้จำก
ประมำณ 224,971 ลำ้นบำท ในปี 2556 เป็นประมำณ 286,562 ลำ้นบำทในปี 2561 หรือคิดเป็นอตัรำ
กำรเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 5.0 โดยคำดกำรณว์่ำรำ้นอำหำรขำ้งทำงและรถเข็นจะเพิ่มขึน้
เป็นประมำณ 344,759 ลำ้นบำท ในปี 2566 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 
3.8 

แมว้่ำผูบ้ริโภคจะนิยมรบัประทำนอำหำรนอกบำ้นมำกขึน้ แต่แนวโนม้กำรสั่งอำหำรออนไลน ์
สะทอ้นไดจ้ำกมลูค่ำตลำดฟู้ดเดลิเวอรีที่ขยำยตวัต่อเนื่องถึงประมำณ 10% ต่อปีในช่วงปี 2556-2561 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนส ำคัญมำจำกกำรที่ผู้บริโภคเข้ำถึงเทคโนโลยีและใช้งำนสมำรท์โฟนอย่ำง
แพร่หลำยมำกขึน้ ประกอบกับกำรที่มีผูใ้หบ้ริกำรส่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ เช่น Food Panda 
Line Man Grab Food และ Get Food Get รวมทั้งกำรผ่ำนช่องทำงระบบ Call Center 1376 ได ้เขำ้
มำในอุตสำหกรรมรำ้นอำหำรอย่ำงต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน มีกำรแข่งขันกันพัฒนำแอปพลิเคชันส่ง
อำหำรกันมำกขึน้ โดยในปัจจุบันบำงแพลตฟอรม์ มี Active User มำกกว่ำ 3 ล้ำนรำยสะท้อนถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่ตอ้งกำรควำมสะดวกสบำย ส่งผลใหม้ีผูเ้ล่นหนำ้ใหม่ที่เขำ้มำแข่งขนัในตลำด  
Food Delivery กันอย่ำงดุเดือด ซึ่งส่วนใหญ่จะแข่งกันที่จ  ำนวนรำ้นอำหำรบนแพลตฟอรม์ที่ตอ้งมี
ควำมหลำกหลำยเพื่อดงึใหม้ีผูเ้ขำ้มำใชบ้รกิำรมำกที่สดุรวมถึงบรกิำรที่รวดเรว็และรำคำค่ำส่งที่ถกูกว่ำ
เพื่อจูงใจใหม้ีคนมำใชบ้ริกำร ส่งผลใหก้ำรสั่งซือ้อำหำรแบบเดลิเวอรีมีควำมสะดวก รวดเร็ว และรำคำ
ถูกลง จึงท ำให้รำ้นอำหำร Home Delivery หรือ Takeaway มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่ำงมำก  มูลค่ำ
ตลำดธุรกิจอำหำร Delivery มีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่อง โดยในปี 2562 Euromonitor International 
คำดว่ำจะขยำยตวัใกลเ้คียงกบัปี 2561 โดยคำดว่ำในปี 2562 จะขยำยตวัที่รอ้ยละ 9.1 จำกปี 2561 มี
มลูค่ำประมำณ 34,700 ลำ้นบำท 

 

(ข) สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ (Full Service 
Restaurant) 

ธุรกิจรำ้นอำหำรบรกิำรเต็มรูปแบบเป็นธุรกิจที่มีภำวะกำรแข่งขนัท่ีค่อนขำ้งสงู เนื่องจำกเป็น
ธุรกิจที่ไม่มีควำมซบัซอ้นและอำศยัเงินทุนในกำรประกอบธุรกิจที่ไม่สงูนกั จึงท ำใหม้ีผูป้ระกอบกำรรำย
ใหม่เขำ้มำประกอบธุรกิจดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำ้งอิงขอ้มลูจำก Euromonitor International ในปี 
2561 ประเทศไทยมีรำ้นอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบประมำณ 11,238 รำ้น ซึ่งเพิ่มขึน้ประมำณ 754 รำ้น 
จำกในปี 2556 ซึ่งมีรำ้นอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบประมำณ 10,484 รำ้น หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโต
เฉล่ียต่อปี (CAGR) ประมำณรอ้ยละ 1.4 

อำ้งอิงขอ้มลูจำก Euromonitor International ธุรกิจรำ้นอำหำรบรกิำรเต็มรูปแบบมีแนวโนม้
ที่จะเติบโตต่อไป โดยภำยในปี 2566 ประเทศไทยจะมีรำ้นอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบเพิ่มขึน้เป็น
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ประมำณ 12,075 รำ้น ซึ่งเพิ่มขึน้ประมำณ 747 รำ้น หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) 
ประมำณรอ้ยละ 1.4 

จำกกำรแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรบำงส่วนตอ้งปิดกิจกำรลง เนื่องจำก
หลำยปัจจยั เช่น ไม่สำมำรถรกัษำฐำนลกูคำ้ ไม่สำมำรถสำมำรถบริหำรจดักำรและควบคุมตน้ทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงไม่สำมำรถปรบัเปล่ียนรูปแบบกำรใหบ้รกิำรใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำร
และกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้เป็นตน้ ดงันัน้ ผูป้ระกอบกำรที่จะสำมำรถยืนหยัดใน
ธุรกิจดังกล่ำวไดส่้วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรรำ้นอำหำรที่มีสำขำ (Chained) ซึ่งมีแหล่งเงินทุนที่
แข็งแกร่ง โดยอำ้งอิงขอ้มลูจำก Euromonitor International รำ้นอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบที่มีสำขำ มี
แนวโนม้ที่เพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  

 

2.3.4 การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

2.3.4.1 การจัดหาวัตถุดิบ  
ในกำรจดัหำวตัถดุิบฝ่ำยจดัซือ้กลำงและฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทฯ จะ

ร่วมกันคัดเลือกผูจ้ัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ (Supplier) ทั้งวัตถุดิบที่เก่ียวขอ้งกับอำหำร (Food Products) 
และวตัถุดิบที่ไม่เก่ียวขอ้งกับอำหำร (Non-Food Products) ที่ผ่ำนเกณฑแ์ละมำตรฐำนที่กลุ่มบรษิัทฯ 
ก ำหนด ซึ่งสำขำรำ้นอำหำรทัง้หมดภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษัทฯ ทัง้สำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของ
และสำขำแฟรนไชส ์ตอ้งสั่งซือ้วตัถดุิบจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) ที่อยู่ในรำยชื่อที่ฝ่ำยจดัซือ้
กลำงและฝ่ำยวิจยัและพัฒนำผลิตภัณฑ์ก ำหนด อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ อนุญำตใหส้ำขำแฟรนไชส์
สำมำรถเป็นผูจ้ดัซือ้วตัถดุิบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอำหำร (Food Products) บำงประเภทที่เป็นของสด เช่น ผกั
สด พริก กระเทียม เป็นตน้ จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) โดยตรงดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งผ่ำน
ฝ่ำยจดัซือ้กลำงของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจำกมีควำมคุม้ค่ำมำกกว่ำในดำ้นกำรบริหำรตน้ทุนวตัถุดิบของ
สำขำแฟรนไชส ์

กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ (Supplier) ที่เข้มงวด โดยจะ
ก ำหนดใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) ส่งตวัอย่ำงวตัถุดิบมำเพื่อท ำกำรทดสอบคุณภำพวตัถดุิบ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะมีผู้ช  ำนำญกำรดำ้นอำหำรจำกฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท ำหน้ำที่ทดสอบ
วัตถุดิบ ในลักษณะ Blind Test เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบที่มีคุณภำพตรงตำมที่กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดไว ้ก่อน
กำรตดัสินใจเลือกซือ้วตัถดุบิจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุบิ (Supplier) รำยดงักล่ำว นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯ 
มีนโยบำยในกำรทบทวนรำยชื่อของผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ (Supplier) อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
มั่นใจไดว้่ำวตัถดุิบจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) ยงัคงรกัษำคุณภำพและมำตรฐำนตำมที่กลุ่ม
บรษิัทฯ ก ำหนด 

ส ำหรบัวตัถุดิบที่ส  ำคญั และ/หรือ วตัถุดิบที่ตอ้งใชใ้นปริมำณที่มำก และ/หรือ วตัถุดิบที่มี
ควำมผนัผวนของรำคำสงู และ/หรือ วตัถุดิบที่ตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำร
เข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยวัตถุดิบกับผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งมีควำมยืดหยุ่นโดยมีกำรท ำ
สญัญำซือ้ขำยวตัถดุิบในหลำยๆ ช่วงเวลำ ทัง้ในระยะสัน้ (3-6  เดือน) และระยะยำว (มำกกว่ำ 6 เดือน) 
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ขึน้อยู่กบัประเภทสินคำ้และแนวโนม้รำคำในตลำด เพื่อลดควำมผนัผวนของรำคำสินคำ้ที่จะกระทบกับ
ต้นทุนวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ  และเพื่อให้มั่นใจไดว้่ำกลุ่มบริษัทฯ จะสำมำรถจัดหำวัตถุ ดิบที่มี
คณุภำพไดม้ำตรฐำนในปรมิำณที่เพียงพอ ภำยใตร้ำคำที่เหมำะสม นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯ มีนโยบำย
จัดหำผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ (Supplier) ส ำหรับวัตถุดิบแต่ละประเภทไว้มำกกว่ำ 1 รำย เพื่อเป็น
ทำงเลือกใหก้ลุ่มบรษิัทฯ ในกรณีฉกุเฉิน 

ทัง้นี ้วตัถดุิบหลกัของกลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

(1) วัตถุดิบทีเ่กี่ยวข้องกับอาหาร 

วัตถุดิบที่เก่ียวขอ้งกับอำหำร สำมำรถแบ่งตำมลักษณะของสินคำ้และผลิตภณัฑ ์
และวิธีกำรกำรเก็บรกัษำออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้

1. กลุ่มสินคำ้และผลิตภณัฑแ์ช่แข็ง (Frozen Products) เช่น ปลำแซลมอนแล่
แช่แข็ง ไข่ปลำแซลมอนปรุงรสซีอิว๊ และกุง้แม่น ำ้ เป็นตน้  

2. กลุ่ ม สินค้ำและผ ลิตภัณฑ์สดและแช่ เ ย็ น  (Chilled Products) เ ช่ น 
ปลำแซลมอนสด พำนำคอตตำ้ ปลำทูน่ำตำโต ผกั หรือผลไมส้ดต่ำงๆ เป็น
ตน้  

3. กลุ่มสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่ เก็บรักษำในอุณหภูมิปกติ และผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม เช่น ขำ้วสำรญ่ีปุ่ น น ำ้มันปำลม์ กุง้แหง้ ถั่วลิสง และ ปลำกรอบ 
เป็นตน้  

ทั้งนี ้ตน้ทุนวัตถุดิบที่เก่ียวข้องกับอำหำรส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม   
2560 2561 และ 2562 คิดเป็นสดัส่วน  รอ้ยละ 43.8 รอ้ยละ 61.7 และ 61.1 ของตน้ทนุขำย
รวมตำมล ำดบั และกลุ่มบรษิัทฯ ไม่มีกำรสั่งซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) รำยใด
เกินกว่ำรอ้ยละ 30.0 ของกำรตน้ทนุขำย  

(2) วัตถุดิบทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับอาหาร 

นอกเหนือจำกกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อประกอบอำหำรแลว้ ฝ่ำยจัดซือ้ยังท ำหนำ้ที่
จดัซือ้สินคำ้หรือผลิตภณัฑท์ี่ไม่เก่ียวขอ้งอำหำร เช่น ถ่ำนอดัแท่งที่ใชใ้นรำ้นอำหำรป้ิงย่ำง  
ผลิตภัณฑเ์คมีท ำควำมสะอำดต่ำงๆ ยูนิฟอรม์พนักงำน เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณต์กแต่ง
รำ้นอำหำร อะไหล่ส ำรองส ำหรบัเครื่องใชใ้นครวั รวมทัง้ วสัดสิุน้เปลืองต่ำงๆ เป็นตน้  

ส ำหรับเครื่องครัว กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพอำหำรเป็นหลัก 
เครื่องครัวจึงเป็นส่วนส ำคัญในกำรประกอบอำหำรให้ได้คุณภำพตำมที่ต้องกำร โดย
ค่ำใชจ้่ำยกำรซือ้เครื่องครวัคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25.0 ถึงรอ้ยละ 30.0 ของตน้ทุนกำรเปิด
สำขำใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ซือ้อุปกรณเ์ครื่องครวัส่วนใหญ่ภำยในประเทศจำกผูจ้ัดจ ำหน่ำย
หลำยรำย ยกเวน้อุปกรณบ์ำงอย่ำงที่มีคุณสมบตัิเฉพำะ อำจสั่งซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยเพียง
รำยเดียว เพื่อใหไ้ดสิ้นคำ้ที่มีคณุสมบตัิ และประสิทธิภำพตรงตำมที่กลุ่มบรษิัทฯ ตอ้งกำร  
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ส ำหรบังำนตกแต่งและเฟอรน์ิเจอร ์กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญ กับคุณภำพของ
งำนตกแต่งและเฟอรน์ิเจอร ์ท่ีตอ้งไดต้ำมคุณภำพที่ตอ้งกำรและสอดคลอ้งกับภำพลกัษณ์
ของแต่ละแบรนด ์โดยค่ำกำรก่อสรำ้งและกำรสั่งซือ้ ซึ่งรวมถึงกำรติดตัง้นัน้ คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 40.0 ถึงรอ้ยละ 45.0 ของตน้ทุนกำรเปิดสำขำใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จัดซือ้และจดัจำ้ง
ผูร้บัเหมำส ำหรบังำนตกแต่งและเฟอรน์ิเจอรภ์ำยในประเทศหลำยรำย  

ทั้งนี ้ตน้ทุนวัตถุดิบที่ไม่เก่ียวขอ้งกับอำหำรส ำหรบัปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
2560 2561 และ 2562  คิดเป็นสดัส่วน  รอ้ยละ 2.8 รอ้ยละ 6.9 และรอ้ยละ 7.5 ของตน้ทนุ
ขำยรวมตำมล ำดบั 

 

2.3.4.2 คลังสินค้า การขนส่งและการกระจายวัตถุดิบ 

กลุ่มบรษิัทฯ มีหน่วยงำนกลุ่มบรหิำรซพัพลำยเชน (Supply Chain) ท ำหนำ้ที่บรหิำรจดักำร
กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งกับคลงัสินคำ้และโลจิสติกส ์โดยมีฝ่ำยงำนที่ส  ำคญัคือ (1) ฝ่ำยจดัซือ้กลำง 
ท ำหนำ้ที่สั่งซือ้วัตถุดิบจำกผูจ้ัดจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) เพื่อจัดส่งใหก้ับสำขำรำ้นอำหำรที่กลุ่ม
บริษัทฯ เป็นเจำ้ของ (Direct Purchase) และส ำรองวตัถุดิบที่คลังสินคำ้ตำมระดบัที่ก ำหนด และ (2) 
ฝ่ำยคลงัสินคำ้ ท ำหนำ้ที่จดักำรค ำสั่งซือ้ของสำขำรำ้นอำหำรที่กลุ่มบรษิทัฯ เป็นเจำ้ของและสำขำแฟรน
ไชส ์ส ำหรับวัตถุดิบที่ถูกจัดเก็บที่คลังสินคำ้ของ บุคคลภำยนอก ( Outsource )ที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด รวมทั้งกำรจัดเก็บที่คลังสินคำ้ของกลุ่มบริษัทฯ โดยจะมีกำรติดตำมระดับ
วตัถุดิบที่ส  ำรองอยู่ที่คลงัสินคำ้เพื่อแจง้ไปยงัฝ่ำยจดัซือ้กลำงเมื่อปริมำณวตัถดุิบในคลงัสินคำ้ลดลงถึง
ระดบัท่ีก ำหนด ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทฯ มีกำรก ำหนดมำตรฐำนของปรมิำณวตัถดุิบที่สำขำรำ้นอำหำร และที่
คลงัสินคำ้ตอ้งจดัเก็บไวเ้พื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำกลุ่มบรษิัทฯ มีวตัถดุิบที่เพียงพอและมีคณุภำพเพื่อใหบ้ริกำร
แก่ลกูคำ้ 

กำรจัดส่งวตัถุดิบไปยงัสำขำรำ้นอำหำรมีกำรด ำเนินกำร 2 รูปแบบ คือ (1) ผูจ้ัดจ ำหน่ำย
วตัถุดิบ (Supplier) น ำส่งวตัถุดิบสู่สำขำรำ้นอำหำรโดยตรง และ (2) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) 
น ำส่งวตัถดุิบเขำ้สู่คลงัสินคำ้ และคลงัสินคำ้จดัส่งใหก้บัสำขำรำ้นอำหำร ทัง้นี ้กำรบรหิำรจดักำรภำยใต ้
2 รูปแบบข้ำงตน้เป็นกำรสรำ้งควำมยืดหยุ่นในกำรจัดหำและจัดส่งวัตถุดิบ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ 
สำมำรถพิจำรณำเลือกใชรู้ปแบบใดรูปแบบหนึ่งในกำรจดัซือ้ไดต้ำมประสิทธิภำพและตน้ทนุกำรจดักำร
โดยรวมที่มีควำมเหมำะสมที่สดุและเกิดประโยชนส์งูสดุ  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรบริหำรคลังสินคำ้และโลจิสติกส ์โดยค ำนึงถึงตน้ทุนในกำร
บรหิำรจดักำรระยะยำว จึงไดก้ ำหนดรูปแบบกำรบรหิำรออกเป็น  2 รูปแบบ ดงันี ้

(1) ว่ำจำ้งบรษิัทผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรคลงัสินคำ้และระบบโลจิสติกสภ์ำยนอก  

ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทฯ ไดว้่ำจำ้งบริษัทผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรคลงัสินคำ้และ
ระบบโลจิสติกส์ภำยนอก เพื่อให้บริกำรบริหำรคลังสินค้ำและระบบโลจิสติกส์ 
ส ำหรบัวัตถุดิบที่เก่ียวกับอำหำร (Food Products) ทั้งหมด เช่น ปลำแซลมอนแช่

49



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1.2 หนำ้ที่ 35 
 

แข็ง กลุ่มผลิตภณัฑจ์ำกเนือ้ เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงรส เป็นตน้ โดยมีกระบวนกำร
ในกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับสินค้ำทุกอุณหภูมิ ทั้งอุณหภูมิแช่แข็ง ( Frozen 
Product) อณุหภมูิแช่เย็น (Chilled Product) และอณุหภมูิหอ้ง 

ทัง้นี ้บคุคลภำยนอก ( Outsource ) มีหนำ้ที่ใหบ้รกิำรบรหิำรคลงัสินคำ้และระบบโล
จิสติกสแ์บบครบวงจร เช่น (1) กำรจัดกำรและกำรควบคุมสินคำ้คงคลัง (2) กำร
ตรวจสอบคุณภำพของผลิตภัณฑก์่อนกำรรบัและก่อนน ำส่ง (3) กำรรบัค ำสั่ง กำร
จัดส่ง และกำรส่งมอบผลิตภัณฑ ์และ (4) กำรจัดท ำเอกสำรและกำรจดัท ำบนัทึก 
เป็นตน้ โดยที่กลุ่ม บริษัทฯ สำมำรถเขำ้ตรวจสอบคลงัสินคำ้ของ บุคคลภำยนอก ( 
Outsource ) ไดต้ลอดเวลำ ดว้ยกำรส่งหนงัสือแจง้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั รวมทัง้ 
บุคคลภำยนอก ( Outsource )ตอ้งจัดท ำรำยงำนต่ำงๆ ถึงสถำนะกำรด ำเนินงำน
และจดัส่งใหก้บักลุ่มบรษิัทฯ ตำมที่กลุ่มบรษิัทฯ ก ำหนด   

(2) บรหิำรงำนดว้ยตนเอง  

ณ ปัจจบุนั กลุ่มบรษิัทฯ บรหิำรคลงัสินคำ้และระบบโลจิสติกส ์วตัถดุิบที่ไม่เก่ียวกับ
อำหำร (Non-Food Products) ดว้ยตนเอง เช่น ของใชสิ้น้เปลือง และอุปกรณใ์น
กำรท ำกำรตลำด (Marketing Material) ต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ มีกำร
ว่ำจำ้งผูใ้หบ้ริกำรขนส่งภำยนอกเพื่อใหบ้ริกำรจดัส่งของใชสิ้น้เปลือง และอุปกรณ์
ในกำรท ำกำรตลำด (Marketing Material) ให้แก่สำขำของรำ้นอำหำรภำยใตแ้บ
รนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ  

กำรบรหิำรสินคำ้ส ำหรบักลุ่มวตัถดุิบที่เก่ียวกบัอำหำร (Food Products) ทัง้หมดนัน้ จะตอ้ง
เก็บรกัษำผลิตภณัฑต์ำมมำตรฐำนของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรตรวจรบัสินคำ้ กำร
เก็บรกัษำ และกำรขนส่งจนถึงหนำ้สำขำรำ้นอำหำร โดย บุคคลภำยนอก ( Outsource ) จะตรวจสอบ
คุณภำพของผลิตภณัฑก์่อนกำรรบั และจดัเก็บสินคำ้ใหเ้หมำะสมตำมอณุหภูมิที่ก ำหนดไวแ้ละสภำวะ
กำรเก็บรกัษำของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท รวมทั้งมีกำรจัดเตรียมและตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ออกจำกคลังสินคำ้ ทั้งนี ้ สำขำรำ้นอำหำรทั้งในเขตกรุงเทพฯ 
ปรมิณฑล รวมทัง้ต่ำงจงัหวดัสำมำรถสั่งสินคำ้ที่ตอ้งกำรจำกกลุ่มบรหิำรซพัพลำยเชน (Supply Chain) 
ผ่ำนระบบออนไลน ์ซึ่งเชื่อมต่อระหว่ำงสำขำรำ้นอำหำรกับกลุ่มบริหำรซพัพลำยเชน (Supply Chain) 
หรือผ่ำนพนักงำนกลุ่มบริหำรซัพพลำยเชน (Supply Chain) ซึ่งทำงสำขำรำ้นอำหำรจะสั่งล่วงหนำ้
ประมำณ 1 – 3 วนั เมื่อกลุ่มบริหำรซพัพลำยเชน (Supply Chain) ไดร้บัค ำสั่งซือ้จำกสำขำรำ้นอำหำร
แลว้ จะด ำเนินกำรแจง้ บุคคลภำยนอก ( Outsource ) ซึ่งจะท ำกำรจดัเตรียมสินคำ้เพื่อส่งใหก้ับสำขำ
รำ้นอำหำรในช่วงเชำ้ของทุกวนั และมีกำรบันทึกอุณหภูมิของตูแ้ช่เย็น ตูแ้ช่แข็ง ไว ้เพื่อใชต้รวจสอบ
คณุภำพของผลิตภณัฑ ์ 

ทั้งนี ้บุคคลภำยนอก ( Outsource ) จะเป็นผูจ้ัดท ำประกันภัยเพื่อคุม้ครองควำมเสียหำย
ของผลิตภัณฑ์และอุบัติเหตุส ำหรับรถขนส่งทุกคัน  และกลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดท ำประกันภัยเพื่อ
คุม้ครองควำมเสียหำยของผลิตภัณฑแ์ละอุบัติเหตุส ำหรบัรถขนส่งส ำหรบักำรบริหำรคลังสินคำ้ของ
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กลุ่มบรษิัทฯ ดว้ยตนเอง 

2.3.4.3 การจัดหาสถานทีต่ั้งของสาขาร้านอาหาร 

กลุ่มบริษัทฯ จดัหำสถำนที่ส ำหรบักำรขยำยสำขำรำ้นอำหำร โดยฝ่ำยพฒันำธุรกิจจะเป็น
ผูจ้ัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำมเป็นไปไดท้ำงธุรกิจเพื่อประกอบกำรตดัสินใจลงทุน โดยครอบคลมุ
ตัง้แต่กำรส ำรวจพืน้ที่ตัง้ ขอ้มลูเชิงประชำกร ระดบัรำยได ้จ ำนวนคู่แข่งในบริเวณใกลเ้คียง พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ระบบโลจิสติกส ์ขนำดและกำรวำงต ำแหน่งทำงกำรตลำดของศูนยก์ำรคำ้ ตลอดจนชื่อเสียง
และควำมนิยมของสถำนที่ตัง้ หำกท ำเลดงักล่ำวผ่ำนเกณฑต์ำมที่กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดไว ้และคำดว่ำ
จะสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่เหมำะสม รวมถึงมีระยะเวลำกำรคืนทุนเป็นไปตำม
นโยบำยของกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ำยพฒันำธุรกิจจะด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนกับท ำเลเป้ำหมำย และจะ
เจรจำต่อรองเขำ้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีระยะสัน้ (ประมำณ 3 ปี ) และ/หรือ เซง้ระยะยำว (ประมำณ 5 ปีขึน้
ไป) โดยมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร และค่ำสำธำรณปูโภคในเบือ้งตน้ ทัง้แบบคงที่ หรือ อตัรำ
แปรผนัตำมยอดขำย แลว้แต่กรณี  

2.3.4.4 การจัดหาผู้รับเหมาส าหรับโครงการ 

กลุ่มบริษัทฯ จะจัดหำผูร้บัเหมำส ำหรบักำรก่อสรำ้งสำขำ (“ผูร้บัเหมำ”) ที่มีประสิทธิภำพ 
และสำมำรถท ำงำนเสรจ็ทนัเวลำ ซึ่งจะช่วยใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถขยำยสำขำไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ
และรวดเรว็ภำยใตต้น้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่เหมำะสม ตำมแผนงำนท่ีก ำหนดในแต่ละ Quater 

โดยเฉล่ียกลุ่มบริษัทฯ จะให้ผู้ออกแบบมีควำมช ำนำญ ของแต่ละ  Brands ที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกใหด้  ำเนินกำรออกแบบตกแต่งภำยใน, งำนออกแบบครวัและงำนระบบM&E   ตำม CI และ 
Block Plan , Layout ของแต่ละ Brands .ให้ใช้เวลำในกำรออกแบบแลว้เสร็จประมำณ 1 – 2 เดือน 
ก่อนท ำกำรประมูลงำนคัดเลือกผู้รับเหมำ ที่ต้องใช้เวลำประมำณ 1 เดือน  ซึ่งบริษัทฯ จะท ำกำร
คัดเลือกผู้รับเหมำ จ ำนวน 3 – 4 รำย ในแต่ละส่วนงำน ตำมแผนงำนก่อสรำ้ง  ซึ่งผ่ำนเกณฑ์กำร
พิจำรณำคดัเลือกคณุสมบตัิ เขำ้มำรว่มประมลูงำนของกลุ่มบรษิัทฯ  โดยผ่ำนขัน้ตอนกำรประกวดรำคำ
ซึ่ง ผูร้บัเหมำตอ้งใหส่้งใบเสนอรำคำกำรก่อสรำ้งต ่ำสดุ   และฝ่ำยบริหำรโครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ จะ
น ำเสนอคณะกรรมกำรจดัซือ้จดัจำ้ง เป็นผูพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสม ทัง้ในเรื่องของตำรำงเวลำกำร
ท ำงำน  ทีมท ำงำนท่ีใชแ้ละงบประมำณที่เหมำะสม จำกนัน้กลุ่มบรษิัทฯ จะเลือกผูร้บัเหมำที่เหมำะสม 
และมีควำมช ำนำญ และเข้ำท ำสัญญำกับผู้รับเหมำ    ในส่วนของระยะเวลำกำรก่อสรำ้งสำขำ 
ประมำณ 1-2 เดือน / สำขำ ขึน้อยู่กับประเภทกลุ่มรำ้นอำหำรไทย หรือกลุ่มรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น  ซึ่ง
ค่ำใชจ้่ำยในกำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำงำนตกแต่ง คิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 40.0 ถึงรอ้ยละ 45.0 ของ
ตน้ทนุกำรเปิดสำขำใหม่ , ค่ำใชจ้่ำยงำนระบบM&E  คิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 20.0 ,  ค่ำใชจ้่ำย
งำนอุปกรณ์เครื่องครัว และตู้เย็น  คิดเป็นสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 12.0 , งำนระบบเพิ่มเติมจำก
มำตรฐำน  คิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 12.0 ถึงรอ้ยละ 15.0  , ค่ำจดัเตรียมอุปกรณ ์SET UP คิด
เป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 6 ถึงรอ้ยละ 9  
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2.3.4.5 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 

กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับคุณภำพผลิตภัณฑ ์คุณภำพอำหำรและคุณภำพของกำร
บรกิำรในสำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ จึงจดัใหม้ีระบบกำรบรหิำรจดักำรคณุภำพรำ้นอำหำรอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

(1) กำรคดัสรรวตัถดุิบที่มีคณุภำพ 

กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ ท ำ
หนำ้ที่คดัเลือกวตัถดุิบจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหม่ที่มำน ำเสนอ โดยจะน ำวตัถดุิบดงักล่ำวมำ
ทดลองประกอบอำหำรเพื่อทดสอบและพัฒนำคุณภำพอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
วตัถดุิบดงักล่ำวยงัอยู่ในเกณฑแ์ละมำตรฐำนตำมที่กลุ่มบรษิัทฯ ก ำหนดไว ้

(2) กำรควบคมุกระบวนกำรเก็บรกัษำและกำรจดัส่งวตัถดุิบถึงหนำ้สำขำ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรคลังสินคำ้ที่ไดม้ำตรฐำน เพื่อควบคุมคุณภำพ
วัตถุดิบ โดยส ำหรับวัตถุดิบที่ เ ก่ียวกับอำหำร (Food Products) ทั้งหมดจะใช้บริกำร 
บุคคลภำยนอก ( Outsource ) ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรคลงัสินคำ้และระบบโลจิ
สติกสภ์ำยนอกที่มีชื่อเสียง และประสบกำรณ ์เป็นผูด้  ำเนินกำรบริหำรและจดัส่งวตัถุดิบไป
ยังสำขำรำ้นอำหำรเป็นประจ ำทุกวัน โดยมีกำรใชร้ถขนส่งที่เหมำะสมกับวัตถุดิบแต่ละ
ประเภท เช่น รถตูเ้ย็นไวจ้ดัส่งเฉพำะอำหำรที่ตอ้งกำรควบคมุอณุหภมูิ จึงท ำใหส้ำมำรถเกบ็
ควำมสดและควำมใหม่ของอำหำรไดจ้นกระทั่งถึงสำขำรำ้นอำหำร  

(3) กำรควบคมุคณุภำพอำหำร  

กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงำนควบคุมคุณภำพอำหำร และกำรบริกำรที่สำขำรำ้นอำหำร 
ภำยใตก้ำรดแูลของฝ่ำยบรหิำรกลุ่มแบรนด ์โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ดงันี ้

1. ทีมตรวจสอบคุณภำพอำหำรและกำรท ำครัว (Food Quality Assurance 
หรือ “ทีม FQA”) ประกอบดว้ย ผูเ้ชี่ยวชำญทำงดำ้นอำหำรและพ่อครวั ท ำ
หนำ้ที่ตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรภำยในครวัที่สำขำรำ้นอำหำร เช่น กำร
จัดเก็บวัตถุดิบในตูเ้ย็น ควำมสะอำดและสภำพกำรใช้งำนของอุปกรณ์
ประกอบอำหำรและภำชนะบรรจ ุควำมสดใหม่ของอำหำร ระยะเวลำในกำร
ท ำอำหำร ขั้นตอนกำรเตรียมวัตถุดิบ กำรผสม กำรปรุงอำหำร ลักษณะ
หนำ้ตำของอำหำร ปรมิำณอำหำรและส่วนผสม ตลอดจนรสชำติของอำหำร 

ทั้งนี ้ทีม FQA จะเขำ้ไปสุ่มตรวจสอบคุณภำพอำหำรและกระบวนกำรปรุง
อำหำรจนถึงวิธีกำรจดัเก็บรกัษำอำหำรใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไวเ้ป็น
ประจ ำทกุสปัดำห ์ 

2. ทีมตรวจสอบทั่วไป (Area Manager หรือ “ทีม AM”) ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
กำรบริหำรจดักำรโดยทั่วไปในรำ้นอำหำร เช่น ตรวจสอบระบบกำรรบั กำร
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จ่ำย และกำรน ำฝำกเงินสด ตรวจสอบกำรใช้งำนของระบบกำรบันทึก
รำยกำร กำรดูแลควำมสะอำด ควำมสว่ำงของแสงไฟ อุณหภูมิในรำ้น กำร
จดัเก็บของแหง้และสำรเคมี ตลอดจนกำรตรวจสอบลกัษณะ รูปลกัษณ ์และ
ปรมิำณของเครื่องดื่มและขนมหวำน 

ทั้งนี ้ทีม AM จะท ำหนำ้ที่เขำ้ไปสุ่มตรวจสอบ กระบวนกำรกำรบริกำรและ
กำรบริหำรสำขำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้เป็นประจ ำทุกสปัดำห ์รวมถึงมี
กำรอบรมพนกังำนใหป้ฏิบตัิตำมระเบียบกำรปฏิบตัิงำนที่สำขำรำ้นอำหำร
ดว้ย (On the Job Training) 

(4) กำรควบคมุคณุภำพกำรบรกิำร และกำรจดักำรกบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียน 

กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทำงในกำรรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนจำกลกูคำ้ผูใ้ชบ้รกิำร
หลำยช่องทำง เช่น ผ่ำนกำรแจง้หนำ้รำ้น ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทฯ  หรือ ผ่ำนกำรท ำ
แบบสอบถำมโดยตรงกบัลกูคำ้ โดยทีม AM จะท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและติดตำมขอ้เสนอแนะ
และขอ้รอ้งเรียนผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ เป็นประจ ำทกุวนั และหำกพบปัญหำ ทำงทีม AM จะเขำ้
ไปตรวจสอบและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและสำขำรำ้นอำหำรเพื่อหำทำง
แกไ้ขในทนัที 

2.3.4 กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ทีเ่กี่ยวข้อง 

ในกำรประกอบกิจกำรรำ้นอำหำร กลุ่มบริษัทฯ ไดก้ ำหนดระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งในกำรประกอบ
กิจกำรรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ โดยทุกสำขำรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษัทฯ จะตอ้งปฎิบัติตำม
กฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสำมำรถแบ่งออกเป็นหวัขอ้หลกัดงันี ้ 

1. สถำนประกอบกิจกำร   
สถำนประกอบกิจกำรรำ้นอำหำร กลุ่มบริษัทฯ ท ำสัญญำเช่ำพืน้ที่รำ้นคำ้ กับ เจำ้ของอำคำร 

เช่น พืน้ท่ีภำยอำคำรศนูยก์ำรคำ้ หรือ หำ้งคำ้ปลีก โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ประมำณ 3 ปี  หรือ 
มำกกว่ำ 3 ปี โดย กลุ่มบริษัทฯ มีกำรท ำสัญญำเช่ำเป็นหนังสือ และมีกำรจดทะเบียนกำรเช่ำต่อ
พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด (ในกรณีที่สญัญำเช่ำก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำเกินกว่ำ 3 ปี)     
2. ใบอนญุำตในกำรประกอบกิจกำร  

ในกำรประกอบกิจกำรรำ้นอำหำรตอ้งมีกำรยื่นขอใบอนุญำตที่ส ำคัญต่อหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่  

- เอกสำรกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม และกำรจดทะเบียนเพิ่มเติมสำขำต่อ 
กรมสรรพำกร และ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  

- ใบอนญุำตจดัตัง้สถำนท่ีจ ำหน่ำยและสะสมอำหำรต่อส ำนกัอนำมยัส่วนทอ้งถิ่น  
- ใบอนญุำตจ ำหน่ำยสรุำต่อกรมสรรพสำมิต (ถำ้มี) 
- กำรยื่นช ำระภำษีป้ำยและช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดินประจ ำปีต่องำนรำยได้ส่วน

ทอ้งถิ่น 
3. กำรจดักำรดำ้นบคุลำกร   
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- กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดท ำสัญญำว่ำจ้ำงแรงงำน กับพนักงำน โดยปฏิบัติตำม พ.ร.บ.
แรงงำน รวมทัง้จดัท ำขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษัทตำมกฎหมำยก ำหนด พรอ้มทัง้จดั
ใหม้ีสิทธิและสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด    

- กลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีกำรขออนญุำตในกำรวำ่จำ้งแรงงำนตำ่งดำ้ว โดยถกูตอ้งตำมกฎหมำย 
พ.ร.บ. แรงงำนต่ำงดำ้ว และประกำศของกระทรวงมหำดไทย  

- กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดให้พนักงำนในส่วนที่มีหน้ำที่ประกอบอำหำรในครัว ไดร้ับกำร
ฝึกอบรมและมีบตัรประจ ำตวั “ผูส้มัผสัอำหำร” ซึ่งหมำยถึงบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัอำหำร 
ตัง้แต่กระบวนกำรเตรียม ประกอบ ปรุง จ ำหน่ำย และเสิรฟ์อำหำร รวมถึงกำรลำ้งและ
เก็บภำชนะอปุกรณ ์ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสขุ   

4. กฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบกิจกำร   
- งำนที่เก่ียวขอ้งกับกำรตลำด กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมกำรขำย ตอ้งปฏิบตัิ

ภำยใตก้ฎหมำย เช่น พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 
พ.ร.บ. กำรพนนั ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทฯ ตอ้งท ำกำรตรวจสอบ หรือ ยื่นขออนญุำต ใหถ้กูตอ้ง
ตำมกฎหมำย ก่อนกำรด ำเนินกำร  

- งำนท่ีเก่ียวกบัขอ้งทรพัยสิ์นทำงปัญญำ อนัไดแ้ก่ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ เช่น สญัญำใหลิ้ขสิทธ์ิ
ดนตรี/เพลง กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรคำ้/เครื่องหมำยบริกำร ท่ีเก่ียวข้องกับ      
แบรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ 

 

2.3.5 งานทียั่งไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี     - 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

            

  กลุ่มบริษัทฯไดต้ระหนกัถึงควำมเสี่ยงที่มีอยู่และอำจกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  ซึ่งปัจจยั

ควำมเสี่ยงอำจมีที่มำจำกปัจจัยภำยในหรือปัจจัยภำยนอก  คณะกรรมกำรบริษัทฯจึงไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นบริหำรควำมเสี่ยง กฏบตัรของ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ  มี

กำรประเมินผลควำมเสี่ยงทัง้ในเชิงคุณภำพและปริมำณ โดยควำมเสี่ยงที่จะกล่ำวเป็นล ำดบัดงัต่อไปนีห้ำกเกิดขึน้จะส่งผลลบต่อกำรด ำเนิน

ธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน    

      1.       ความเส่ียงจากการเป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

      บริษัทฯประกอบธุรกิจแบบบริษัทโฮลดิง้(Holding Company)  มีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืนเป็นหลกัและไม่มีกำร

ด ำเนินธุรกิจของตนเองที่มีรำยไดอ้ย่ำงมีนัยส ำคญั   ผลประกอบกำรของบริษัทฯจึงขึน้กับผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำร

จ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย  ทัง้นี ้ส  ำหรบัปีบญัชีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯถือหุน้ในบริษัทย่อยจ ำนวน  7 บริษัท ไดแ้ก่ 

ZRH  AKF  GGG  OTT  SYN  ZPC และ  ZSM   ดงันัน้หำกบริษัทย่อยดงักล่ำวไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลหรือจ่ำยเงินปันผลไดน้อ้ยลง

อำจส่งผลต่อรำยได ้ผลกำรด ำเนินงำนและกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 

       แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำ รอ้ยละ 50.0 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี

เงินไดข้องงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยและกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฏหมำย ที่ผ่ำนมำกำรจ่ำยเงินปันผลของ

บริษัทเหล่ำนีไ้ม่เคยเกิดปัญหำแต่ประกำรใด จึงท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำกำรประกอบธุรกิจในลกัษณะดงักล่ำวจะไม่กระทบกบักำรจ่ำยเงินปันผล

ของบริษัทฯ 

2.    ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

             ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท  วตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นสินคำ้ประเภทอำหำรสด เช่น  อำหำรทะเล เนือ้สตัว ์ขำ้ว 

ไข่  ผัก และผลไมต้่ำงๆ  วตัถุดิบดงักล่ำวปริมำณ รำคำ มีควำมผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดูกำล   กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ

อำกำศที่ไม่เอือ้อ ำนวย ภำวะแลง้   เกิดภัยธรรมชำติ กำรระบำดของโรคติดต่อในพืชและสัตว ์ ปริมำณผลผลิตที่ออกสู่ตลำด

ในขณะใดขณะหนึ่งและควำมตอ้งกำรของตลำดทัง้ในและนอกประเทศ  ดงันัน้ในแต่ละช่วงเวลำจึงมีควำมไม่แน่นอนและอำจเกิด

กำรขำดแคลนในบำงช่วงเวลำ  ปัจจัยดงักล่ำวจึงส่งผลทัง้ทำงตรงและทำงออ้มต่อรำคำวตัถุดิบ และอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อ

ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัท ฯ  ทัง้นี ้ส  ำหรบัปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตน้ทุนวตัถุดิบคิดเป็น

รอ้ยละ   68.6 ของตน้ทนุขำยรวม     

            เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว กลุ่มบริษัทฯไดใ้หค้วำมส ำคัญกับกำรควบคุมและบริหำรตน้ทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ลด

ผลกระทบจำกกำรขำดแคลนและควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ โดยมีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงอันอำจ

เกิดขึน้ดงันี ้

                  1.  มีกำรวำงแผนกำรจัดซือ้และประมำณกำรปริมำณควำมตอ้งกำรกำรใชว้ตัถุดิบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวตัถุดิบที่อำจ

ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อตน้ทุนวตัถุดิบโดยรวม มีกำรจัดระบบกำรจัดซือ้ที่มีประสิทธิภำพเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ กลุ่มบริษัทฯ

สำมำรถจดัซือ้ใหไ้ดร้ำคำและเงื่อนไขที่ดีที่สดุโดยเปิดกำรประมลูประกวดรำคำหรือกำรเปรียบเทียบรำคำวตัถดุิบกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย

วตัถดุิบหลำยรำย 

                  2.   สรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีกับผูจ้ัดจ ำหน่ำย  รวมทัง้ติดตำมปัจจัยและเหตุกำรณท์ี่มีผลกระทบกับปริมำณและรำคำ

วตัถุดิบทัง้ทำงตรงและทำงออ้มอย่ำงใกลช้ิด ตลอดจนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนหรือควำมผันผวนของรำคำ

วตัถดุิบเพ่ือเตรียมป้องกนัและแกไ้ขสถำนกำรณค์วำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ไดอ้ย่ำงทนัท่วงที 
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                    3.  กรณีที่รำคำวตัถุดิบปรบัตวัเพิ่มขึน้ กลุ่มบริษัทฯ จะยงัไม่ปรบัเพิ่มรำคำอำหำรทนัที แต่จะพิจำรณำปรับเพิ่มรำคำ

อำหำร ในกรณีที่รำคำวตัถุดิบมีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องหรือรำคำวตัถุดิบโดยรวมมีกำรปรบัเพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญั ในกำร

ปรบัรำคำอำหำรกลุ่มบริษัทฯ จะพิจำรณำเปรียบเทียบกับรำคำตลำดหรือรำคำคู่แข่งเพื่อมิใหส้่งผลกระทบต่อยอดขำยหรือฐำน

ลกูคำ้ 

                     4.  ส ำหรบัวตัถุดิบบำงประเภทที่ส  ำคญั กลุ่มบริษัทฯไดจ้ัดท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ทัง้ระยะสัน้และระยะยำวจำก

ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยที่เช่ือถือได ้   ใหมี้กำรเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวตัถดุิบจำกประวตัิกำรใชใ้นอดีตที่ผ่ำนมำเพื่อ

ก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดซือ้อย่ำงเหมำะสม  มีกำรก ำหนดเงื่อนไข ขอ้ตกลง ทัง้ปริมำณ รำคำ เวลำในกำรส่งมอบและเงื่อนไขอ่ืน

อย่ำงชดัเจนรวมทัง้กำรพิจำรณำจดัซือ้วตัถดุิบโดยตรงจำกต่ำงประเทศเพ่ือใหเ้กิดควำมมั่นใจในปริมำณ คณุภำพและรำคำ  

                      5.  กลุ่มบริษัทฯมีนโยบำยจัดใหมี้รำยชื่อผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลำยรำยเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรสั่งซือ้วตัถุดิบจำกผูจ้ัด

จ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง ตลอดจนพิจำรณำปรบัเปลี่ยนแปลงรำยกำรอำหำรใหมี้ควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบัภำวะตลำดในแต่ละ

ช่วงฤดูกำล หรือใชว้ตัถุดิบอ่ืนที่คณุภำพใกลเ้คียงกันมำทดแทนเพื่อลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนวตัถุดิบหรือควำมผนัผวนของ

รำคำในบำงช่วงเวลำ 

                      กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนวตัถดุิบหรือไดร้บัผลกระทบจำกกำรเพิ่มขึน้

ของรำคำวตัถดุิบจนมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 
                      2.2  ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสาขาของกลุ่มบริษัทฯ 
                              กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รำยไดส้่วนใหญ่มำจำกธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น   ทัง้นีอ้ำหำรญ่ีปุ่ นยงัคงไดร้บัควำมนิยม 
              จำกผูบ้ริโภคเนื่องจำกเป็นกำรใชว้ตัถดุิบตำมธรรมชำติที่อดุมไปดว้ยคณุค่ำทำงโภชนำกำร ซึ่งกลุ่มบริษัทไดต้อบสนองโดยมีแบรนด์ 
              รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นที่หลำกหลำย  
                              แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทไดต้ระหนกัถึงควำมจ ำเป็นในกำรเพิ่มศกัยภำพในกำรประกอบธุรกิจและเพ่ือเป็นกำรกระจำย 
              ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ (Diversify)และเพ่ือเป็นกำรเพิ่มช่องทำงเขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้ใหค้รอบคลมุมำกขึน้ โดยมีกำรซือ้กลุ่ม 
              ธุรกิจรำ้นอำหำรแบรนดต์ ำมั่ว เพ่ือเป็นรำกฐำนกลุ่มธุรกิจรำ้นอำหำรไทยอีสำน และไดมี้กำรขยำยธุรกิจออกไปในชื่อแบรนด ์“เขียง”  
              เพ่ือรองรบักลุ่มลกูคำ้ที่เป็นแบรนดอ์ำหำรไทย-สตรีทฟดูส ์  ตลอดจนกำรขยำยแบรนดอ์ำหำรญ่ีปุ่ นในนำม “ DIN “ “Foo”  

            ทั้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 สำขำรำ้นอำหำรที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของ ที่มีท ำเลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร และ
ปริมณฑล มีจ ำนวน 138  สำขำ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ    79.3   ของจ ำนวนสำขำรำ้นอำหำรทัง้หมดที่กลุ่มบริษัทฯเป็นเจำ้ของ    
สำขำส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในศูนยก์ำรคำ้/หำ้งสรรพสินคำ้ คอมมูนิตีม้อลลแ์ละหำ้งคำ้ปลีก  ทั้งนี ้หำกเกิดเหตุกำรณท์ี่ท  ำใหก้ำรด ำเนิน
ธุรกิจตำมปกติของรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ตอ้งหยดุชะงกั และ/หรือหำกเกิดเหตกุำรณไ์ม่คำดคิดในบริเวณกรุงเทพมหำนคร และ
ปริมณฑล เช่น ปัญหำทำงกำรเมือง  กำรประทว้ง อุทกภัย  จนเป็นเหตุใหศู้นยก์ำรคำ้/ห้ำงสรรพสินคำ้  คอมมูนิตีม้อลลแ์ละหำ้งคำ้
ปลีกไดร้บัควำมเสียหำยหรือตอ้งปิดกำรใหบ้ริกำร อำจท ำใหร้ำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัควำมเสียหำยหรือปิดกำรใหบ้ริกำร 
หรืออำจท ำใหผู้บ้ริโภคไม่มั่นใจในกำรออกไปรบัประทำนอำหำรนอกบำ้น และ/หรือ กลุ่มผูบ้ริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำร
บริโภคไปนิยมอำหำรประเภทอ่ืน ซึ่งเหตกุำรณด์งักล่ำว อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั  
                      เพ่ือลดควำมเสี่ยงดงักล่ำว กลุ่มบริษัทฯ ไดมี้กำรพฒันำรูปแบบรำ้นอำหำรใหมี้ขนำดเล็กลง อย่ำงเช่นกรณีของแบรนด ์

“เขียง”  เพ่ือกระจำยกำรลงทนุของสำขำรำ้นอำหำรใหค้รอบคลมุทั่วประเทศไดม้ำกขึน้ ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรกระจกุตวัของ

สำขำของกลุ่มบริษัทฯ ได ้นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีกำรใหบ้ริกำรจดัส่งอำหำร (Delivery) ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงกรณีที่ผูบ้ริโภค

ไม่มั่นใจในกำรออกไปรบัประทำนอำหำรนอกบำ้น เนื่องจำกเกิดเหตกุำรณไ์ม่คำดคิดในพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล รวมทัง้

ในต่ำงจงัหวดับำงจงัหวดั 

       2.3 ความเส่ียงจากการไม่สามารถจัดหาพืน้ทีเ่ช่า เพื่อขยายสาขาใหม่ และ/หรือไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพืน้ทีข่องสาขาเดิม  

      ได้ และ/หรือการด าเนินธุรกิจร้านอาหารบนพืน้ทีเ่ช่าทีอ่ยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการพืน้ทีเ่ช่า 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 3 
 

               ปัจจุบนัธุรกิจรำ้นอำหำรมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสงู  มีผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรจ ำนวนมำก  หลำกหลำยประเภท ทัง้รำยเล็ก

รำยใหญ่  และมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ ท ำใหก้ำรหำพืน้ที่เช่ำที่มีศกัยภำพเพื่อเปิดสำขำใหม่ท ำไดย้ำกยิ่งขึน้   กลุ่มบริษัทฯยงัอำจมีควำม

เสี่ยงที่ไม่สำมำรถจดัหำพืน้ที่เช่ำเพ่ือเปิดสำขำใหม่ไดต้ำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้ นอกจำกนีส้ญัญำเช่ำพืน้ที่ของกลุ่มบริษัทฯในปัจจบุนั    

ส่วนใหญ่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ประมำณ 3 ปี กลุ่มบริษัทฯอำจมีควำมเสี่ยงในในกำรไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำไดแ้ละ/หรือไม่

สำมำรถเจรจำต่อรองใหไ้ดเ้งื่อนไขและรำคำค่ำเช่ำที่เหมำะสมกบัผลตอบแทนตำมที่กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งกำรได ้ รวมทัง้กำรจดัท ำสญัญำ

เช่ำและ/หรือกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำกับผูป้ระกอบกำรพื่นที่เช่ำส่วนใหญ่จะมีขัน้ตอนภำยในที่ใชเ้วลำประมำณ 3-6 เดือน โดยในบำง

กรณีกลุ่มบริษัทฯจะมีกำรด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรในระหว่ำงกำรรอลงนำมในสญัญำเช่ำของผูป้ระกอบกำรพืน้ที่เช่ำ  ท ำใหบ้ริษัทฯอำจ

มีควำมเสี่ยงในกำรเช่ำและ/หรือใชพ้ืน้ที่เช่ำ  ซึ่งอำจส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทอย่ำงมี

นยัส ำคญั 

                 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจกับผูป้ระกอบกำรพืน้ที่เช่ำ ทัง้ศูนยก์ำรคำ้/ หำ้งสรรพสินคำ้ คอมมูนนิตี ้

มอลลแ์ละหำ้งคำ้ปลีกหลำยรำยทัง้ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดั มีควำมสมัพนัธท์ี่ดีกับผูใ้หเ้ช่ำมำยำวนำน  มีประวตัิกำรช ำระ

ค่ำเช่ำที่ดีตรงต่อเวลำ  ปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำอย่ำงเคร่งครดัมำโดยตลอด  นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัทฯยงัเป็นผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร

เครือข่ำย (Chain Restaurant) ชั้นน ำของประเทศ    มีแบรนดร์ำ้นอำหำรที่หลำกหลำยและแข็งแกร่งเป็นที่ยอมรบัและชื่นชอบของ

ลกูคำ้(Strong Brand Recognition & Brand Variety) มีสินคำ้ที่มีคณุภำพ บริกำรที่ดี เป็นที่ตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ท ำใหผู้ป้ระกอบกำร

ศูนยก์ำรคำ้/หำ้งสรรพสินคำ้ คอมมูนนิตีม้อลลแ์ละห้ำงคำ้ปลีก  มีกำรสอบถำมควำมสนใจในกำรเช่ำพืน้ที่จำกกลุ่มบริษัทฯอย่ำง

ต่อเนื่อง รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯมีทีมงำนฝ่ำยพฒันำธุรกิจท ำหนำ้ที่ในกำรติดต่อ ติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกบัพืน้ที่เช่ำ วิเครำะหโ์อกำส 

ควำมเป็นไปได ้ ศกัยภำพของพืน้ที่ เพื่อรองรบักำรขยำยสำขำตำมแผนงำนกำรขยำยสำขำในอนำคต   รวมทัง้กลุ่มบริษัทไดไ้ดมี้กำร

พัฒนำรูปแบบรำ้นอำหำรใหมี้ขนำดเล็กลง  ซึ่งสำมำรถที่จะเปิดสำขำรำ้นอำหำรในพืน้ที่ที่หลำกหลำยมำกขึน้ เช่น เปิดสำขำใน

ป๊ัมน ำ้มนั  ตำมตึกแถว อำคำรพำณิชย ์หรือพืน้ที่อ่ืนที่มีศกัยภำพเพียงพอในกำรเปิดสำขำ    ซึ่งท ำใหส้ำมำรถเปิดโอกำสในกำรขยำย

สำขำไดม้ำกขึน้ 

                   นอกจำกนี ้กำรที่กลุ่มบริษัทฯใช้พื ้นที่เช่ำที่อยู่ระหว่ำงกำรรอลงนำมในสัญญำเช่ำเป็นเรื่องที่ปฏิบัติโดยทั่วไปใน

อุตสำหกรรม กลุ่มบริษัทฯมีหน่วยงำนคอยติดตำมเอกสำรสัญญำเช่ำที่ผูใ้หเ้ช่ำไดล้งนำมแลว้อย่ำงใกลช้ิด ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ

สำมำรถจัดหำพืน้ที่เช่ำเพื่อเปิดกิจกำรรำ้นอำหำรได้เป็นจ ำนวนมำกและไดร้บักำรต่ออำยุสญัญำเช่ำมำโดยตลอด และไม่เคยประสบ

ปัญหำกำรใชพ้ืน้ที่เช่ำที่อยู่ในระหว่ำงกำรรอลงนำม/ต่ออำยสุญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำ 

  2.4 ความเส่ียงจากการไม่ประสบความส าเร็จของสาขาทีเ่ปิดใหม่ 

                  กลุ่มบริษัทฯมีเป้ำหมำยในกำรขยำยสำขำรวมทัง้กำรปรบัปรุงสำขำเดิมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีแผนกำรเปิดสำขำเพิ่มขึน้ใน

แต่ละปีที่สอดคลอ้งกบัสภำวะตลำด อตุสำหกรรม กำรแข่งขนั  ควำมตอ้งกำรและก ำลงัซือ้ของผูบ้ริโภค  ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 

ธันวำคม    2560 2561 2562  กลุ่มบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำที่กลุ่มบริษัทฯเป็นเจำ้ของทั้งสิน้  24 สำขำ  13   สำขำและ 71 สำขำ 

ตำมล ำดบั  โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดสำขำเพิ่มขึน้ป็นจ ำนวนมำก      ทัง้นีใ้นกำรลงทนุเปิดสำขำใหม่จ ำนวนเงินลงทนุใหม่ของ

กลุ่มบริษัทฯ ที่ตอ้งใชเ้งินลงทุนเฉลี่ยต่อสำขำ  ส ำหรบักลุ่มแบรนดร์ำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น เงินลงทุนเฉลี่ย  3.0-12.5 ลำ้นบำทต่อสำขำ และ

กลุ่มแบรนดร์ำ้นอำหำรไทย เงินลงทุนเฉลี่ย   1.0-3.0  ลำ้นบำทต่อสำขำ เพื่อเป็นเงินลงทุนในกำรออกแบบ งำนก่อสรำ้ง งำนระบบ  

งำนตกแต่งรำ้น เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณค์รวั อปุกรณเ์ครื่องใชส้  ำนกังำนอื่น    

                 จำกสภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจอำหำรนับวนัจะยิ่งควำมรุนแรงมำกยิ่งขึน้  เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่คู่แข่งขันจะเขำ้มำในกำร

ด ำเนินธุรกิจไดง้่ำย มีรูปแบบที่หลำกหลำย ทัง้จำกกำรคู่แข่งขนั หรือกำรแข่งขนัระหว่ำงสำขำของกลุ่มบริษัทฯดว้ยกนัเองทัง้ภำยใต  ้

แบรนดเ์ดียวกนัหรือต่ำงแบรนด(์Cannibalization)  ดงันัน้กลุ่มบริษัทฯจึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปิดสำขำใหม่หรือจำกกำรปรบัปรุง

สำขำที่ยอดขำย   ก ำไรและ อตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้ซึ่งอำจกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและ

ฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯอย่ำงมีนยัส ำคญั 
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ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 4 
 

                  เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดงักล่ำว กลุ่มบริษัทฯไดก้ ำหนดใหใ้นกำรลงทนุขยำยสำขำ จะตอ้งมีกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้อง

กำรลงทุน(Feasibility Study) ร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง มีกำรก ำหนดรูปแบบประเภทของรำ้นอำหำรและแบรนดท์ี่เหมำะสม 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย  รูปแบบโครงกำรของผูใ้หเ้ช่ำพืน้ที่  ภำวะกำรตลำด  กำรแข่งขนั  คู่แข่ง ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค เงินลงทนุใน

กำรพฒันำ ระยะเวลำคืนทนุ และผลตอบแทนที่ไดจ้ำกกำรลงทุน ทัง้นีก้ำรลงทุนดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิจำกบคุคลผูมี้อ ำนำจ

อนมุตัิ  คณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษัทตำมจ ำนวนกำรลงทนุแลว้แต่กรณี   

                   นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัทฯได้ก ำหนดขั้นตอนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อด ำเนินกำรติดตำม

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกลช้ิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วง 6 เดือนแรก ทัง้นีเ้พ่ือเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึน้จริงกับ

เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และผลกำรศกึษำควำมเป็นไปได ้(Feasibility Study)  ที่จดัท ำไว ้หำกพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัจะตอ้ง

มีกำรวิเครำะหห์ำสำเหตขุองควำมแตกต่ำงพรอ้มทัง้ก ำหนดมำตรกำรใหห้น่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขเพื่อใหผ้ลประกอบกำร

เป็นไปเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้นอกจำกนีย้งัใหมี้กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุกสำขำเป็นประจ ำทุกเดือนอย่ำงต่อเนื่อง  

และจำกควำมแข็งแกรง่   ประสบกำรณใ์นกำรประกอบธุรกิจอย่ำงยำวนำนกว่ำ 27 ปี กลุ่มบริษัทฯเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถบริหำรจัดกำร

สำขำใหม่/สำขำที่ปรบัปรุงใหมี้ผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไวใ้นระดบัที่ดีได ้

   2.5   ความเส่ียงจากการขยายธุรกิจแฟรนไชส ์

                           ตัง้แต่ปี  2559 เพื่อลดภำระกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำโดยใชร้ะบบแฟรนไชสซ์ึ่งท ำให้

กำรขยำยสำขำเป็นไปอย่ำงครอบคลุมทั่วถึงทั้งในและต่ำงประเทศ  ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวำคม  2560  2561 2562 กลุ่ม

บริษัทฯ มีสำขำแฟรนไชสภ์ำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษัทฯ   127 สำขำ 145    สำขำ และ 171 สำขำ  ตำมล ำดบั 

     กำรใชร้ะบบแฟรนไชสด์ังกล่ำว กลุ่มบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ ของหน่วยงำน

ก ำกับดูแลทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงทำงดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตน้ทุนและระบบซพัพลำยเชน  ควำมเสี่ยงจำกอตัรำ

แลกเปลี่ยนสกลุเงินและควำมเสี่ยงของภำวะควำมผนัผวนทำงกำรเมือง  

    เพ่ือลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้  ในกำรพิจำรณำคดัเลือกแฟรนไชสซ์ี กลุ่มบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำถึงปัจจยัควำมเสี่ยงขำ้งต้น

ก่อนเขำ้ท ำสัญญำแฟรนไชส ์และหำกพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรเปิดสำขำในท ำเลดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงสูงเกินไป กลุ่มบริษัทฯ จะ

พิจำรณำไม่ขยำยสำขำในท ำเลนัน้   ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรขยำยธุรกิจกลุ่มบริษัทฯจะมีกำรพิจำรณำกำรเปิดสำขำในรูปแบบ

ของกำรร่วมทุนหรือกำรขยำยสำขำแฟรนไชสท์ี่เป็น รูปแบบของ Master Franchise เพื่อเป็นเพิ่มกำรขยำยสำขำในรูปแบบแฟรนไชส์

และลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้  นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ฝ่ำยตรวจสอบ ท ำหนำ้ที่คอยติดตำมและ

ประเมินควำมเสี่ยงของกำรประกอบธุรกิจ รวมทัง้วำงแผนและหำแนวทำงในกำรป้องกนัและลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ 

  ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560  2561  2562  กลุ่มบริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหส้ิทธิแฟรนไชสค์ิดเป็นรอ้ยละ  

2.2 รอ้ยละ  2.3.  รอ้ยละ 2.4   ของรำยไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ หรือคิดเป็นรอ้ยละ รอ้ยละ 9.4  รอ้ยละ 4.6  และรอ้ยละ 5.1 ของก ำไร

ขัน้ตน้ของกลุ่มบริษัทฯตำมล ำดบั  

 

 2.6 ความเส่ียงจากแฟรนไชสซ์ีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาแฟรนไชส ์

                      จำกกำรใชร้ะบบแฟรนไชสใ์นกำรขยำยสำขำทัง้ในและต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่แฟรนไชสซ์ีไม่

ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำและควำมเสี่ยงจำกกำรถกูลอกเลียนแบบ เกิดข่ำวสำรในทำงลบเกี่ยวกับรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์อง

กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและโอกำสทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

                     อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯมีฝ่ำยงำนที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของแฟรนไชสท์ี่จะออกไปวัดผล ประเมินกำร

ปฏิบัติงำน  มีกำรตรวจสอบคุณภำพของแฟรนไชสต์ำมแบบที่ก ำหนด นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัทยังมี  ฝ่ำยกฎหมำย และฝ่ำยงำนที่

เกี่ยวขอ้งที่ท  ำหนำ้ที่ในกำรตรวจสอบสำขำของแฟรสไชส ์ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำแฟรนไชสซ์ีทุกรำยไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดใน
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 5 
 

สญัญำ รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯจะใหก้ำรสนบัสนนุแฟรนไชสแ์บบครบวงจร ตัง้แต่กำรประสำน ใหบ้ริกำรจดัหำผูร้บัเหมำก่อสรำ้งสำขำ กำร

ตกแต่งภำยในสำขำ กำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรเปิดรำ้น กำรฝึกอบรมหลกัสตูรต่ำงๆใหก้บัแฟรนไชสซ์ีอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรท ำ

กำรตลำดเพื่อสนับสนุนและสรำ้งควำมพรอ้มให้กับแฟรนไชส์ซี  ทั้งนี ้ ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหำกับแฟรนไชส์ซีที่มี

นยัส ำคญัจนตอ้งยกเลิกสญัญำ 

   2.7 ความเส่ียงจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการให้บริการ(Outsourcing) 

                     กลุ่มบริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรและควบคมุตน้ทนุในกำรประกอบธุรกิจ โดยว่ำจำ้งบคุคลภำยนอก (Outsourcing)เพื่อ
ใหบ้ริกำรที่ส  ำคญั เช่น กำรบริกำรคลงัสินคำ้และกำรบริกำรโลจิสติกส ์กำรบริกำรจำ้งผลิตส่วนผสมและเครื่องปรุงประกอบอำหำรตำม
สตูรของกลุ่มบริษัทฯ  ซึ่งหำกผูใ้หบ้ริกำรไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขหรือขอ้ก ำหนดในสญัญำใหบ้ริกำร อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผล
กำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯอย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรว่ำจำ้งบคุคลภำยนอกที่มีศกัยภำพ มี
ประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญ เพื่อใหบ้ริกำรกำรจัดกำรคลงัสินคำ้และโลจิสติกส ์ไดแ้ก่ กำรจัดเก็บและจัดส่งวตัถุดิบอำหำรใหก้ับ
รำ้นอำหำรทุกสำขำของกลุ่มบริษัทฯ และสำขำแฟรนไชส ์กำรใหท้ำงผูผ้ลิตน ำส่งสินคำ้ใหก้บัคู่คำ้ของกลุ่มบริษัทโดยตรงแทนที่จะส่ง
สินคำ้ใหบ้ริษัทหรือบคุคลภำยนอก(Outsource) ที่กลุ่มบริษัทว่ำจำ้ง รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรว่ำจำ้งบริษัทภำยนอกมำกกว่ำ 10 รำย 
เพ่ือผลิตส่วนผสมและเครื่องปรุงประกอบอำหำรตำมสตูรเพ่ือใชใ้นสำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ และสำขำแฟรนไชส ์
                     อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำถึงคณุสมบตัิและประสบกำรณข์องผูใ้หบ้ริกำรเฉพำะดำ้นอย่ำงถี่ถว้นก่อนกำรเขำ้
ท ำสญัญำว่ำจำ้ง โดยคดัเลือกผูใ้หบ้ริกำรที่มีชื่อเสียง มีประสบกำรณ ์และมีฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ำผูใ้หบ้ริกำร
จะสำมำรถใหบ้ริกำรตำมที่กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งกำรได ้และส ำหรบักำรจำ้งผลิต กลุ่มบริษัทฯมีกำรทดสอบคุณภำพของส่วนผสมและ
เครื่องปรุงประกอบอำหำรใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมที่กลุ่มบริษัทฯก ำหนด นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯไดท้ ำสญัญำกับผูใ้หบ้ริกำร  โดยก ำหนด
เง่ือนไขที่ส  ำคญัไวใ้นสญัญำและมีกำรก ำกบัดแูลใหผู้ใ้หบ้ริกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ  มีกำรจดัท ำ จดัเตรียม รำยชื่อคู่คำ้ ที่มีควำมพรอ้มที่
จะเขำ้มำทดแทนกนัไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคู่คำ้ตำมก ำหนดระยะเวลำ   
                     นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนเพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของผูใ้หบ้ริกำร เช่น กำรเขำ้ตรวจคลงัสินคำ้ของผู้

ใหบ้ริกำรอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ กำรรว่มนบัสต๊อกสินคำ้คงเหลือทกุเดือน กำรตรวจสอบรำยงำนกำรจดัส่งสินคำ้และสินคำ้คงเหลือจำกก

ผู้ให้บริกำรคลังสินค้ำทุกสิน้วัน มีกำรจัดประชุมเป็นประจ ำเพื่อสรุปผล แก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้ ทั้งนี ้ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัท ไม่พบ

ขอ้ผิดพลำดของบคุคลภำยนอกในกำรใหบ้ริกำร (Outsourcing) ที่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 

 2.8  ความเส่ียงเก่ียวกับความคุ้มครองของเคร่ืองหมายบริการและเคร่ืองหมายการค้า 

                               กลุ่มบริษัทฯมีนโยบำยในกำรจดทะเบียนและรักษำไว้ซึ่งเครื่องหมำยบริกำร และเครื่องหมำยกำรค้ำ ของแบรนด์

รำ้นอำหำรและผลิตภัณฑข์องกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯไดจ้ดทะเบียนขอรบัควำมคุม้ครองในเครื่องหมำยกำรบริกำรและเครื่องหมำย

กำรคำ้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเครื่องหมำยบริกำรและเครื่องหมำยกำรคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ 

           ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเครื่องหมำยบริกำรและเครื่องหมำยกำรคำ้ในประเทศไทยส ำหรบั

แบรนดร์ำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ จ ำนวนทัง้สิน้ 16 รำยกำร และในต่ำงประเทศจ ำนวนทัง้สิน้ 22 รำยกำร และที่อยู่ระหว่ำงกำรขอจดทะเบียน

จ ำนวนทัง้สิน้ 98 รำยกำร  ทัง้นี ้ขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรเพื่อขอจดทะเบียน และต่ออำยทุะเบียนเครื่องหมำยบริกำรและเครื่องหมำยกำรคำ้นัน้

ใชร้ะยะเวลำนำน และกำรจดทะเบียนอยู่ภำยใตก้ำรพิจำรณำอนุมตัิของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ ำ 

กลุ่มบริษัทฯ จะไดร้บักำรอนุมัติค ำขอจดทะเบียน หรือค ำขอต่ออำยุทะเบียนเครื่องหมำยบริกำรและเครื่องหมำยกำรคำ้ที่กลุ่มบริษัทฯ จะ

ด ำเนินกำรในอนำคต รวมทัง้ค ำขอจดทะเบียนหรือค ำขอต่ออำยุทะเบียนเครื่องหมำยบริกำรและเครื่องหมำยกำรคำ้ที่ไดร้บักำรจดทะเบียนอำจ

ถูกคัดค้ำน มีผลไม่สมบูรณ์ตำมกฎหมำย หรือตกอยู่ภำยใต้ข้อจ ำกัดบำงประกำรได้ ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนสำมำรถน ำ

เครื่องหมำยบริกำรและเครื่องหมำยกำรคำ้ของกลุ่มบริษัทฯ ไปใชใ้นกำรประกอบธุรกิจได ้โดยควำมเสี่ยงดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อ

ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ กำรสญูเสียโอกำสทำงธุรกิจ และอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่ม

บริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั  

      อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนดร์ำ้นอำหำรที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรบัของผูบ้ริโภคมำเป็นระยะเวลำยำวนำน มีอำหำร

ที่มีควำมหลำกหลำยและรสชำติอร่อย  มีสูตรอำหำรเฉพำะของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนกำรบริกำรที่มีมำตรฐำนเดียวกันทุกสำขำ ดงันัน้ กลุ่ม
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บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำโอกำสที่ผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนจะลอกเลียนแบบธุรกิจรำ้นอำหำรใหไ้ดคุ้ณภำพและมำตรฐำนเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ นัน้

เป็นไปไดค้่อนขำ้งยำก ทัง้นี ้จนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไม่พบปัญหำที่เกี่ยวกบักำรใชเ้ครื่องหมำยบริกำร และเครื่องหมำย

กำรคำ้ของกลุ่มบริษัทฯ 

  2.9   ความเส่ียงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม 

  จำกพฤติกรรมของคนไทยที่จะไม่ประกอบอำหำรรบัประทำนเองภำยในครอบครวัแต่จะมีกำรรบัประทำนอำหำรนอก

บำ้นหรือสั่งอหำรมำรบัประทำนในบำ้นมำกขึน้ ซึ่งส่งผลใหธุ้รกิจรำ้นอำหำรมีกำรแข่งขันสูงและกำรแข่งขนัจะยิ่งทวีควำมรุนแรงมำก

ขึน้ตำมล ำดบั    มีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ๆ เขำ้มำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรน ำเสนอผลิตภัณฑแ์ละเมนูใหม่ๆ กำรตกแต่ง

รำ้นที่ทนัสมยั รำ้นอำหำรเหล่ำนีเ้ป็นคู่แข่งโดยตรงกับกลุ่มบริษัทฯ และส่วนมำกจะเปิดบริกำรในศนูยก์ำรคำ้ /หำ้งสรรพสินคำ้ คอมมู

นิตีม้อลล ์หำ้งคำ้ปลีก ป๊ัมน ำมนั ตกึแถว อำคำรพำณิชย ์  ซึ่งเป็นพืน้ที่เดียวกนักบัสำขำของกลุ่มบริษัทฯ และคู่แข่งขนัจึงมีเป็นจ ำนวน

มำกทัง้ที่เป็นผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศ ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ ผูป้ระกอบกำรรำยเล็ก ซึ่งรวมทัง้สตรีทฟูดสด์ว้ย  กำรแข่งขัน

ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบกบักำรเติบโตและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯอย่ำงมีนยัส ำคญั ได ้ 

  อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ำกำรแข่งขันจะตอ้งเนน้ที่คุณภำพอำหำร รสชำติ กำรใหบ้ริกำร   รำคำ  ท ำเลที่ตัง้ของ

รำ้นอำหำร ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใชบ้ริกำร รวมถึงแบรนดต์อ้งเป็นที่รูจ้ักและเป็นที่ยอมรบัของผูบ้ริโภค ซึ่งแบรนดต์่ำงๆ ภำยใต้

กลุ่มบริษัทฯเป็นที่รูจ้ักอย่ำงแพร่หลำย และไดร้บักำรยอมรบัจำกลูกคำ้ในเรื่องคุณภำพอำหำร รสชำติ และกำรใหบ้ริกำรในรำค ำที่

เหมำะสม ประกอบกบัวิสยัทศันข์องคณะผูบ้ริหำรที่มีควำมสำมำรถและมีประสบกำรณใ์นธุรกิจมำอย่ำงยำวนำนเกือบ 30 ปี บริษัทมี

กระบวนกำรในกำรวำงแผนงำนและกำรลงทุนที่เหมำะกับสภำวะเศรษฐกิจ กำรขยำยสำขำอย่ำงเหมำะสม กำรส ำรวจตลำดเพื่อ

ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และกำรวำงระบบกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เป็นตำมมำตรฐำนที่วำงไว้  กำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธ ์กำรส่งเสริมกำรขำย  กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรำ้นอำหำรใหมี้ขนำดเล็กลงและมีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ กำร

ใหค้วำมส ำคัญและเพิ่มช่องทำงในกำรขำยแบบ Delivery ไม่ว่ำจะผ่ำนตัวกลำงส่งอำหำรหรือผ่ำนบริกำรหมำยเลข  Call Center 

1376  รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรให้ได้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด   ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อว่ำ จะสำมำรถแข่งขันกับ

ผูป้ระกอบกำรอ่ืนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกนัไดด้ว้ยขอ้ไดเ้ปรียบของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีอยู่ 

   2.10 ความเส่ียงจากการไม่สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

                      กลุ่มบริษัทฯใหค้วำมส ำคัญเกี่ยวกับคุณภำพ ควำมสดใหม่ รสชำติ ควำมสะอำดของวัตถุดิบและอำหำรทุกรำยกำร 
เพื่อใหม้ั่นใจว่ำลูกคำ้จะไดร้บัควำมพึงพอใจสูงสดุในกำรใชบ้ริกำร ทัง้นี ้วตัถุดิบส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นอำหำรสดและอำหำรแช่
แข็ง ที่มีกำรจัดส่งจำกคลงัสินคำ้ของบุคคลภำยนอกผูใ้หบ้ริกำรจัดกำรคลงัสินคำ้และโลจิสติกสภ์ำยนอก (Outsource) และจำกผูจ้ัด
จ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) โดยตรงไปยงัแต่ละสำขำ หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรและควบคุมคณุคณุภำพวตัถดุิบและ
อำหำรใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนที่ก ำหนด อำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภำพลกัษณข์องกลุ่มบริษัท รวมถึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯอย่ำงมีนยัส ำคญัได ้ 
                       อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนของวตัถุดิบและอำหำรในทุกขั้นตอน 
ตัง้แต่กำรสั่งซือ้วตัถดุิบ กำรผ่ำนขัน้ตอนและกระบวนกำร R&D  กำรตรวจสอบคณุภำพ กำรจัดเตรียมและปรุงอำหำร กำรจัดเก็บ และ
กำรกระจำยสินคำ้ไปยังสำขำแต่ละแห่ง โดยฝ่ำยจัดซือ้และฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ ์จะร่วมกันคัดเลือกผูจ้ัดจ ำหน่ำยวตัถุดิบ 
(Supplier) ซึ่งพิจำรณำจำกคุณภำพและรสชำติของวตัถุดิบเป็นหลกั ทัง้นี ้ก่อนกำรรบัมอบสินคำ้จำกผูจ้ัดจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) 
ทกุครัง้ กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ ควำมสด ควำมสะอำด และจ ำนวนที่รบัมอบ  
                       ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทฯ ไดว้่ำจำ้งบุคคลภำยนอกที่มีศกัยภำพเพื่อใหบ้ริกำรบริหำรคลงัสินคำ้และระบบโลจิสติกส์ในกลุ่ม
วัตถุดิบที่เกี่ยวกับอำหำร (Food Products) ทั้งหมด โดยมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรส ำหรบัสินคำ้ทุกอุณหภูมิ ทั้งอุณหภูมิแช่แข็ง 
(Frozen Product) อุณหภูมิแช่เย็น (Chilled Product) และอุณหภูมิหอ้ง และกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผูบ้ริหำรคลงัสินคำ้และ  ระบบโลจิ
สติกส ์ส ำหรบักลุ่มวตัถุดิบที่ไม่เกี่ยวกับอำหำร (Non-Food Products) โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ ไดว้่ำจำ้งผูใ้หบ้ริกำรขนส่งภำยนอก
เพื่อจัดส่งวัตถุดิบที่ไม่เกี่ยวกับอำหำร (Non-Food Products) แก่สำขำของรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนีเ้ม่ือสำขำ
ไดร้บัวตัถุดิบและสินคำ้แลว้ จะท ำกำรตรวจสอบคณุภำพ อุณหภูมิ ควำมสดใหม่ และปริมำณของวตัถุดิบและสินคำ้อีกครัง้ จำกนัน้จะ
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จัดเก็บวัตถุดิบและสินคำ้แยกตำมประเภทของวัตถุดิบและสินคำ้ ไม่ว่ำจะเป็นตูแ้ช่แข็ง  ตูแ้ช่เย็น และหอ้งจัดเก็บทั่วไปตำมควำม
เหมำะสมเพ่ือใหว้ตัถดุิบมีควำมสด สะอำด และไดม้ำตรฐำนและคณุภำพตำมที่กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนด  
                      นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบคุณภำพอำหำรและกำรท ำครวั (Food Quality Assurance หรือ “ทีม 

FQA”  ท ำหนำ้ที่สุ่มตรวจวิธีกำรปฏิบตัิงำนของสำขำ รวมถึงคุณภำพของวตัถุดิบ สินคำ้ และอำหำรที่เตรียมไวเ้ป็นประจ ำ ดงันัน้ กลุ่ม

บริษัท จึงมั่นใจว่ำขัน้ตอนกำรบริหำรจัดกำรวตัถดุิบและควบคมุคุณภำพอำหำรจำกทกุหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงเคร่งครดัจะสำมำรถ

ลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวได ้เพื่อใหร้ำ้นอำหำรทุกสำขำของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถบริกำรลูกคำ้ดว้ยสินคำ้ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนที่

ก ำหนดและหำกมีกำรพบหรือมีขอ้ต ำหนิเกี่ยวกับคุณภำพอำหำรหรือสุขอนำมยัจะเร่งด ำเนินกำรปรบัปรุงและแกไ้ขในทันที  ทัง้นี ้ณ 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัท ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยเกี่ยวกบัคณุภำพอำหำรอย่ำงมีนยัส ำคญัแต่อย่ำงใด 

   2.11 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายสาขา หรือสูญเสียบุคลากรทีมี่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

 เนื่องจำกธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรบริกำร และเกี่ยวกับรำ้นอำหำร ในกำรด ำเนินธุรกิจบคุลำกรจะ

ถือเป็นองคป์ระกอบและเป็นกลไกส ำคญั ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯ มีกำรเปิดสำขำใหม่ค่อนขำ้งมำกในปีที่ผ่ำนมำ  ทัง้นีต้ลอดปี 2562  มีกำร

เปิดสำขำใหม่จ ำนวนถึง  71   สำขำ  และสำขำทั่วไปจะมีบคุคลำกรเฉลี่ยประมำณ  20 คน ต่อสำขำ  ขึน้อยู่กบัประเภทของ    แบรนด์

รำ้นอำหำร  โดยที่กำรประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรตอ้งมีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะในกำรประกอบและปรุงอำหำร    มีพ่อครวั 

(Chef) ที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณใ์นกำรประกอบและปรุงอำหำรดว้ยควำมช ำนำญ มีทกัษะ มีฝีมือที่สำมำรถพัฒนำ

ไปสู่กำรคิดคน้รำยกำรอำหำรใหม่ๆได ้  ตลอดจนมีควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบคุณภำพวตัถุดิบและอำหำร กำรเตรียมพรอ้มและ

กำรสรรหำบคุลำกรดงักล่ำวเพ่ือรองรบักำรขยำยสำขำที่เพ่ิมขึน้อย่ำงรวดเรว็ รวมทัง้กำรหำบคุลำกรมำทดแทนบคุคลที่ลำออกไดอ้ย่ำง

ทนัท่วงทีจึงมีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก กำรขำดบคุลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญจึงอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำร

ด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคญั 

เพื่อลดควำมเสี่ยงดงักล่ำวที่อำจที่เกิดขึน้ กำรขยำยสำขำใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้บุคลำกรที่เป็นส่วนผสมระหว่ำง

บุคลำกรเก่ำกับบุคลำกรใหม่ และบุคลำกรประจ ำกับบุคลำกรชั่วครำว รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีกำรวำงแผนกำรว่ำจำ้งบุคลำกรใหม่

ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3-4 เดือนก่อนกำรเปิดสำขำใหม่ ท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ สำมำรถฝึกอบรมเตรียมควำมพรอ้มใหก้ับบุคลำกรก่อนกำร

ปฏิบตัิงำนจริง นอกจำกนี ้หำกกลุ่มบริษัทฯ ยงัไม่สำมำรถจัดหำบคุลำกรของแต่ละสำขำไดเ้พียงพอ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจำรณำว่ำจำ้ง

พนักงำนชั่วครำวเพื่อรองรบักำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มี

บุคลำกรประจ ำสำขำทัง้หมด จ ำนวนทัง้สิน้  3,303   คน โดยมีสดัส่วนเป็นพนกังำนประจ ำรอ้ยละ  68  และพนักงำนชั่วครำวรอ้ยละ  

32  ของจ ำนวนพนกังำนประจ ำสำขำทัง้หมด 

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลเอำใจใส่พนักงำนทุก

ระดบัชัน้  ใหโ้อกำสพนักงำนที่มีควำมสำมำรถเพื่อที่จะพฒันำเป็นผูบ้ริหำรไดใ้นอนำคต  ดูแลเรื่องค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรใหเ้ป็น

ธรรม กำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะและควำมรูค้วำมสำมำรถ ท ำใหพ้นกังำนมีควำมจงรกัภกัดี และสำมำรถรกัษำพนกังำนใหท้ ำงำนกบั

กลุ่มบริษัทฯ ไดใ้นระยะยำว ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรหรือสูญเสียบุคลำกรที่มีควำม

เช่ียวชำญเฉพำะดำ้นที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 

   2.12 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของใบอนุญาตที่ส าคัญในการท าธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือผู้
ให้บริการภายนอกทีว่่าจ้างโดยกลุ่มบริษัทฯ 

              กำรประกอบกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ตอ้งมีใบอนญุำตที่ส  ำคญัที่มีผลใชบ้งัคบัและตอ้งมีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่

ก ำหนดไวใ้นใบอนุญำตอย่ำงเคร่งครดั เช่น ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ  ำหน่ำยอำหำร สถำนที่สะสมอำหำรส ำหรบัสำขำและโกดงั 

ใบอนุญำตจ ำหน่ำยสุรำ(เฉพำะบำงสำขำ)  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยส ำหรบัหอ้งเย็นในกำรเก็บวัตถุดิบแช่แข็ง

ส ำหรบัโกดงัเก็บวตัถดุิบอำหำร และบตัรประจ ำตวัผูส้มัผสัอำหำร ตำมพระรำชบญัญัติกำรสำธำรณสขุ   ทัง้นีห้ำกที่กลุ่มบริษัทฯและ

ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว ้อำจท ำใหก้ำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯตอ้งหยดุชะงกัหรือหยุด

ด ำเนินกำร อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจธุรกิจและผลประกอบกำรของกลุ่มบริษัทฯอย่ำงมีนยัส ำคญั 
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               อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรติดตำมหลกัเกณฑก์ำรขออนญุำตและด ำเนินกำรขอ/ต่อใบอนุญำตเพื่อใชใ้น

กำรด ำเนินงำนภำยในก ำหนดเวลำ มีกำรฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนเกี่ยวกับกฎเกณฑ/์ขอ้ก ำหนดที่เกี่ยวขอ้ง กลุ่มบริษัทฯไดมี้

กำรประสำนกบัเจำ้หนำ้ที่ผูก้  ำกบัดแูลในกำรขอค ำแนะน ำเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด  ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทและ

ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกไม่เคยประสบปัญหำในกำรขอใบอนญุำตหรือกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเง่ือนไขของใบอนญุำตอย่ำงมีนยัส ำคญั 

  2.13 ความเส่ียงในการปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใตก้ฎหมำยและกฎระเบียบของประเทศไทย มีกำรคุม้ครองควำมปลอดภัย

และสุขอนำมยัของผูบ้ริโภค รวมถึงควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรท ำงำนของพนักงำน  กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตำมมำตรฐำน

รวมถึงกำรจัดหำพนักงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญดำ้นดงักล่ำวเพื่อท ำหนำ้ที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ กำรดูแล

ระบบควบคุมคุณภำพ และกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนอ่ืน หำกกฎหมำยและกฎระเบียบดงักล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลง กำรประกอบ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จะตอ้งมีกำรปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยเหล่ำนัน้ดว้ย 

แมว้่ำผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษัทฯ จะก ำกับดูแลเพื่อใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่ส  ำคญัในกำรประกอบ

ธุรกิจ   แต่ กลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำหน่วยงำนก ำกบัดแูลจะไม่ก ำหนดกฎระเบียบเพ่ิมเติมหรือเพ่ิมอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำปรบัอันเนื่องมำจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข  อำจท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำร

ด ำเนินธุรกิจ โอกำสทำงธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ  ไดส้่งเจำ้หนำ้ที่ผุเ้กี่ยวขอ้งเขำ้รบักำรอบรม หรือมีกำรจดัฝึกอบรม และใหค้วำมรูก้บัพนกังำน

ภำยในกลุ่มบริษัทฯเกี่ยวกบักฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือใหผู้เ้กี่ยวขอ้งไดป้ฏิบติอย่ำงถกูตอ้งรวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ มี

หน่วยงำนที่ติดตำมดแูลเกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือใหส้ำมำรถถือปฏิบตัิไดอ้ย่ำงทนัท่วงที ทัง้นี ้สิน้สดุ ณ 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบัของกฎระเบียบต่ำงๆ ที่ส  ำคญัอย่ำงครบถว้น 

2.14   ความเส่ียงทางด้านเทคโนโลยี 

           กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้รวมถึงระบบกำรบริหำรจัดกำร ระบบเทคโนโลยีที่

เกี่ยวขอ้งทั้งหมดจะเป็นปัจจัยที่ส  ำคัญที่จะช่วยในกำรด ำเนินกำรทัง้ขั้นตอนในกำรรบัค ำสั่งอำหำร กำรกระจำยค ำสั่งไปยั งจุดต่ำงๆเพื่อให้

สำมำรถประกอบอำหำรไดอ้ย่ำงรวดเรว็ ถกูตอ้ง  รวมทัง้ขัน้ตอนในกำรช ำระเงิน กำรจดัส่งอำหำรในระบบ Delivery ผ่ำนระบบที่รองรบัทัง้ผ่ำน

ตวักลำงส่งอำหำรหรือผ่ำนระบบ Call Center 1376 ก็ตำม ตลอดจนสำมำรถควบคมุทัง้รำยได ้รำยจ่ำย กำรรบัช ำระเพื่อสำมำรถยืนยันควำม

ถูกตอ้งหำกเกิดปัญหำในกรณีที่มีขอ้แตกต่ำงระหว่ำงผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด ซึ่งหำกระบบเทคโนโลยีขัดขอ้งหรือระบบเทคโนโลยีไม่สำมำรถ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนไดก้็อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

               กลุ่มบริษัทฯไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงไดมี้กำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง

ต่อเนื่องเพื่อรองรบักำรปฏิบตัิงำนทุกหน่วยงำน ทัง้ กลุ่มกำรเงินและบญัชี กลุ่มบริหำรซพัพลำยเชน    รวมถึงกระบวนกำรในกำรจัดซือ้จัดจำ้ง  

คลงัสินคำ้ ระบบโลจิสติกส ์ ระบบกำรใหส้ินเชื่อของธุรกิจคำ้ปลีก กำรเชื่อมต่อระบบของส ำนักงำนใหญ่กับสำขำและแฟรนไชสซ์ี่  ระบบกำร

ใหบ้ริกำรส่งอำหำร(Delivery) รวมทัง้จดัท ำคู่มือและระเบียบปฏิบตัิเพื่อรองรบักำรปฏิบตัิงำนทัง้กรณีปกติและกรณีที่ระบบเทคโนโลยีขดัขอ้งไม่

ว่ำจะเกิดจำกสำเหตุใดก็ตำมเพื่อใหก้ำรปฏิบตัิเป็นไปไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดท ำขอ้มูลส ำรอง ศูนยข์อ้มูลส ำรองเพื่อรองรบัและสำมำรถใช้

ทดแทนศนูยข์อ้มลูหลกัในกรณีเกิดเหตขุดัขอ้งเพื่อไม่ใหก้ำรด ำเนินธุรกิจหยดุชะงกั 

3.ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

      3.1  ความเส่ียงจากการทีผู่้ถือหุ้นรายใหญ่มีอ านาจควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ  
                            หลงัจำกที่บริษัทมีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนต่อประชำชนแลว้กลุ่มครอบครวัจิรำธิวฒัน ์(ประกอบไปดว้ย นำย
สรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์และนำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน)์ จะถือหุน้ในบริษัทฯ ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 66.92ของจ ำนวน
ทุนเรียกช ำระแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ นอกจำกนี ้กลุ่มครอบครวัจิรำธิวัฒนย์ังด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำร และกรรมกำรผูมี้
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อ ำนำจลงนำมของกลุ่มบริษัทฯ จึงท ำใหก้ลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่ดงักล่ำวมีอ ำนำจในกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงสำมำรถ
ควบคมุเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำรหรือกำรขออนมุตัิในเรื่องอ่ืนที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของ
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ยกเวน้เรื่องที่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่จำกผูถ้ือหุน้ที่มำประชมุ
และมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ ผูถ้ือหุน้รำยย่อยอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องที่กลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่เสนอ
ได ้ 
                         อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ไดมี้กำรจัดโครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และไดมี้กำร
ก ำหนดขอบเขตในกำรด ำเนินงำน หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรอย่ำงชดัเจนและโปรง่ใส     มี
กำรก ำหนดมำตรกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมกำร ผูถ้ือหุน้ใหญ่ ผูมี้อ ำนำจควบคุม รวมถึงบุคคลที่มีควำมขัดแยง้ โดยบุคคล
ดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในกำรอนมุตัิรำยกำรนัน้ๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงโปรง่ใส  
                         นอกจำกนี ้โครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบไปดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 5  ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระ 
จ ำนวน 3 ท่ำนด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ เพ่ือท ำหนำ้ที่ตรวจสอบ ถ่วงดลุกำรตดัสินใจ และพิจำรณำ
รำยกำรต่ำงๆ รวมถึงร่วมพิจำรณำวำระกำรรประชุมร่วมกับประธำนกรรมกำรบริษัท ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อสรำ้งควำม
มั่นใจใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รำยย่อย และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ว่ำโครงสรำ้กำรบริหำรรจัดกำรของกลุ่มบริษัทฯ มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ โปร่งใส มี กำร
บริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และกำรด ำเนินกำรหรือเขำ้ท ำรำยกำรใดๆ เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของกลุ่มบริษัทฯ  
 

3.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารระดับสูงทีมี่ความส าคัญ  
                    กำรประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตอ้งอำศยัควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์

ของบุคลำกร รวมถึงทีมผูบ้ริหำรส่วนหนึ่งที่เป็นผูร้่วมก่อตัง้บริษัทฯ ซึ่งมีประสบกำรณใ์นกำรบริหำรธุรกิจอำหำรมำอย่ำงยำวนำนเป็น

กลุ่มบุคคลส ำคญัที่บริหำรงำนและผลกัดนัใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีชื่อเสียง มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคง และมีผลก ำไรด ำ เนินงำนที่เติบโตอย่ำง

ต่อเนื่อง ซึ่งหำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถรกัษำบคุลำกรที่ส  ำคญัดงักล่ำวหรือไม่สำมำรถสรรหำผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสมในระดบัเดียวกบั

เจำ้หนำ้ที่บริหำรระดบัสงูเพื่อด ำรงต ำแหน่งแทนบคุลำกรที่ส  ำคญันีไ้ด ้อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนและกำร

ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  

                     อย่ำงไรก็ตำม โครงสรำ้งกำรจัดกำรปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ไดมี้กำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำร ขอบเขตหนำ้ที่ และ

ควำมรบัผิดขอบใหแ้ก่ผูบ้ริหำรในสำยงำนต่ำงๆ ตำมควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณก์ำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ ยงั

มีนโยบำยกำรส่งเสริมและพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะควำมเป็นผูน้  ำใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและบคุลำกรอย่ำงต่อเนื่อง มีนโยบำยกำร

พฒันำควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ และแผนผูส้ืบทอดต ำแหน่ง รวมทัง้ยงัมีนโยบำยในกำรสรรหำบคุลำกรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ เพ่ือ

มำรว่มงำนกบักลุ่มบริษัทฯเพ่ิมเติมใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินธุรกิจและแผนขยำยกิจกำร  
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4. การวิจัยและพัฒนา 

 
4.1 การวิจัยพัฒนาด้านเมนูอาหาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำผลิตภัณฑอ์ำหำร รสชำติอำหำร ควำมสะอำดถูกหลักอนำมยั และกำร
บรกิำรรำ้นอำหำรที่มีคณุภำพ เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคำ้ของกลุ่มบรษิัทฯ  

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีกำรพัฒนำคิดคน้เมนูอำหำรใหม่ทุก 3 - 4 เดือน เพื่อจัดเป็น
รำยกำรอำหำรพิเศษตำมเทศกำลต่ำงๆ (Festive Menu) ในแต่ละช่วงเวลำของปีส ำหรบัแต่ละแบรนด ์เพื่อเป็นกำรกระตุน้
ยอดขำย รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรปรบัเปล่ียนเมนูอำหำรทุก 1 - 2 ปี เพื่อใหร้ำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ มีเมนูอำหำรที่
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมและควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคและกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย  

ฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องแต่ละแบรนดร์ำ้นอำหำรมีกำรพฒันำสตูรอำหำรของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
เมนูอำหำรมีรสชำติที่ตรงกับควำมตอ้งกำรของผู้บริโภค และยังคงควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของแต่ละแบรนด์
รำ้นอำหำร รวมถึงมีกำรคิดคน้กระบวนกำรผลิตและปรุงอำหำรแบบใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภำพและลดตน้ทุนค่ำใชจ้่ำย ซึ่ง
เป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกลุ่มบรษิัทฯ  

นอกจำกนี ้ฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ ยงัมีส่วนรว่มในกระบวนกำรคดัเลือกวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นกำร
ประกอบอำหำร โดยทำงฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์จะร่วมกับฝ่ำยจัดซือ้ในกำรทดสอบรสชำติ และคุณภำพของ
วตัถดุิบจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Suppliers) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำวตัถดุิบที่ไดค้ดัสรรมำเพื่อปรุงอำหำรใหก้บัผูบ้ริโภคนัน้มีรสชำติที่
ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค มีคณุภำพท่ีดี ในรำคำที่เหมำะสม และเป็นท่ีพึงพอใจของลกูคำ้ 

เพื่อกำรควบคมุมำตรฐำนคณุภำพ และรสชำติอำหำรของทกุสำขำ ฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัทฯ
มีกำรจดัอบรมใหแ้ก่พนกังำนของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ ำ เช่น วิธีกำรหงุขำ้ว วิธีกำรย่ำงเนือ้สตัว ์วิธีกำรตม้อำหำร 
และวิธีกำรปรุงอำหำร เป็นตน้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำอำหำรมีรสชำติและคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และเมื่อมีกำร
น ำเสนอผลิตภัณฑ์หรือเมนูอำหำรใหม่ๆ ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑข์องกลุ่มบริษัทฯ จะจัดอบรมเก่ียวกับวิธีกำร
จดัเตรียมและกำรปรุงอำหำรเมนูใหม่ดงักล่ำว เพื่อใหพ้นกังำนที่เก่ียวขอ้งสำมำรถจดัเตรียมอำหำรไดต้รงตำมสตูร และ
สำมำรถปรุงอำหำรใหไ้ดร้สชำติและคณุภำพตำมที่ก ำหนด  

ทำงฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบคุณภำพอำหำร (Food Quality 
Assurance) เพื่อด ำเนินกำรสุ่มตรวจสอบคุณภำพและรสชำติอำหำรของทุกแบรนดร์ำ้นอำหำร เพื่อใหม้ั่นใจว่ำอำหำรที่
ใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้นัน้ มีคณุภำพและรสชำติเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีกลุ่มบรษิัทฯ ก ำหนด ซึ่งหำกพบว่ำผลกำรตรวจสอบไม่
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ทำงฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑจ์ะด ำเนินกำรแจง้ต่อผูร้บัผิดชอบดำ้นกำรตรวจสอบ
คณุภำพของแบรนดด์งักล่ำว เพื่อน ำไปแกไ้ขและปรบัปรุงกบัหนำ้รำ้นของแต่ละสำขำ  

บุคลำกรของฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ถือเป็นหัวใจส ำคัญของธุรกิจรำ้นอำหำร ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
แผนกำรพัฒนำบุคลำกรในฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธุรกิจในระยะยำว เช่น กำรจัดฝึกอบรมจำกเชฟใหญ่ชำวญ่ีปุ่ น และกำรส่งพนักงำนไป
อบรมกบัหน่วยงำนภำยนอก เป็นตน้ 
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4.2 การวิจัยพัฒนาด้านรูปแบบร้านอาหารใหม่ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรพัฒนำรูปแบบรำ้นอำหำรใหม่ ซึ่งเกิดจำกกำรใชป้ระสบกำรณแ์ละองคค์วำมรูใ้นกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่มีมำอย่ำงยำวนำน ดว้ยกำรคิดคน้พัฒนำกำรใชพ้ืน้ที่สำขำให้ไดม้ีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งส่งผลให้ใชเ้งินลงทุน
ก่อสรำ้งสำขำลดลง รวมถึงค่ำก่อสรำ้งต่อตำรำงเมตรลดลง และช่วยท ำใหค้่ำเช่ำพืน้ท่ีลดลงดว้ย 

กลุ่มบรษิัทฯ ไดพ้ฒันำแนวทำงกำรออกแบบรำ้นอำหำรทัง้ในส่วนของครวั และส่วนของกำรบรกิำร ส ำหรบัส่วนของ
ครวั กลุ่มบริษัทฯ ไดก้ ำหนดรูปแบบมำตรฐำนของอปุกรณต์่ำงๆ ภำยในครวัของแต่ละแบรนดข์องกลุ่มบริษัทฯ ที่สำมำรถ
ผลิตและใชง้ำนร่วมกันได ้(ยกเวน้อุปกรณพ์ิเศษเพิ่มเติมของแต่ละแบรนด ์เช่น เตำป้ิงของแบรนด ์AKA) ทั้งนี ้อุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่ใชใ้นครวัประมำณรอ้ยละ 90.0 เป็นอปุกรณม์ำตรฐำนท่ีสำมำรถใชร้ว่มกนัไดท้กุแบรนด ์ท ำใหส้ำมำรถรวมปรมิำณ
ในกำรสั่งซือ้ เช่น ตูเ้ย็น ตูแ้ช่ เตำ เป็นตน้ ซึ่งส่งผลใหไ้ดต้น้ทนุท่ีมีประสิทธิภำพ และในส่วนของกำรบรกิำร กลุ่มบรษิัทฯ ได้
ก ำหนดใหม้ีกำรน ำเสนอรูปแบบอำหำรที่ลูกคำ้สำมำรถสัมผัสและเขำ้ถึงได ้เช่น กำรจัดซูซิบำร ์บำรเ์ครื่องดื่มและขนม
หวำน รวมทัง้บำรส์ม้ต ำ ใหอ้ยู่ในส่วนเดียวกับโซนที่นั่งของลกูคำ้ ส่งผลต่อควำมมั่นใจในกำรจดัเตรียมอำหำรดว้ยควำม
พิถีพิถันและใส่ใจของพนกังำน ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้ส ำหรบัเฟอรน์ิเจอรท์ี่อยู่ใน
รำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ นั้น จะเน้นเป็นเฟอรน์ิเจอรแ์บบลอยตัว (Loose Furniture) ซึ่งสำมำรถถอดและติดตั้ง 
เคล่ือนยำ้ย ปรบัเปล่ียน ในภำยหลงัได ้และสำมำรถสั่งจำกโรงงำนผลิตที่จะช่วยใหม้ีตน้ทุนต่อตำรำงเมตรที่ลดลงจำกใน
อดีต  

4.3 การวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรพัฒนำปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ไดแ้ก่ กำรปรบัปรุงขั้นตอนกำรท ำงำน 
และกำรจดัหำนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยใหก้ำรท ำงำนของสำขำมคีวำมสะดวก รวดเรว็ และ มีประสิทธิภำพ เช่น กำรรว่มกบั
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบในกำรคิดคน้วตัถดุิบ หรือ อำหำรในรูปแบบ Semi-Cook หรือ ส่วนผสมและเครื่องปรุง ที่ช่วยในกำร
ท ำงำน/จดัเตรียมอำหำรไดส้ะดวก เป็นมำตรฐำนเดียวกนัทัง้รสชำติและปริมำณ รวมถึงสำมำรถลดกำรลงทนุในเครื่องมือ 
เครื่องใช ้และอปุกรณใ์นกำรด ำเนินงำน และกำรลดกำรลงทนุต่อสำขำลงได  ้ยกตวัอย่ำงเช่น (1) กำรท ำซอสแกงกะหร่ีของ
รำ้น On the Table และกำรท ำซอสท่ีใชใ้นรำ้น ZEN เดิมเป็นกำรจดัเตรียมที่รำ้น ท ำใหใ้ชเ้วลำนำน แต่ฝ่ำยวิจยัและพฒันำ
ไดร้่วมกับผูจ้ัดจ ำหน่ำยวตัถุดิบในกำรพัฒนำขั้นตอนกำรผลิตใหง้่ำยขึน้ ท ำใหเ้มื่อจัดส่งไปถึงที่รำ้นแลว้ สำมำรถพรอ้ม
เสิรฟ์หรือใชง้ำนไดเ้ลย และ (2) กำรแล่ปลำแซลมอนของรำ้น AKA เดิมตอ้งแล่ปลำเองที่รำ้น ท ำใหม้ีควำมยุ่งยำกซบัซอ้น 
แต่ฝ่ำยวิจยัและพฒันำไดร้่วมกับผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบในกำรพฒันำเป็นรูปแบบชิน้เนือ้ปลำแซลมอน Fillet พรอ้มใชเ้พื่อ
ควำมสะดวก และไดม้ำตรฐำน ท ำใหอ้ตัรำกำรสญูเสียลดลงและประหยดัเวลำ 

ทั้งนี ้ส ำหรบัปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรวิจัยและ
พฒันำ เนื่องจำกในกำรวิจยัและพฒันำดงักล่ำวเป็นกำรพฒันำ สรำ้งสรรค ์และเรียนรูร้ะหว่ำงกำรปฏิบตัิงำนจรงิ  
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   ส่วนที่ 1.5 หนำ้ที่ 1 
 

5. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
5.1 สินทรัพยถ์าวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 สินทรพัยถ์ำวรท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ มีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีหลงัหกั
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและส ำรองกำรดอ้ยค่ำต่ำงๆ ตำมที่แสดงในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ เท่ำกับ  884.2ลำ้นบำท โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดนิ 326.3 เป็นเจำ้ของ จ ำนองกบัธนำคำร 

ส่วนปรบัปรุงสิทธิกำรเช่ำ 417.5 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

เครื่องมือ เครื่องใช ้และอปุกรณใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำน 58.3 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอปุกรณส์ ำนกังำน 54.2 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ยำนพำหนะ 2.0 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

งำนระหว่ำงก่อสรำ้งและทรพัยส์ินระหว่ำงติดตัง้ 25.9 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 884.2   

ทัง้นี ้รำยกำรสินทรพัยถ์ำวรของกลุ่มบริษัทฯ ตำมที่แสดงไวข้ำ้งตน้สำมำรถแสดงรำยละเอียดจ ำแนกตำมประเภท
ของสินทรพัยแ์ละจ ำแนกตำมบรษิัท ไดด้งันี ้

5.1.1 ทีด่ินและส่วนปรับปรุงทีด่ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดินตำมงบกำรเงินรวมของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท สถานทีต่ั้ง 
ขนาดพืน้ที่ 

(ไร)่ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

 (ล้านบาท) 

วัตถุประสงคก์ารใช้
งาน 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

ZCG ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี 
จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

19-3-7 326.3 บริษัทฯ มีแผนที่จะ
พฒันำที่ดินดงักล่ำว 
เพ่ือใชเ้ป็นครวักลำง
และศนูยก์ระจำยสินคำ้
ของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

เป็นเจำ้ของ จ ำนองกับธนำคำรใน
วงเงินไม่เกิน 1,105 
ลำ้นบำท 
(กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงิน
กู้ยืมกับธนำคำรผูร้บั
จ ำนองจ ำนวน 780 
ลำ้นบำท) 

รวม   326.3    
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   ส่วนที่ 1.5 หนำ้ที่ 2 
 

ส่วนปรับปรุงสทิธกิารเช่า 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของส่วนปรบัปรุงสิทธิกำรเช่ำตำมงบกำรเงินรวมของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
วัตถุประสงคก์ารใช้งาน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ZCG 34.9 งำนตกแต่งและปรบัปรุงอำคำร
ส ำนกังำน และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ZRH 121.3 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

AKF 125.7 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

GGG 16.9 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

OTT 66.0 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ZPC 52.4 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ZSM 0.3 งำนตกแต่งและปรบัปรุงอำคำร
ส ำนกังำน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 417.5    
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   ส่วนที่ 1.5 หนำ้ที่ 3 
 

5.1.2 สินทรัพยถ์าวรอื่น 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพยถ์ำวรอื่นซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือ 
เครื่องใชแ้ละอปุกรณใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำน เครื่องตกแต่ง ติดตัง้และอปุกรณส์ ำนกังำน ยำนพำหนะ และงำนระหว่ำง
ก่อสรำ้งและทรพัยสิ์นระหว่ำงติดตัง้ ตำมงบกำรเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

ล าดับ รายละเอียด / วัตถุประสงคก์ารใช้งาน 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 (ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1 เครื่องมือ เครื่องใช ้และอปุกรณใ์ชใ้นกำร
ด ำเนินงำน เช่น เครื่องมือ และอปุกรณค์รวั 
ส ำหรบักำรประกอบอำหำรทีส่ำขำ เป็นตน้ 

58.3 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

2 เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอปุกรณส์ ำนกังำน 54.2 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

3 ยำนพำหนะ 2.0 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

4 งำนระหว่ำงก่อสรำ้งและทรพัยส์ินระหว่ำง
ติดตัง้ เช่น อำคำรส ำนกังำน และสำขำ
รำ้นอำหำร เป็นตน้ 

25.9 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม  140.4   
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   ส่วนที่ 1.5 หนำ้ที่ 4 
 

5.2 สิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของสิทธิกำรเช่ำตำมงบกำรเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมี รำยละเอียดดงันี ้ 

บริษัท สถานที่ วัตถุประสงค ์
พืน้ที ่
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาเช่า 

(ปี) 
วันสิน้สุดสัญญา 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

ZRH ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัพลำซ่ำพระรำม 2 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร 438.3 20.0 4 ธันวำคม 2565 3.6 เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

ZRH ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัพลำซ่ำพระรำม 3 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร 294.3 23.0 9 ตลุำคม 2565 2.2 เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

ZRH ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัพลำซ่ำบำงนำ เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร 221.3 30.0 30 มิถนุำยน 2566 2.1 เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

ZRH ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัเฟสติวลัภเูก็ต เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร 332.0 15.0 11 สิงหำคม 2562 - เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

ZRH ศนูยก์ำรคำ้บลพูอรต์หวัหิน เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร 186.0 20.0 30 กนัยำยน 2579 24.1 เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

OTT ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัพล่ำซ่ำพระรำม 3 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร 154.9 5.5 9 ตลุำคม 2565 5.6 เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

ZPC ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัพล่ำซ่ำพระรำม 3 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร 112.7 5.5 9 ตลุำคม 2565 2.5 เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

รวม      40.1  
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   ส่วนที่ 1.5 หนำ้ที่ 5 
 

 
 

5.3 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพยท์ี่ไม่มีตัวตนตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

รายการ รายละเอียด 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

 (ล้านบาท) 

เครื่องหมำยกำรคำ้ ซือ้เครื่องหมำยกำรคำ้จำกกำรซือ้กิจกำร 68.9 

สญัญำแฟรนไชส ์ สญัญำแฟรนไชสร์ำ้นอำหำรไทยกลุ่มแบรนดต์ ำมั่วจำกกำรซือ้กิจกำร 6.4 

ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟตแ์วร ์ ซอฟตแ์วรส์  ำหรบักำรด ำเนินกิจกำร 10.9 

ค่ำสิทธิบตัร  สิทธิบตัร 3.5 

รวม 89.7 

70



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   ส่วนที่ 1.5 หนำ้ที่ 6 
 

 

 
 

 

5.4 การประกันภัยธุรกิจและทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
กลุ่มบรษิัทฯ จดัใหม้ีกำรท ำประกนัภยัที่เก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรของกลุ่มบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ เชื่อว่ำควำม

คุม้ครองทัง้หมดภำยใตก้ำรประกนัภยัของกลุ่มบรษิัทฯ อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทฯ มีกำรท ำประกนัภยัควำม
เส่ียงภัยทุกชนิด  ( Industrial All Risks Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ประกันภยัควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก (General Liability Insurance) และประกันภยัส ำหรบัเงิน (Money Insurance) 
ส ำหรบัรำ้นอำหำรทกุสำขำและส ำนกังำนของกลุ่มบรษิัทฯ ทกุแห่ง  

 
 

5.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยที่

ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ซึ่งตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวำคม 
2562 บรษิัทฯ มีเงินลงทนุในบรษิัทย่อยจ ำนวน 7 บรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท
ย่อย 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุนตามราคาทนุ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ZRH ธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น ภำยใตแ้บรนด ์“ZEN” 
และ “Musha by ZEN” และอำหำรไทย ภำยใต้
แบรนด ์“เขียง” และธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น 

100 .0 300.0(1) 

AKF ธุรกิจรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น ภำยใตแ้บ
รนด์  “AKA” ธุ รกิ จแฟรนไชส์  และธุ รกิ จ
เก่ียวเนื่องอื่น 

100 .0 80.0 

GGG ธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยม ภำยใตแ้บ
รนด์ “Sushi Cyu” และ ธุรกิจร้ำนอำหำรป้ิง
ย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบพรีเมี่ยม ภำยใตแ้บรนด ์
“Tetsu” และธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น 

100 .0 30.0 

OTT ธุรกิจร้ำนอำหำรแบบไลฟ์สไตล์ในรูปแบบ 
“โตเ กียว  คำเ ฟ่ ” ภำยใต้แบรนด์ “On the 
Table” ธุรกิจแฟรนไชส ์และธุรกิจเก่ียวเนื่อง
อื่น 

100 .0 25.0 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   ส่วนที่ 1.5 หนำ้ที่ 7 
 

บริษัท
ย่อย 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุนตามราคาทนุ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

SYN เจ้ำของเครื่องหมำยบริกำรของกลุ่มแบรนด์
รำ้นอำหำรไทย ซึ่งไดแ้ก่ “ต ำมั่ว” “ลำวญวน” 
“แจ่วฮอ้น” “เฝอ” “ขำ้วมนัไก่คณุย่ำ” “เทปปัน” 
“ครวัไทย” และ “เดอ ต ำมั่ว”  

100 .0 5.0 

ZPC ธุรกิจรำ้นอำหำรไทย ภำยใตแ้บรนด ์“ต ำมั่ว” 
“ลำวญวน” “แจ่วฮอ้น” “เฝอ” “ขำ้วมันไก่คุณ
ย่ำ” “เทปปัน” “ครัวไทย” และ “เดอ ต ำมั่ว” 
ธุรกิจแฟรนไชส ์และธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น 

100 .0 20.0 

ZSM ธุรกิจบริหำรจัดกำร จัดหำ จัดซือ้ และจัดส่ง
วัตถุดิบ ให้กับสำขำภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่ม
บรษิัทฯ 

100 .0 17.5 

รวมมูลค่าเงนิลงทุน 477.5 

หมำยเหตุ: (1) ในเดือนมกรำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ZRH มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 270,000,000.0 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,700,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท และเรียกประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้เพื่ออนุมตัิเรื่อง
ดงักล่ำว 

 

5.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัทฯ มุ่งเนน้กำรลงทนุในกิจกำรท่ีมีศกัยภำพในกำรเติบโต และสรำ้งผลตอบแทนท่ีดีจำกกำรลงทุน ทัง้นี ้กำรขอ
อนมุตัิกำรลงทนุในบรษิัทย่อย หรือ บรษิัทรว่มจะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และ/หรือ เรื่อง 
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี)  

กำรลงทุนในกิจกำรดังกล่ำวข้ำงตน้ บริษัทฯจะเน้นกำรลงทุนระยะยำว รวมทั้งมุ่งเน้นกำรลงทุนในกิจกำรที่มี
ศกัยภำพในกำรเติบโต และสรำ้งผลตอบแทนที่ดีใหก้บับรษิัทฯ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเขำ้ไปลงทนุ
รวมถึงแนวโนม้ของธุรกิจนั้นๆ เป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในสัดส่วนที่มำกพอเพื่อใหส้ำมำรถมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรที่ควบคุมร่วมกนั
นัน้ๆ รวมทัง้กำรส่งเสรมิกิจกำรท่ีเขำ้ลงทนุใหม้ีกำรเจรญิเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

บริษัทฯ อำจมีกำรลงทุนในธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้งในอนำคต ที่สำมำรถสนบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้กำรลงทนุจะตอ้งมีควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจและแผนยทุธศำสตรข์องบรษิัทฯ อย่ำงไรก็ดี บรษิัทฯ อำจ
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   ส่วนที่ 1.5 หนำ้ที่ 8 
 

พิจำรณำลงทุนในธุรกิจอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในอนำคต โดยกำรลงทุนจะตอ้งมีควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกับ
สภำพธุรกิจและแผนยทุธศำสตรข์องบรษิัทฯ 

ในกำรตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะท ำกำรวิเครำะหค์วำมเป็นไปไดข้องโครงกำรและพิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ  ที่
เก่ียวขอ้งประกอบ ซึ่งรวมถึงควำมเส่ียงของกำรลงทุนในโครงกำร แนวโนม้กำรขยำยตัวของธุรกิจ กำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม 
ควำมคุม้ค่ำของโครงกำร กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใหก้บับริษัทฯ เป็นตน้ โดยบริษัทฯ จะจดัใหผู้เ้ชี่ยวชำญของ
บริษัทฯ (หรือผูเ้ชี่ยวชำญบุคคลภำยนอก แลว้แต่กรณี) ไดพ้ิจำรณำถึงกำรลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวก่อนกำรลงทุนเสมอ 
และจะน ำเสนอแผนกำรลงทนุต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำ รวมถึงใหค้  ำแนะน ำ เพื่อลดควำมเส่ียงทำงกำรลงทนุที่
อำจเกิดขึน้ 
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ส่วนที่ 1.6 หนำ้ที่ 1 
 

6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ถูกฟ้องรอ้งเป็นจ ำเลยในคดี หรือข้อพิพำท รวมถึง

กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรใดๆ (1) ที่อำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจ ำนวนสงู
กว่ำรอ้ยละ 5.0 ของส่วนของผูถื้อหุน้ (2) ที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่ำงมีนยัส ำคญัแต่ไม่
สำมำรถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้และ (3) ที่มิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ อำจมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนพิจำรณำทำงกฎหมำยหรือทำงปกครองในกำรด ำเนินกำรคำ้ตำมปกติ
เป็นครัง้ครำว 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1.7 หนำ้ที่ 1 
 

7. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

 
ข้อมูลทั่วไป 
   
ชื่อบรษิัท (ภำษำไทย) : บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ชื่อบรษิัท (ภำษำองักฤษ) : Zen Corporation Group Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น 

ธุรกิจหลกั :  ธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น 

บรษิัทแกน :  บรษิัท เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ จ ำกดั (“ZRH”) 

ทนุจดทะเบียน : 300,000,000 บำท (สำมรอ้ยลำ้นบำทถว้น) 

ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ : 300,000,000 บำท (สำมรอ้ยลำ้นบำทถว้น)  

ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 300,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้
ละ 1 บำท 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107561000439 

Home Page : www.zengroup.co.th 

โทรศพัท ์ : 0-2019-5000 

โทรสำร : 0-2030-5322 

 

รำยละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10  ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดโปรดดรูำยละเอียดในหวัขอ้ “โครงสรำ้งกลุ่มบรษิัทฯ” 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1.7 หนำ้ที่ 2 
 

ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่น 

บุคคลอ้ำงอิง รำยละเอียด 

ผูส้อบบญัชี - บรษิัท เบเคอร ์ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอ็ดไวเซอรร์ี่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

- ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่: เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์ชั้นที่ 21 ถนน สำทรใต ้                            
แขวง ทุ่งมหำเมฆ เขต สำทร กรุงเทพฯ 10120 

- โทรศพัท:์ 0-2679-5400 
- โทรสำร: 0-2679-5500 

ผูต้รวจสอบระบบกำร
ควบคมุภำยใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

บรษิัท พีแอนดแ์อล ไอที ออดิท จ ำกดั 

- ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่  281/160 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อำคำรบี ชั้น 2 ถนน
กรุงเทพฯ-นนทบรุี ต  ำบลบำงเขน อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรุี 11000 

- โทรศพัท:์ 025266100 
- โทรสำร: 025260300 

นำยทะเบยีนทลกัทรพัย ์ - บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

- ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่  93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน
รชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

- โทรศพัท:์ 0-2009-9000 
- โทรสำร: 0-2009-9991 
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
ส่วนที ่2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 1 
 

8. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุน้ 

 
8.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
300,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.0 บำท และมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 300,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 300,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.0 บำท 

 

8.2 ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่  

รำยชื่อผูถื้อหุน้ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 มีดงันี ้ 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น 

(หุน้) 

ร้อยละของ 
ทุนช ำระแล้ว 

(ร้อยละ) 

1. กลุ่มนำยสรรคนนทแ์ละนำงสำวจอมขวญั 200,750,400 66.92 

1.1 บรษิัท เอจีบี ซิบลิง้ส ์โฮลดิง้ จ ำกดั(1) 75,000,000 25.00 

1.2 เอจีบี โฮลดิง้ ลิมเิต็ด(2) 65,400,000 21.80 

1.3 นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ 21,535,200 7.18 

1.4 นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ 21,535,200 7.18 

1.5 Morgan Stanley & Co. International PLC(3) 17,280,000 5.76 

2. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ 6,750,000 2.25 

3. บรษิัท เซ็นทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 5,625,000 1.88 

4. นำงสภุำเจษฐ ววิฒันำเกษม 4,319,990 1.44 

5. นำงสำวสจุนัทภ์ำ พลำงกรู 3,780,000 1.26 

6. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์ 3,780,000 1.26  

7. กองทนุเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควิตี ้ 3,456,100 1.15 

8. นำยกรณพ์งศ ์อคัรำพฒุิสกลุ 3,393,500 1.13 

9. นำยปรญิญ ์จิรำธิวฒัน ์ 3,225,800 1.08 

10. นำงเกศรำ มำนะศิลป์ 3,094,400 1.03 
หมำยเหต:ุ  

78



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 2 
 

(1) บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส ์โฮลดิง้ จ ำกดั เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศไทย โดยมีผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
ใน สัดส่วนรอ้ยละ 100.0 ซึ่ง บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิง้ จ ำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่                     
นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์และ นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.0 และรอ้ยละ 50.0 ตำมล ำดบั 

(2) เอจีบี โฮลดิง้ ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน โดยมีผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์และ          
นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.0 และรอ้ยละ 50.0 ตำมล ำดบั 

(3) Morgan Stanley & Co. International PLC เป็นจ ำนวนหุน้รวมของ ดำร ์กอ้น ไซน ์โกบอล ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ใน
หมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน โดยมีผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 และ เกรท คลำสสิค ลิมิเต็ด 
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน โดยมีผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 

             
 

ผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำว               ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 ปรำกฏดงันี ้

 บรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้ต่ำงดำ้ว 4 รำย ถือหุน้รวมกนั 82,682,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
27.56 ของทนุจดช ำระแลว้ 

 หมำยเหต ุบริษัทฯ มีขอ้จ ำกดัเกี่ยวกับกำรถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ต่ำงดำ้วตำมขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 11 
ว่ำ "หุน้ของบริษัทฯ ย่อมโอนกันไดอ้ย่ำงเสรีไม่มีขอ้จ ำกัด และหุน้ที่ถือโดยคนต่ำงดำ้วในขณะใด
ขณะหนึ่งต้องทีจ ำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้ำ  (49) ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ กำรโอนหุน้รำยใดที่จะท ำใหอ้ตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วของบริษัทฯ 
เกินอตัรำส่วนขำ้งตน้ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุน้บริษัทฯ รำยนัน้ได"้   

8.3 ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ 

หุน้ของบริษัทฯ โอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกัด เวน้แต่กำรโอนหุน้นั้นเป็นเหตุให้ผูถื้อหุน้ที่มีสัญชำติต่ำงดำ้วถือหุ้นใน
บรษิัทฯ เกินกว่ำรอ้ยละ 49.0 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบรษิัทฯ 

8.4 กำรออกหลักทรัพยอ์ื่น 

-ไม่มี- 

8.5 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

8.5.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบรษิัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบรษิัทได ้โดยจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมตัิใหจ้่ำยเงิน
ปันผลไดเ้ป็นครัง้ครำวเมื่อเห็นว่ำ บรษิัท มีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ แลว้ใหร้ำยงำนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบ
ในกำรประชมุครำวต่อไป 

บรษิัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรของบริษัท หลังหักภำษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลงัหกัส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทที่กฎหมำย

และบริษัท ก ำหนดไวใ้นแต่ละปี และภำระผูกพันตำมเงื่อนไขของสัญญำกู้ (ถำ้มี) ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะ
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พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยอำจจะเปล่ียนแปลงไปจำกอัตรำที่ก ำหนดไว้  และจะค ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ เพื่อ
ผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น ภำวะเศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท กระแส
เงินสด กำรส ำรองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนำคต กำรส ำรองเงินไวเ้พื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทุนหมนุเวียน
ภำยในบริษัท เงื่อนไข และขอ้จ ำกัดตำมที่ก ำหนดในสญัญำกูย้ืมเงินและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนปกติของบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำเห็นสมควรหรือเหมำะสม 

อนึ่ง เนื่องจำกบริษัท ประกอบธุรกิจโดยมีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่นและไม่มีกำรประกอบ
ธุรกิจอย่ำงมีนยัส  ำคญัเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรพัยห์ลกัคือเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
ดงันัน้ ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท จึงขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนและกำรจ่ำยปันผลของ
บรษิัทย่อยของบรษิัทเป็นหลกั  

8.5.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกม)ี ของบรษิัทย่อย จะตอ้งไดร้บักำร
พิจำรณำอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวน
รวมทั้งปีไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ในงบประมำณรวมประจ ำปีของแต่ละบริษัทตำมที่ ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท  

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัท จะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัท
ย่อยจะพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ของแต่ละบรษิัทย่อยพิจำรณำอนมุตัิในแต่
ละปี โดยบริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัทย่อย หลงัหกัภำษีเงินไดน้ิติบุคคล หลงัหกัส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทที่กฎหมำยและบริษัท
ย่อยก ำหนดไวใ้นแต่ละปี และภำระผูกพนัตำมเงื่อนไขของสญัญำกู้ (ถำ้มี) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรของบริษัท
ย่อยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ เช่น ภำวะเศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทย่อย กระแสเงินสด กำรส ำรองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนำคต กำรส ำรองเงินไวเ้พื่อ
จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัทย่อย เงื่อนไขและขอ้จ ำกัดตำมที่ก ำหนดใน
สญัญำกูย้ืมเงิน และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทย่อยอย่ำงมี
นยัส  ำคญั ตำมที่คณะกรรมกำรของบรษิัทย่อยพิจำรณำเห็นสมควรหรือเหมำะสม 
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9. โครงสร้างการจัดการ 

 
9.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 

9.1.1 โครงสร้างองคก์ร  
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9.1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 

โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชดุย่อยจ ำนวน 
5 ชุด ซึ่งประกอบดว้ย (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (3) 
คณะกรรมกำรบรหิำร (4) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ (5) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 10 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยไพฑรูย ์ ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรอิสระ 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

3. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ /  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน   

4. รศ.ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร กรรมกำรอิสระ /  ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

5. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรกำรตลำดและ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 

8. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรสินทรพัยท์ำงปัญญำ 
(รกัษำกำร) 

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

10. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ นำงสำวอรญำ อือ้สกุล เป็นเลขำนุกำรบริษัท โดยผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรเลขำนุกำรบริษัทจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 36/2553 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหต:ุ นำยสุพงศ ์ลิ่มทอง เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และนำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ เป็นกรรมกำรผูท้ี่มีควำมรูแ้ละ
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ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 3 
 

ประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ  

(3) คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

2. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

3. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

หมำยเหต:ุ นำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

(4) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

2. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรบริหำร 

3. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบริหำร 

หมำยเหต:ุ นำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

(5) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. รศ.ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

หมำยเหต:ุ นำยชิตพล วิวฒันำเกษม เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดร้บัแต่งตัง้เม่ือวนัที่  30 มกรำคม 2563 

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 5 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยชวลิต จินดำวณิค ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 4 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

5. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

หมำยเหต:ุ นำยทรงวฒิุ บวัเข็ม เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

9.1.3 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมกำรซึ่งลงนำมผกูพนับรษิัทฯ คือ (1) นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์หรือ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์
คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อรว่มกบั นำยชิตพล วิวฒันำเกษม หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์หรือ นำยบุญยง ตนั
สกุล รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท ( 2 ) กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีต่ำงๆ หรือ กำรยื่นงบ
กำรเงิน ต่อ กระทรวงพำณิชย์ นอกจำกกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำมตำม (1) กระท ำในนำมบริษัทแล้ว ให้                  
นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์หรือ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์หรือ นำยชิตพล วิวฒันำเกษม หรือ นำยสตีเว่น เดวดิ 
ฮอรลิ์เดร ์หรือ นำยบญุยง ตนัสกลุ สองในหำ้คน ลงลำยมือชื่อรว่มกนั และประทบัตรำบรษิัทใหม้ีผลผกูพนับรษิัทได ้ 

9.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือ 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

1. นำยไพฑรูย ์ ทวีผล 11 / 11 10 / 10 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ 10 / 11 9 / 10 

3. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ 11 / 11 10 / 10 

4. รศ.ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร 10 / 11 8 / 10 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ 6 / 7 10 / 10 

6. นำยชวลิต จินดำวณิค(1) - 7/7 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ 11 / 11 9 / 10 

8. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ 10 / 11 10 / 10 

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 10 / 11 10 / 10 

10. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ 11 / 11 8 / 10 

หมำยเหต:ุ  (1) ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุผูถ้ือหุน้สำมญัประจ ำปี 2562   เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2562 
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ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 5 
 

 

(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

หมำยเหต:ุ  (1) ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ โดยที่ประชมุผูถ้ือหุน้สำมญัประจ ำปี 2562 เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2562 
 (2) ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 29 เมษำยน 2562 
 (3) ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุำยน 2561 

 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมำยเหต:ุ (1)  ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6 / 2562 
เม่ือวนัที่ 8 สิงหำคม 2562 

 (2)   ไดล้ำออกจำกกำรเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 31 กรกฎำคม 2562  (3)   ได้
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 14 สิงหำคม 2561 
 

9.1.5 ผู้บริหาร (ตามค านิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ กจ. 17/2551 เร่ืองการ
ก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ์รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

บรษิัทฯ มีรำยละเอียดของผูบ้รหิำร ดงันี ้

รายช่ือ 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

1. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ 10 / 10 9 / 9 

2. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ 6 / 7 9 / 9 

3. นำยชวลิต จินดำวณิค(1) - 6 / 6 

4. ผศ.ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร(2) 7 / 7 3 / 3 

5. นำยบญุยง ตนัสกลุ(3) 3 / 3 - 

รายช่ือ 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

1. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ 5 / 5 4 / 4 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ 5 / 5 4 / 4 

3. ผศ.ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร(1) - 2 / 2 

4. นำงโชติกำ สวนำนนท์(2) 1 / 1 1 / 1 

5. นำยบญุยง ตนัสกลุ(3) 1 / 1 - 
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ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 6 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง(1) 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร  

2. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจกำรเงินและบญัชี / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี (รกัษำกำร) 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรทรพัยส์ินทำงปัญญำ (รกัษำกำร) 

4. นำยวรวิทย ์ก่อกอ้งวิศรุต รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ 

5. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจใหม่ 

6. นำงดลพร บญุกลู:(2) รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรซพัพลำยเชน 

7. นำยอกุฤษฏ ์ลีวำนนัท์(3) รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจทรพัยำกรบคุคล 

8. นำยครรชิต มณีสวุรรณ:์(4) รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจแบรนดแ์ละแฟรนไชส ์

9. นำงสำวศดุำรตัน ์เชำวนะญำณ ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

หมำยเหต:ุ(1) ผูบ้ริหำร หมำยควำมว่ำ ผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรสี่รำยแรกนบัต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ ผูซ้ึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเทำ่ผู้
ด  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยที่สี่ทกุรำยและใหค้วำมหมำยรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรอืกำรเงินที่เป็น
ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ 

(2)ไดล้ำออกจำกบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 8 มิถนุำยน 2562 
(3)ไดล้ำออกจำกบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
(4)ไดล้ำออกจำกบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 

 

9.1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

9.1.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 ที่ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 ไดม้ีมติอนุมัติค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน  คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปี  2562 โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

กรรมกำรท่ีไม่ไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำร 

คณะกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 
(บาท/คร้ังทีเ่ข้าประชุม) 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
(บาท/ไตรมาส) 

คณะกรรมกำรบริษัท   

- ประธำนกรรมกำร(1) 40,000.0 60,000.0 

- กรรมกำร 25,000.0 40,000.0 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

- ประธำนกรรมกำร 35,000.0 - 

- กรรมกำร 25,000.0 - 
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คณะกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 
(บาท/คร้ังทีเ่ข้าประชุม) 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
(บาท/ไตรมาส) 

คณะกรรมกำรบริหำร   

- ประธำนกรรมกำร 35,000.0 - 

- กรรมกำร 25,000.0 - 

คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพมันำอย่ำงยั่งยืน   

- ประธำนกรรมกำร 35,000.0 - 

- กรรมกำร 25,000.0 - 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   

- ประธำนกรรมกำร 35,000.0 - 

- กรรมกำร 25,000.0 - 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

- ประธำนกรรมกำร 35,000.0 - 

- กรรมกำร 25,000.0 - 

หมำยเหต:ุ (1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท  

เดือน มกรำคม - เมษำยน 2562 เบีย้ประชมุ 35,000 บำทต่อครัง้  ไตรมำสละ 40,000 บำท  

เดือน พฤษภำคม - ธันวำคม 2562 เบีย้ประชมุ 40,000 บำทต่อครัง้  ไตรมำสละ 60,000 บำท  

กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำรจะไม่ไดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรเพ่ิมเติมจำกบริษัทฯ 

ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรุปไดด้งันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที ่          

31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที ่              

31 ธันวาคม 2562 

1. นำยไพฑรูย ์ ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรอิสระ 545,000.0 605,000.0  

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง /  

293,187.0 560,000.0  

3. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ /  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน   

960,000.0 865,000.0 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที ่          

31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที ่              

31 ธันวาคม 2562 

4. ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

690,000.0 625,000.0 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

425,659.0 735,000.0  

6. นำยชวลิต จินดำวณิค(1) กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- 502,692.0 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร 

241,813.0 - 

8. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรสินทรพัยท์ำง
ปัญญำ (รกัษำกำร) 

- - 

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน 

- - 

10. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ กรรมกำร  - - 

รวม 3,155,659.0 3,892,692.0 

หมำยเหต:ุ  (1) ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุผูถ้ือหุน้สำมญัประจ ำปี 2562 เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2562 

กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำร 

บรษิัทฯ ไม่มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรใหแ้ก่กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรหรือพนกังำน
ของบรษิัทฯ 

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ 

บริษัทฯ ได้ท ำประกันควำมรับผิดและประกันภัยกลุ่มให้แก่กรรมกำรของบริษัทฯ และ
กรรมกำรของบริษัทฯ ไดร้บัสิทธิส่วนลดในกำรใชบ้ริกำรรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ในอตัรำรอ้ยละ 15.0 ถึงรอ้ยละ 35.0 
แลว้แต่ละประเภทของแบรนดร์ำ้นอำหำร  

9.1.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
งวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวำคม 2562บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับผู้บริหำร โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้
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ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท) 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่     
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2562 

จ ำนวนผูบ้ริหำร 6 8 7 

เงินเดือนและโบนสั (บำท) 22,898,000 31,441,498 28,910,508.53 

เงินสนบัสนนุกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และ
ผลประโยชนอ่ื์น (บำท) 

1,968,852 2,058,350 3,935,856 
 

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ 

บริษัทฯ ไดท้ ำประกันภัยกลุ่มใหแ้ก่ผูบ้ริหำรของบริษัทฯ และผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ไดร้บัสิทธิ
ส่วนลดในกำรใชบ้ริกำรรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ในอตัรำรอ้ยละ 15.0 ถึงรอ้ยละ 35.0 แลว้แต่ละประเภทของแบรนด์
รำ้นอำหำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรไดร้บัค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินคือรถประจ ำต ำแหน่ง  

9.1.7 เลขานุการบริษัท  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัที่ 24 กรกฎำคม 2558 มีมติแต่งตัง้ นำงสำว
อรญำ อือ้สกุล เป็นเลขำนุกำรบริษัท โดยมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 
89/16 ของพระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำม
ระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษัทฯ มติ
คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ด  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ 
ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 ทัง้นี ้ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของเลขำนกุำรบรษิัทฯ มีดงันี ้

1) จัดท ำและเก็บรกัษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น และ
รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้  

2) เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนไดส่้วนเสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และจัดส่งส ำเนำ
ใหแ้ก่ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัจำกวนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรำยงำนนัน้  

3) จดัประชมุผูถื้อหุน้และประชมุคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และ
ขอ้พึงปฏิบตัิต่ำงๆ  รวมถึงกำรดแูลประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติของที่ประชมุดงักล่ำว 

4) ติดตำมและดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนเก่ียวขอ้งตำมระเบียบ 
ประกำศ และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

5) ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมกำรตอ้งกำรทรำบ และติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมอยำ่งถกูตอ้งและสม ่ำเสมอ รวมถงึ
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รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงในขอ้ก ำหนดกฎหมำยที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 

6) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรเรื่องอื่นตำมที่ไดร้ับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท 

7) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 

9.1.8 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรกลุ่มธุรกิจกำรเงินและบัญชี คือ ผู้ที่ไดร้บั
มอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  และนำงสำวกัลยำ ช่วยชู คือ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยให้
รบัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี
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9.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย 

9.2.1 โครงสร้างองคก์รของบริษัทย่อย 

9.2.1.1     โครงสร้างองคก์รของ ZRH AKF GGG OTT ZPC SYN และ ZSM 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจกำรใหบ้ริกำรรำ้นอำหำรรวมทั้งสิน้ 5 บริษัท ไดแ้ก่ ZRH AKF GGG OTT และ ZPC ซึ่งตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 8 สิงหำคมคม 2562 ไดอ้นมุตัิโครงสรำ้งองคก์รของบรษิัทย่อยดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ    นำยครรชิต มณีสวุรรณ ์และนำยอกุฤษฏ ์ลีวำนนัท ์ไดล้ำออกจำกบรษิัทและบรษิัทยอ่ย โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
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9.2.2 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย  

คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยทัง้ 7 บริษัท ซึ่งไดแ้ก่ ZRH AKF GGG OTT SYN ZPC และ ZSM 
ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 5 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร 

5. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ กรรมกำร 

9.2.3 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย 

กรรมกำรซึ่งลงนำมผูกพนับริษัทของบริษัทย่อย ซึ่งไดแ้ก่ ZRH AKF GGG OTT SYN ZPC และ ZSM 
คือ (1) นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์หรือ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อรว่มกบั นำยชิตพล 
วิวฒันำเกษม หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์หรือ นำยบุญยง ตนัสกุล รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคัญ
ของบริษัท ( 2 ) กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีต่ำงๆ หรือ กำรยื่นงบกำรเงิน ต่อ กระทรวงพำณิชย์ นอกจำก
กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำมตำม (1) กระท ำในนำมบริษัทแล้ว ให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อและ
ประทบัตรำบรษิัทใหม้ีผลผกูพนับรษิัทได ้

9.2.4 ผู้บริหารของบริษัทย่อย  

9.2.4.1 ผู้บริหารของ ZRH AKF GGG OTT SYN  ZPC และ ZSM  

ณ ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีบรษิัทย่อยทัง้สิน้ 7 บรษิัท ซึ่งไดแ้ก่ ZRH AKF GGG OTT SYN ZPC 
และ ZSM โดยมีรำยละเอียดของผูบ้รหิำรดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร 

2. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรสินทรพัยท์ำงปัญญำ (รกัษำกำร) 

3. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจกำรเงินและบญัชี  

4. นำยวรวิทย ์ก่อกอ้งวิศรุต รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ 

5. นำงดลพร บญุกลู(1) รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรซพัพลำยเชน 

6. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจใหม่ 

7. นำยอกุฤษฏ ์ลีวำนนัท์(2) รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจทรพัยำกรบคุคล 

8. นำยครรชิต มณีสวุรรณ์(3) รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจแบรนดแ์ละแฟรนไชส ์

หมำยเหต ุ (1)ไดล้ำออกจำกบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 8 มิถนุำยน 2562 
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     (2)ไดล้ำออกจำกบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
     (3)ไดล้ำออกจำกบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 

9.2.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

9.2.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทย่อย เนื่องจำกกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรือพนกังำนของกลุ่มบรษิัทฯ 

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ 

กรรมกำรของบรษิัทย่อยทกุท่ำนจะเป็นกรรมกำรของ ZCG และจะไดร้บัค่ำตอบแทน
ที่ไม่เป็นตวัเงิน โดยมีรำยละเอียดตำมที่แสดงในหวัขอ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิัทฯ 

9.2.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทย่อย 
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยทุกท่ำนเป็นผูบ้ริหำรของ ZCG และจะไดร้บัค่ำตอบแทนที่
เป็นตัวเงินจำก ZCG โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินตำมที่แสดงในหัวขอ้
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ 

ผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อยทกุท่ำนเป็นผูบ้รหิำรของ ZCG และจะไดร้บัค่ำตอบแทนที่ไม่
เป็นตวัเงินจำก ZCG โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินตำมที่แสดงในหัวขอ้ 
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 
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9.3 บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ 

9.3.1 จ านวนบุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีจ ำนวน
บคุลำกร ซึ่งไม่รวมผูบ้รหิำรทัง้หมด เท่ำกบั 2,534 คน  2,241 คน และ 2,703 คน ตำมล ำดบั  โดยมีรำยละเอียดดงั
ตำรำงดงัต่อไปนี ้

ฝ่าย 

จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2560 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2561 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2562 

1. พนกังำนปฏิบตัิกำรสำขำ 2,071 1,817 2,239 

2. กลุ่มบริหำรสนบัสนนุปฏิบตัิกำร 145 153 173 

3. กลุ่มบริหำรซพัพลำยเชน 116 57 56 

4. กลุ่มกำรเงินและบญัชี 73 60 59 

5. กลุ่มทรพัยำกรบคุคล 46 47 29 

6. กลุ่มบริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ 36 43 44 

7. กลุ่มแบรนดแ์ละแฟรนไชส ์ 23 34 21 

8. กลุ่มบริหำรกลยทุธอ์งคก์รและกลุ่ม
เทคโนโลยี 

16 19 
25 

9. ส ำนกับริหำร 8 11 23 

10. กลุ่มธุรกิจใหม่ 0 0 8 

11. กลุ่มธุรกิจองคก์ร 0 0 19 

12. กลุ่มบริหำร 0 0 7 

รวม 2,534 2,241 2,703 

หมำยเหต ุ: จ ำนวนพนกังำนที่ลดลงในปี 2561 เกิดจำกกลุ่มบริษัทฯ มีกำรว่ำจำ้งพนกังำนไม่ประจ ำ (Part Time) ในสดัสว่นที่มขึน้                       
            : จ ำนวนพนกังำนที่มำกขึน้ในปี 2562 เกิดจำกกลุ่มบริษัทฯ มีกำรขยำยธรุกิจมำกขึน้ 

  

9.3.2 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

-ไม่มี- 

9.3.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่ำตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2560 งวดปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และงวดปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 
654.1 ลำ้นบำท 778.3 ลำ้นบำท และ 845.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนพนกังำนดงักล่ำวประกอบดว้ย 
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เงินเดือน ค่ำเบีย้เลีย้ง โบนัส เงินสบทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ เงินสบทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน เป็นตน้ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดท้ ำประกันภยักลุ่มใหแ้ก่พนกังำนของกลุ่มบริษัทฯ และพนกังำน
ของกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัสิทธิส่วนลดในกำรใชบ้ริกำรรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ในอัตรำรอ้ยละ 15.0 ถึงรอ้ยละ 
35.0 แลว้แต่ประเภทของแบรนดร์ำ้นอำหำร 

9.3.4 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองส ำรองเลีย้งชีพตำมพระรำชบญัญัติกองทุนส ำรองเลีย้ง
ชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ข) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

บริษัท วันทีจ่ัดตั้งกองทุนส ารองส ารองเลีย้งชีพ 

1. ZCG 15 มกรำคม 2558 

2. ZRH 1 กนัยำยน 2555 

3. AKF 1 กนัยำยน 2555 

4. GGG 1 กนัยำยน 2555 

5. OTT 1 กนัยำยน 2555 

6. ZPC 15 ตลุำคม 2559 

7. ZSM 15 มกรำคม 2559 

9.3.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานทีมี่นัยส าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

-ไม่มี- 

9.3.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมใหพ้นักงำนไดร้ับกำรพัฒนำและมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career 
Development) โดยมุ่งเนน้ใหพ้นกังำนมีกำรวำงแผนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ (Career Planning) ของตนเอง 
เรียนรูแ้ละประเมินควำมถนดั ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของตนเอง แสวงหำโอกำส และตัง้เป้ำหมำยในส่ิงที่
ตนเองอยำกเป็น อยำกท ำในอนำคต (Personal Needs) ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว  

ทั้งนี ้ เพื่อให้พนักงำนสำมำรถเติบโตได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมิน
ควำมสำมำรถของพนักงำน (Employee Competency Assessment) เพื่อให้พนักงำนแต่ละคนตระหนักถึง
ช่องว่ำงของควำมสำมำรถของตนเองโดยเปรียบเทียบกบัระดบัควำมสำมำรถที่คำดหวงัตำมคณุสมบตัิและรูปแบบ
ของควำมสำมำรถพนักงำน (Employee Competency Model) ที่บริษัทฯ ก ำหนดไว ้และพนักงำนจะน ำผลกำร
ประเมินมำเป็นขอ้มลูประกอบในกำรวำงแผนกำรพฒันำตนเอง 

เพื่อใหพ้นักงำนมีกำรพัฒนำตนเองที่ชดัเจน บริษัทฯ จึงสนับสนุนใหม้ีกำรจดัท ำแผนพฒันำพนกังำน
รำยบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ในเรื่องที่ยังขำดหรือเสริมในส่ิงที่เป็นจุดที่ตอ้งกำรใหด้ียิ่งขึน้ 
เพื่อสนบัสนนุกำรเติบโตตำมสำยควำมกำ้วหนำ้ที่ไดว้ำงแผนไวแ้ละใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและควำมจ ำเป็น
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ขององคก์ร (Organization Needs) ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยกำรพฒันำจะด ำเนินกำรผ่ำนวิธีกำรและ
กระบวนกำรพฒันำหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้กำรฝึกอบรม กำรเรียนรูก้บัผูรู้ ้ผูเ้ชี่ยวชำญผ่ำนกำรฝึกสอน (Coaching) 
หรือระบบพี่เลีย้ง และกำรเรียนรูจ้ำกกำรลงมือท ำจรงิ ทั้งรูปแบบกำรท ำโครงกำร กำรมอบหมำยงำนเพิ่มเติม หรือ
กำรโยกยำ้ยงำน เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรู ้ทกัษะ และประสบกำรณท์ี่หลำกหลำยและสนบัสนนุใหพ้นกังำนพรอ้มที่จะ
เติบโตไปสู่เป้ำหมำยที่ตอ้งกำร  

กำรวำงแผนควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพของพนกังำนถือเป็นกระบวนกำรส่วนหนึ่งของกำรประเมินผลงำน
ประจ ำปี หวัหนำ้งำนและพนกังำนจะมีกำรพดูคยุเพื่อวำงแผนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพของพนกังำนรว่มกนั โดย
จะมีกำรก ำหนด/ทบทวนเป้ำหมำยในอำชีพ รวมถึงแผนพฒันำของพนกังำนในแต่ละปีในช่วงเดือนมกรำคม และ
หัวหนำ้งำนจะมีกำรติดตำม ใหข้อ้มูลยอ้นกลับ และทบทวนแผนร่วมกับพนักงำนในทุกๆ ไตรมำส และจะมีกำร
ประเมินแผนกำรพฒันำตนเองและแผนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพในช่วงปลำยปีเดือนพฤศจิกำยน เพื่อเป็นขอ้มลู
ในกำรก ำหนดแผนในปีต่อไป 

นอกจำกนัน้ บรษิัทฯ ยงัส่งเสรมิใหพ้นกังำนมีควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพตำมแนวนอน หรือแนวระนำบ
โดยผ่ำนกำรพัฒนำ/หรือกำรโยกย้ำยเพื่อให้มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่กว้ำงมำกขึน้ (Horizontal Career 
Progression) และกำรเติบโตในแนวตัง้ผ่ำนกำรเล่ือนขั้นเล่ือนต ำแหน่ง (Vertical Career Progression) บริษัทฯ 
จึงก ำหนดกรอบนโยบำยระบุถึงปัจจยัส ำคญัที่จะท ำใหพ้นกังำนประสบควำมส ำเร็จในกำรเติบโตในสำยอำชีพ 3 
ประกำรดงันี ้ 

1) พนักงำนมีควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญในงำนที่ท  ำโดยสำมำรถแสดงออกถึงทักษะที่ใช้ในกำร
ปฏิบตัิงำนใหส้ำมำรถลลุ่วงไปไดอ้ย่ำงดี (Depth of Knowledge and Skill)   

2) พนักงำนมีควำมพรอ้มในควำมสำมำรถที่จ ำเป็นตำมที่ถูกคำดหวงัในระดับ/ต ำแหน่งงำนของ
ตนเอง และสำมำรถท ำงำนที่ไดร้บัมอบหมำยใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดได ้(Required 
Competency) และ  

3) พนกังำนมีประสบกำรณก์ำรท ำงำนท่ีเพียงพอ/หลำกหลำยแสดงออกถึงควำมพรอ้มที่จะเติบโต
ในระดบัท่ีสงูขึน้ต่อไป (Breadth of Experience) 
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10. การก ากบัดูแลกิจการ 

 
10.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ว่ำเป็นส่ิงส ำคญัที่จะช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภำพ และมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะน ำไปสู่ประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย 
ตัง้แต่พนักงำน ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดจ้ัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หำหลกักำรส ำคญัตัง้แต่โครงสรำ้ง บทบำทหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
จนถึงหลกักำรในกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรอย่ำงโปรง่ใส ชดัเจน และสำมำรถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำร
องคก์ร ท ำใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบริษัทฯ จะกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรและคณะผูบ้ริหำรของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลกักำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมมุ่งมั่นและซื่อสตัย์
สุจริต โดยมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน ์นโยบำย และแนวปฏิบตัิที่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนยึดถือในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
ตำมควำมรบัผิดชอบเพื่อใหม้ีกำรผลกัดนัใหเ้กิดวฒันธรรมในกำรก ำกบัดแูลขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และเป็นรำกฐำนกำรเติบโตที่
ยั่งยืน สรำ้งมลูค่ำใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุท่ำน เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องคณะกรรมกำรบรษิัท ที่ไดว้ำงโครงสรำ้งองคก์ร
ใหม้ีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำงชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑก์ำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ภำยใตร้ะเบียบปฏิบัติของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

คณะกรรมกำรบรษิัท ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยไดต้ระหนกัถึงบทบำท 
และหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร และคณะผูบ้รหิำรในกำรสรำ้งเสรมิใหเ้กิดกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำร และใหค้วำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ดว้ยกำร
บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และโปร่งใส จึงไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยสนบัสนุนกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยครอบคลุม
หลกักำรส ำคญัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ใน 5 หมวด ดงันี ้

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั 

3. บทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส 

5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท 

 

 

 

 

97



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.10 หนำ้ที่ 2 
 

 

หมวดที ่1 
สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

1) การประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน ) (“บริษัท”) จะสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้

ประเภทสถำบนัเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้   

2. บริษัท จะส่งเอกสำร ขอ้มลู วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชมุ ตลอดจน ค ำชีแ้จง และเหตุผลประกอบ

ในแต่ละวำระ รวมทัง้ขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผู้

ถือหุน้หรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม โดยจะด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดท้รำบเป็นกำรล่วงหน้ำ  

ไม่นอ้ยกว่ำ 28 วนั รวมทัง้เผยแพรข่อ้มลูดงักล่ำวไวใ้นเว็บไซต ์http://www.zengroup.co.th ของบรษิัท  

3. บรษิัท จะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมเก่ียวกบัวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ถึงคณะกรรมกำรบรษิัท ล่วงหนำ้ 

โดยใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมไดต้ัง้แต่วนัท่ีบรษิัท เผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และ

เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท จนถึง 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำม

ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท หรือทำงโทรสำร หรือทำงอีเมล์ของเลขำนุกำรบริษัท ทั้งนี ้ บริษัท จะแจ้ง

หลัก เกณฑ์ในกำร ส่งค ำถำมล่วงหน้ำ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย  

(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ในหนงัสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ และในเว็บไซต ์http://www.zengroup.co.th 

ของบรษิัท 

4. บริษัท จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรใชสิ้ทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ โดย

จะจัดประชุมในวันท ำกำร และมีสถำนกำรประชุมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครหรือปริมณฑลซึ่งมีกำร

คมนำคมสะดวกต่อกำรเดินทำงของผูถื้อหุน้ อีกทัง้จะจดัใหม้ีบุคลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอส ำหรบั

กำรตรวจสอบเอกสำร และจดัใหม้ีอำกรแสตมป์ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะ 

5. บริษัท จะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วม

ประชมุได ้โดยจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได  ้

2) การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษัท จะจัดให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ/หรือ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใชก้ับกำรประชุมผู้ ถือหุน้  

กำรลงทะเบียนผูถื้อหุน้ กำรลงคะแนนเสียงในวำระส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรท ำรำยกำรไดม้ำ

หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์รวมทัง้กำรนบัคะแนนเสียงและกำรแสดงผลกำรลงคะแนน เพื่อควำมโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้และเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย ำ 

2. บริษัท จะก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษัท ทุกคนเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถื้อหุน้และร่วม

ตอบขอ้ซกัถำมต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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3. บริษัท จะจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนแยกตำมรำยกำรย่อยในแต่ละวำระที่เสนอ เช่น วำระกำรลงมติเลือกตัง้

กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

4. บริษัท จะจดัใหม้ีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุน้ และจะ

เปิดเผยผลกำรลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทรำบ พรอ้มบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 

5. ประธำนในที่ประชมุจะตอ้งจดัสรรเวลำใหอ้ยำ่งเหมำะสม และส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสแสดงควำมคิดเหน็

และตัง้ค ำถำมที่เก่ียวขอ้งต่อที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุนัน้ๆ 

3) การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บรษิัท จะจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุ โดยมีกำรบนัทึกกำร

ชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน วิธีกำรแสดงผลคะแนนใหท้ี่ประชมุทรำบก่อนด ำเนินกำรประชมุ กำรเปิดโอกำส

ใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเด็นหรือซกัถำม กำรตอบสำระส ำคญั ค ำถำม ค ำชีแ้จง ขอ้คิดเห็น และวิธีกำรนบัคะแนน 

รวมถึงจ ำนวนคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทุกวำระอย่ำงครบถว้น รวมถึงบนัทึกรำยชื่อ

กรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชมุและกรรมกำรที่ลำประชมุดว้ย โดยจะส่งรำยงำนกำรประชมุใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ตำมระเบียบ และเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบและอำ้งอิงได  ้

2. บรษิัท จะเปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแตล่ะวำระในกำรประชมุผูถื้อหุน้ในวนัท ำกำร

ถดัไปบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

 

หมวดที ่2 
การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั 

 
1. การให้ขอ้มูลกอ่นการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษัท จะแจง้ก ำหนดกำรประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ต่อ

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพรผ่่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัท อย่ำงนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

2. บริษัท จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ที่ใชใ้นกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิ

กำรออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

3. บรษิัท จะท ำหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  

2. การคุ้มครองสทิธขิองผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 
1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผูถื้อหุน้ตำมหลักเกณฑท์ี่บริษัท ก ำหนด ซึ่งได้

เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซตข์องบรษิัท ที่ http:// www.zengroup.co.th โดยใหเ้สนอมำยงับริษัทภำยใน

วนัท่ี 31 ธันวำคม ของทกุปี  
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2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัท ก ำหนด ซึ่งได้

เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซตข์องบรษิัท ที่ http:// www.zengroup.co.th โดยใหเ้สนอมำยงับริษัทภำยใน

วนัท่ี 31 ธันวำคม ของทกุปี 

3. ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหำรจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคัญ โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

3. การป้องกันการใช้ขอ้มูลภายใน  
1.  บริษัทจะใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร ของบริษัท รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชี

หรือกำรเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมค ำนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) เก่ียวกบัหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัท ตำม
มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ์”) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องบริษัท 
ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์  

2. ก ำหนดให ้(ก) กรรมกำร และผูบ้รหิำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็น
ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ มีหนำ้ที่จดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องตนที่
ออกโดยบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ไม่บรรลนุิติภำวะ และ (ข) นิติ
บุคคลซึ่งบุคคลตำม (ก) ถือหุ้นรวมกันเกินรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
ดังกล่ำว และกำรถือหุน้รวมกันดังกล่ำวเป็นสัดส่วนที่มำกที่สุดในนิติบุคคลนั้น ตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ครั้ง
แรกภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกกำรมีหนำ้ที่รำยงำนตำมกฎหมำย และภำยใน 3 วนัท ำกำรทุกครัง้ที่มีกำร
เปล่ียนแปลงโดยมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลักทรพัย ์โดยส่งผ่ำนมำยังเลขำนุกำรบริษัท เพื่อน ำส่ง
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ และก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษัทสรุป
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยแ์ละกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยต์่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อ
รับทรำบเป็นประจ ำทุก 6 เดือน และให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมกำรหรือผู้ที่
คณะกรรมกำรมอบหมำยเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหุน้ของบริษัทตนเองอย่ำงนอ้ย 1 วนัล่วงหนำ้ก่อนท ำกำรซือ้
ขำย 

3.  ก ำหนดหำ้มมิใหก้รรมกำร และผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ี
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในเก่ียวกบังบ
กำรเงิน ฐำนะกำรเงิน หรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงขอ้มลูภำยในอื่นที่เป็นสำระส ำคญั ซือ้ ขำย 
เสนอซือ้ หรือเสนอขำย หรือชักชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่งหุน้หรือหลักทรพัยอ์ื่น 
(ถำ้มี) ของบรษิัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพรง่บกำรเงินหรือเผยแพรเ่ก่ียวกบั
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท จนกว่ำบริษัท จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดย
บรษิัท จะแจง้ใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำร งดกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำอย่ำง
นอ้ย 30 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณะ และควรรอคอยอย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำร
เปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณะแลว้ จึงจะสำมำรถท ำรำยกำรขำ้งตน้ได  ้
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4. ก ำหนดหำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้งของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สันนิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มูลภำยในตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัยฯ์ ใชข้อ้มูลภำยในของบริษัท 
และบริษัทย่อย ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลักทรัพยข์องบริษัท ซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อสำธำรณะ ซึ่งตนไดล่้วงรูม้ำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น มำใชเ้พื่อกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอ
ขำย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถำ้มี) ของบริษัท ไม่
ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะท ำเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน ำ
ขอ้เท็จจรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตำม 

5.  ก ำหนดหำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้งของบริษัท และบริษัทย่อย  ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถกู
สันนิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มูลภำยในตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัยฯ์ เปิดเผยขอ้มูลภำยใน หรือ
ควำมลับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนขอ้มูลควำมลับของคู่คำ้ของบริษัท และบริษัทย่อย ท่ีตนได้
รับทรำบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้บุคคลภำยนอกรับทรำบ แม้ว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะไม่ท ำให้
เกิดผลเสียหำยแก่บรษิัท บรษิัทย่อย หรือคู่คำ้ ก็ตำม  

6. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อย  ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สนันิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มลูภำยในตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัยฯ์ มีหนำ้ที่เก็บรกัษำควำมลบั
และ/หรือขอ้มลูภำยในของบริษัท และบริษัทย่อย  และ หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้ง
ของบริษัท และบริษัทย่อย  ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐำนว่ำรู ้หรือครอบครอง ข้อมูลภำยในตำม
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ น ำควำมลบัและ/หรือขอ้มลูภำยในของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใชป้ระโยชน์
แก่บรษิัทอื่น  

7. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สันนิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองข้อมูลภำยในตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำรใชข้อ้มลูภำยในของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ และพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด รวมถึง
กฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

จรรยำบรรณของบริษัท ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ของบริษัท และบริษัทย่อย ด ำเนินกำรกับ
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยยึดถือประโยชนข์องบริษัท เป็นส ำคญั  บริษัท ไดจ้ดัวำงระบบกำรปฏิบตัิงำนเพื่อดูแล
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ โดยก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร
มีหนำ้ที่เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งในกำรพิจำรณำวำระใดที่กรรมกำรหรือผูบ้รหิำรมีสว่น
ไดส่้วนเสีย และจะตอ้งแจง้ส่วนไดเ้สียก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ๆ พรอ้มทัง้บนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม โดยกรรมกำร
หรือผูบ้ริหำรที่มีส่วนไดเ้สียในวำระใดจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในวำระดงักล่ำวและตอ้งออกจำกหอ้งประชมุใน
วำระนัน้ๆ  
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หมวดที ่3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บรษิัท และบรษิัทย่อยใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม โดยค ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยหรือ
ขอ้ตกลง ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย อันไดแ้ก่ ลูกคำ้ พนักงำน ผูถื้อหุน้ หรือนักลงทุน หุน้ส่วนธุรกิจ เจำ้หนี ้สังคม 
ชุมชนที่บริษัท ตัง้อยู่ รวมทัง้ภำครฐั ผูส้อบบญัชี และคู่แข่ง เพื่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินและควำมยั่งยืนของกิจกำร ดงันัน้ 
บริษัท และบริษัทย่อยจึงค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยบริษัท และบริษัทย่อยจะเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคัญที่
เก่ียวขอ้งใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียเหล่ำนัน้ไดร้บัทรำบอย่ำงเพียงพอ  รวมถึงมีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรบัและจดักำรขอ้
รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยเปิดเผยกระบวนกำรและช่องทำงในเว็บไซตข์องบรษิัท และรำยงำนประจ ำปี ทัง้นี ้ผูม้ีส่วน
ไดเ้สียของบรษิัท มีดงัต่อไปนี ้

1. ลูกค้า    
บริษัท และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นที่จะท ำให้ลูกคำ้มีควำมพึงพอใจสูงสุด ดว้ยกำรพัฒนำสินคำ้และบริกำรที่มี

คุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใหไ้ดม้ำกที่สดุในรำคำที่ยุติธรรม ตลอดจนใหข้อ้มลูที่ถูกตอ้งเก่ียวกบักำร
ด ำเนินกิจกำรและผลิตภณัฑข์องบรษิัท และบรษิัทย่อย และพยำยำมรกัษำช่องทำงกำรติดตอ่กบัลกูคำ้โดยเปิดรบัฟังควำม
คิดเห็นของลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ  

2. พนักงาน  
บริษัท และบริษัทย่อยจะให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสกับ

พนกังำนอย่ำงทั่วถึงและสม ่ำเสมอ และถือพนกังำนเป็นทรพัยำกรที่มีคุณค่ำขององคก์ร และมีควำมส ำคญัต่อกำรเติบโต 
และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งใหก้ำรดูแลและจัดหำส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่มี
คุณภำพใหแ้ก่พนักงำน โดยใหค้วำมส ำคัญในเรื่องของสุขภำพและควำมปลอดภัย  และปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนดว้ย
ควำมเป็นธรรม ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนอย่ำงยตุิธรรมและเป็นธรรมเมื่อเทียบกบัธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั 

3. ผู้ถือหุ้น   
บริษัท และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นในกำรด ำเนินงำนและจะปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต โปร่งใส เป็นธรรม 

และใช้ควำมรู้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำน  โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น  ด้วย
ผลตอบแทนที่ดีและกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้รำยงำนสถำนกำรณข์องบรษิัท และบรษิัทย่อยอย่ำงต่อเนื่อง ครบถว้น 
โปรง่ใส เชื่อถือได ้และใหโ้อกำสผูถื้อหุน้ทกุรำยไดใ้ชสิ้ทธิอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

4. หุ้นส่วนธุรกิจและ เจ้าหนี ้   
บรษิัท และบรษิัทย่อยถือว่ำกำรท ำใหหุ้น้ส่วนธุรกิจและเจำ้หนีข้องบรษิัท เขำ้ใจถึงกิจกำรของบรษิัท อย่ำงถ่องแท้

เป็นเรื่องส ำคญั นอกจำกนี ้เพื่อคงไวซ้ึ่งควำมสมัพนัธท์ี่ชดัเจน ยั่งยืน และอยู่บนพืน้ฐำนของควำมไวใ้จซึ่งกนัและกนั บรษิัท 
และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิตำมเงื่อนไขขอ้ก ำหนดของสญัญำอย่ำงเคร่งครดั  ตลอดจนใหข้อ้มลูทำงกำรเงินที่ครบถว้นและ
ถูกตอ้งแก่หุน้ส่วนธุรกิจและเจำ้หนีข้องบริษัท รวมทั้ง มีนโยบำยไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สุจริตกับ
หุน้ส่วนธุรกิจและเจำ้หนีข้องบรษิัท 

5. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม 
บรษิัท และบรษิัทย่อยจะใส่ใจและใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคณุภำพชีวิตของ

ผูค้นที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนทัง้หมดของบรษิัท รวมทัง้จดัใหม้ีกำรควบคมุกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบ
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ข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย  และกฎระเบียบของหน่วยงำนที่ดูแล นอกจำกนี  ้บริษัท 
พยำยำมปลกูจิตส ำนึกของควำมรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในหมู่พนกังำนทกุระดบัรวมทัง้มกีำร
ประเมินและติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

6. คู่แข่ง 
บริษัท และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งตำมกรอบของกำรแข่งขันอย่ำงยุติธรรมและมีจริยธรรม  และประกอบ

ธุรกิจ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรพฒันำและควำมกำ้วหนำ้ของตลำด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมในภำพรวม โดยไม่แสวงหำ
ขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งที่ไม่สจุรติ หรือไม่เหมำะสม 

7. คู่ค้า 

บริษัท และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้และขอ้ตกลงตำมสญัญำ  โดยมุ่งที่จะปฏิบตัิต่อคู่คำ้โดย
ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม ค ำนึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั  และมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกคู่คำ้ โดยมี
กำรจัดใหข้อ้มลูรำยละเอียดแก่คู่คำ้ทุกรำย ไม่กีดกันคู่คำ้รำยหนึ่งรำยใดเขำ้ร่วมแข่งขนัทำงธุรกิจ และจัดใหม้ีระบบกำร
จดักำรและติดตำมเพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำมสญัญำครบถ้วน  มีกระบวนกำรจ่ำยเงินใหคู้่คำ้ตรงเวลำ ตำมเงื่อนไข
กำรช ำระเงินท่ีตกลงกนั 

นอกจำกนี ้บริษัท และบริษัทย่อยจะจดัใหม้ีกำรประเมินคู่คำ้เป็นประจ ำทุกปี พรอ้มทัง้แจง้ผลกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่คำ้ไดป้รับปรุงคุณภำพสินคำ้และงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกำสใหคู้่คำ้
สำมำรถแจง้ขอ้รอ้งเรียนได ้

หมวดที ่4 
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

 
 คณะกรรมกำรบรษิัท มุ่งมั่นท่ีจะดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท และบรษิัทย่อย ทัง้ขอ้มลู
ทำงกำรเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปรง่ใส ผ่ำนช่องทำงที่เขำ้ถึงขอ้มลูไดง้่ำย มี
ควำมเท่ำเทียมกันและน่ำเชื่อถือ ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ในกำรเปิดเผยขอ้มลูและควำม
โปรง่ใสอย่ำงเครง่ครดั โดยก ำหนดหลกักำรส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มลู ดงันี ้

1. ขอ้มูลข่ำวสำรที่เปิดเผยจะตอ้งมีควำมถูกตอ้ง เพียงพอ ชัดเจน ทันเวลำ และไม่ใหเ้กิดควำมส ำคญัผิดใน

สำระส ำคญัของขอ้มลู 

2. ปฏิบตัิตำมกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลู อย่ำงถกูตอ้งและครบถว้น 

3. บรษิัท จะก ำหนดใหบ้คุคลที่ไดร้บัมอบหมำยมีสิทธิในกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณะ

เท่ำนัน้ 

4. ขอ้มลูที่จะมีผลต่อรำคำซือ้ขำยหลักทรพัยซ์ึ่งส ำคญัต่อกำรตดัสินใจลงทุน บริษัท จะด ำเนินกำรเปิดเผยต่อ

สำธำรณะโดยไม่ชกัชำ้ ผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

5. กำรเปิดเผยขอ้มูลจะท ำผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น กำรรำยงำนต่อตลำดหลักทรพัยฯ์ และ/หรือ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือบนเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 
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หมวดที ่5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

1. บรษิัท ก ำหนดใหม้ีคณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ย กรรมกำรตำมจ ำนวนที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก ำหนด โดย

ตอ้งมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 

ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดแต่ไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน จ ำนวนที่เหลือเป็นกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหำร และก ำหนดโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรใหป้ระกอบดว้ยคุณสมบตัิหลำกหลำย ทัง้ในดำ้นทกัษะ 

ประสบกำรณ ์เพศ และ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท โดยจะท ำกำรเผยแพร่นโยบำย

ในกำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรที่มีควำมหลำกหลำย รวมถึงจ ำนวนปีกำรด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรในบรษิัท ของกรรมกำรแต่ละท่ำนในรำยงำนประจ ำปีและบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

2. กรรมกำรตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และไม่มี

ลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้

ถือหุน้ตำมกฏหมำย และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และในกำรสรรหำ

กรรมกำรใหม่จะพิจำรณำจำกฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool) ดว้ย 

3. เพื่อเสริมสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัท ใหม้ีควำมเขม้แข็งและกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่

ในบริษัท ไดอ้ย่ำงเพียงพอ บริษัท ก ำหนดใหก้รรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบียน

ไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท  

4. เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนในธุรกิจของบรษิัท บรรลผุลอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรษิัท มีแนวปฏิบตัิในกรณีประธำน

เจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัท จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทท่ี

บริษัท ไปลงทุนไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทที่ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรนั้นตอ้งไม่มีควำมขัดแยง้ทำง

ผลประโยชนแ์ละไม่ไดเ้ป็นคู่แข่งของบริษัท ทัง้นี ้กำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นจะมีกำรเสนอ

เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำอนมุตัิ รวมถึงตอ้งไม่ไปท ำงำนในบรษิัทอื่นใดที่ไม่ใช่บรษิัทท่ีบรษิัท ไป

ลงทนุ 

5. บริษัท ก ำหนดคุณสมบตัิของกรรมกำรอิสระโดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ยกเวน้

ในเรื่องกำรถือหุน้ซึ่งบริษัท ก ำหนดเพิ่มเติมใหเ้ขม้งวดกว่ำ โดยจะตอ้งถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของทุนจด

ทะเบียนที่ช ำระแลว้ของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ

กรรมกำรอิสระไม่เกิน 9 ปี โดยผูถื้อหุน้สำมำรถอนมุตัิใหด้  ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปีไดห้ำกจ ำเป็น 

6. บริษัท ก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อใหส้ำมำรถเกิด

กำรตรวจสอบถ่วงดลุกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรไดอ้ย่ำงอิสระ โดยแบ่งแยกหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบออก

จำกกนั ดงันี ้
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(1) ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

โดยดูแลใหม้ีวำระกำรประชุมที่ส  ำคญัและจ ำเป็นดำ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพำะเรื่อง

แผนกลยทุธ ์จดัสรรเวลำใหฝ่้ำยบรหิำรมกีำรน ำเสนอขอ้มลูที่ชดัเจน มีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชมุ

อย่ำงถกูตอ้ง รวมทัง้ดแูลใหก้ำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิทั เป็นไปตำมนโยบำยที่วำงไว ้นอกจำกนี ้

ยงัท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในกำรประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

(2) ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรมีหนำ้ที่ควบคุมดูแลบริหำรตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย รวมถึงกำร

จดัท ำนโยบำย แนวทำงยทุธศำสตรก์ำรท ำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของ

บริษัท และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมกำรบริษัท อนุมตัิ รวมทัง้ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย

แนวทำงยุทธศำสตรก์ำรท ำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของบริษัท และ

บรษิัทย่อยตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท อนมุตัิ 

7. บริษัท จัดใหม้ีเลขำนุกำรบริษัทเพื่อท ำหนำ้ที่ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย กฎเกณฑต์่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร
บริษัท ควรทรำบ และปฏิบตัิหนำ้ที่ดูแลกิจกรรมของกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติ
ของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้เลขำนุกำรบริษัทตอ้งมีวุฒิกำรศึกษำจบปริญญำตรีทำงกฎหมำยหรือบญัชี 
หรือไดผ่้ำนกำรอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของเลขำนุกำรบริษัท โดยบริษัท จดัใหม้ีกำร
ก ำหนดคณุสมบตัิของเลขำนกุำรบรษิัท ที่เหมำะสมและเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบกำรณข์องเลขำนุกำร
บริษัทในรำยงำนประจ ำปีและบนเว็บไซตข์องบริษัท และใหเ้ลขำนุกำรบรษิัทไดฝึ้กอบรมและพฒันำควำมรู ้
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
2. การจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมกำรบรษิัท ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยจ ำนวน 5 คณะ ไดแ้ก่ 
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
3. คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน  
4. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
5. คณะกรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ตำมที่ไดร้ับมอบหมำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริษัท  โดยมี
อ ำนำจแจง้ใหฝ่้ำยบรหิำรเขำ้ประชมุ ชีแ้จง หรือจดัท ำรำยงำนน ำเสนอ ไดต้ำมที่เห็นควร 

คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะมีองคป์ระกอบ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และหนำ้ที่ เป็นไปตำมกฎบัตรของแต่ละ
คณะ สรุปไดด้งันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระทัง้คณะ โดยไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร
บรษิัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 ท่ำน โดยอย่ำงนอ้ย 1 ท่ำนตอ้งมีควำมรูด้ำ้นบญัชีกำรเงิน และตอ้งมีคณุสมบตัิ
เก่ียวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่
ดูแลให้บริษัท มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินให้ถูกตอ้งเพียงพอ สอบทำนระบบควบคุมภำยใน และกำร
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ตรวจสอบภำยในใหม้ีประสิทธิผล สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง คดัเลือกและแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชี พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมเกณฑ ์

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ยกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน 
โดยตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

3. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประกอบดว้ยกรรมกำรของบริษัท และกรรมกำร
อิสระ โดยไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 ท่ำน และมีกรรมกำรอิสระเป็น
ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำรของบริษัท โดยไดร้บักำรแต่งตัง้
จำกคณะกรรมกำรบรษิัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 ท่ำน และมีกรรมกำรอิสระเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระจ ำนวนเกินกึ่งหน่ึง 

5. คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมกำรของบริษัท จ ำนวนหนึ่ง  และอำจประกอบดว้ยบคุคลอื่นใด 
คนหนึ่งหรือหลำยคน โดยมีจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรและได้รับกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท 
 

3. บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นไปตำมที่ไดก้ ำหนดไว้โดยกฎหมำย หนังสือ

บรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

(1) ก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย กลยุทธ ์และเป้ำหมำยทำงกำรเงินส ำหรบับริษัท และบรษิัท

ย่อย รวมทัง้พิจำรณำอนุมตัินโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ และก ำกับ

ควบคุมดูแลใหฝ่้ำยบริหำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมวิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ และ

เป้ำหมำยทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมลูค่ำทำงเศรษฐกิจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดย

ค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง 

(2) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัท อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(3) วำงโครงสร้ำงและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำร

ด ำเนินกำรที่เป็นไปตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั มติของคณะกรรมกำร มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ย

ควำมสจุรติและระมดัระวงั 

(4) วำงโครงสรำ้งและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อใหม้ีระบบกำรบริหำร

ควำมเส่ียง กำรก ำกบัและตรวจสอบ และกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 

(5) ติดตำมและประเมินผลกำรท ำหนำ้ที่บริหำรจดักำรของบรษิัท และบริษัทย่อย เพื่อใหบ้รรลตุำม

แผนกลยทุธภ์ำยใตง้บประมำณซึ่งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

(6) ดูแลใหม้ีกำรจัดท ำบัญชี และกำรเก็บรกัษำบัญชีและเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรเปิดเผย

ขอ้มลูที่เหมำะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนทั่วไป  
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(7) ตรวจตรำและด ำเนินกำรให้เป็นที่แน่ใจได้ว่ำบริษัท และบริษัทย่อยได้มีกำรปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณและนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร รวมทั้ง

ก ำหนดนโยบำยของบรษิัท และบรษิัทย่อยดำ้นบรรษัทภิบำลและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

(8) มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้บุคคลเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษัทย่อย

อย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ไวอ้ย่ำงชัดเจน ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด

กรอบอ ำนำจในกำรใชด้ลุพินิจที่ชดัเจนใหก้ำรออกเสียงในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทย่อย

ในเรื่องส ำคญัตอ้งไดร้บัควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนและมีกำรควบคุมกำรบริหำร

ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึง

กำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั และกำรไดม้ำหรือ

จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัส ำคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท นัน้ จะไม่มีลกัษณะ
เป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้น
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน) อำจมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำม
นโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำอนมุตัิไว ้ 

2. ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  วัตถุประสงค์

และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ คณะกรรมกำรยงัมีกำรก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่ และควำม

รบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท ไวต้ำมที่ปรำกฏในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรษิัท   

 
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ 

คณะกรรมกำรบรษิัท ปฏิบตัิงำนผ่ำนกำรประชมุของคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้
1. บริษัท จัดให้มีตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำทั้งปี และให้เลขำนุกำรบริษัทแจ้งให้

กรรมกำรแต่ละคนทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว 

2. ก ำหนดใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท อย่ำงนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี และจะตอ้งประชมุกนัอย่ำงนอ้ย 3 เดือน

ต่อ 1 ครัง้  

3. ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วมกันพิจำรณำเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 

เขำ้สู่วำระกำรประชมุ 
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4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แต่ละครัง้ มีก ำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจน มีเอกสำรประกอบกำร

ประชมุที่ครบถว้นเพียงพอ และจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุใหแ้ก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 

7 วนัก่อนวนัประชมุ 

5. กรรมกำรทุกคนตอ้งเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ เวน้แต่กรณีมี

เหตจุ ำเป็น  

6. ประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะ

อภิปรำยปัญหำส ำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน ประธำนกรรมกำรจะส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจที่

รอบคอบ กรรมกำรทุกคนใหค้วำมสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น ำสู่ที่ประชุม รวมทัง้ประเด็นกำรก ำกับดูแล

กิจกำร 

7. ก ำหนดใหจ้ ำนวนองคป์ระชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรว่ำ ตอ้งมี

กรรมกำรอยู่ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

8. ในกรณีที่ผูด้  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรแต่งตัง้

ใหก้รรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ร่วมพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำม

หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน 

9. บริษัท มีนโยบำยใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร มีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็น เพื่อ

อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมดว้ย และแจ้งให้

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรทรำบถึงผลกำรประชมุดว้ย 

10. บรษิัท มีนโยบำยสนบัสนนุใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 

11. กรรมกำรทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมไดจ้ำกประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร เลขำนุกำร

บริษัท หรือผูบ้ริหำรอื่นที่ไดร้บัมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และกรณีจ ำเป็นอำจจดัใหม้ี

ควำมเห็นอิสระจำกที่ปรกึษำ 

12. คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษัทท ำหนำ้ที่บันทึกกำรประชุม ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และ

ตอ้งมีควำมชดัเจนทัง้ผลกำรประชมุ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพื่อใชใ้นกำรอำ้งอิง 

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทุกปี เพื่อ
พิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

บรษิัท มีกระบวนกำรประเมินผลของคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้
1. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองเป็นรำยปี เพื่อให้กรรมกำรร่วมกัน

พิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป ทัง้นี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร

บริษัท จะใชแ้นวทำงตำมกำรประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลักทรพัยฯ์ และด ำเนินกำรปรบัปรุงเพิ่มเติม

เพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 
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2. คณะกรรมกำรบริษัท จดัใหม้ีกำรประเมินผลงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เพื่อเปรียบเทียบกับผลกำร

ด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริษัท จะท ำกำรประเมินในแบบประเมินผล และคณะกรรมกำรบริษัท ได้

มอบหมำยใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นผูแ้จง้ผลกำรประเมินต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและคณะกรรมกำร

บรษิัท 

 
6. ค่าตอบแทนของกรรมการ 

เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรขดักนัของผลประโยชนบ์รษิัท จึงก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดและเสนอให้คณะกรรมกำรเห็นชอบ จำกนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตำมผลงำนของ
คณะกรรมกำร โดยมีหลกัเกณฑป์ฏิบตัิดงันี ้ 
1. กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกกำรเปรียบเทียบกับบริษัท 

ที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน ผลประกอบกำรของบริษัท และหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร โดยกำร

พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรอยู่ในอ ำนำจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

พิจำรณำหลักเกณฑ ์และนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกปี โดยคณะกรรมกำรบริษัท ตอ้ง

น ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจำรณำ โดยก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุม

สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ 

2. ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล

กำรด ำเนินงำนของบรษิัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้รหิำรแต่ละคน  

3. คณะกรรมกำรบรษิัท และผูบ้รหิำรระดบัสงูจะตอ้งรำยงำนเก่ียวกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร หลกักำรเหตผุลไว้

ในรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงินของบรษิัท 

 
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1. บรษิัท และบรษิัทย่อยจะส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้ีกำรฝึกอบรมและกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง

ในระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร 

เลขำนกุำรบรษิัท เป็นตน้ เพื่อใหม้ีกำรปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

2. บรษิัท และบรษิัทย่อยจะจดัใหม้ีกำรปฐมนิเทศและจดัเอกสำรและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่

ของกรรมกำรใหม่  

3. คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้มีแผนพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจนถึงระดับ

ผู้อ  ำนวยกำร โดยมอบให้ฝ่ำยบริหำรจัดท ำแผนสืบทอดงำน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
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 10.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ 

โครงสรำ้งกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยร่วมทั้งสิน้ 5 ชุด 
ไดแ้ก่ (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน (3) คณะกรรมกำรบรหิำร (4) 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ (5) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

10.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 10 ท่ำน โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยไพฑรูย ์ ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรอิสระ 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท 

3. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ กรรมกำรอิสระ  

4. ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร กรรมกำรอิสระ  

5. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ  

6. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร  

8. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร  

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร  

10. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ กรรมกำร  

โดยมีนำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัท 

กรรมกำรซึ่งลงนำมผกูพนับรษิัทฯ คือ (1) นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์หรือ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์
คนใดคนหน่ึงลงลำยมือชื่อร่วมกบั นำยชิตพล วิวฒันำเกษม หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์หรือ นำยบุญยง ตนั
สกุล รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท ( 2 ) กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีต่ำงๆ หรือ กำรยื่นงบ
กำรเงิน ต่อ กระทรวงพำณิชย ์นอกจำกกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำม (1) กระท ำในนำมบริษัทแลว้ ให ้นำยสรร
คนนท ์จิรำธิวฒัน ์หรือ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์หรือ นำยชิตพล วิวฒันำเกษม หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์
เดร ์หรือ นำยบุญยง ตันสกุล สองในหำ้คน ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำบริษัทใหม้ีผลผูกพันบริษัทได้ 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 ไดม้ีมติอนมุตัิขอบเขต อ ำนำจ 
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทไว ้ดงันี ้

1) ก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย กลยทุธ ์และเป้ำหมำยทำงกำรเงนิส ำหรบับรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย รวมทัง้พิจำรณำอนุมตัินโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ และก ำกับ
ควบคุมดูแลใหฝ่้ำยบริหำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมวิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ และ
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เป้ำหมำยทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมลูค่ำทำงเศรษฐกิจ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดย
ค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง 

2) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3) วำงโครงสรำ้งและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นไปตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั มติของคณะกรรมกำร มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ย
ควำมสจุรติและระมดัระวงั 

4) วำงโครงสรำ้งและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใหม้ีระบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียง กำรก ำกบัและตรวจสอบ และกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 

5) ติดตำมและประเมินผลกำรท ำหนำ้ที่บรหิำรจดักำรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อใหบ้รรลตุำม
แผนกลยทุธ ์ภำยใตง้บประมำณซึ่งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

6) ดูแลใหม้ีกำรจัดท ำบัญชี และกำรเก็บรกัษำบัญชีและเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่เหมำะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนทั่วไป  

7) ตรวจตรำและด ำเนินกำรให้เป็นที่แน่ใจได้ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณ และนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น ท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำร รวมทั้ง
ก ำหนดนโยบำยของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ดำ้นบรรษัทภิบำลและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม  

8) แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยของคณะกรรมกำรบริษัท (Board  Committees) และก ำหนด
ค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรชดุย่อย (ไม่เกินกว่ำจ ำนวนรวมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกผูถื้อหุน้) 

9) พิจำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของแต่ละ
บรษิัท โดยครอบคลมุถึงเรื่องดงัต่อไปนี ้

- วิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย และแผนกลยทุธ ์(ซึ่งจะตอ้งทบทวนเป็นรำยปี) 

- แผนธุรกิจประจ ำปี 

- งบประมำณประจ ำปี 

- งบกำรเงินส ำหรบังวดไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 

- กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

- กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งองคก์รในระดบักลุ่ม และกำรเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่ส  ำคญัใน
องคก์ร 

- กำรไดม้ำ กำรก่อตัง้ กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน หรือกำรระงบัซึ่งทรพัยสิ์นที่ส  ำคญัหรือธุรกิจ
ใดของบรษิัท 

- กำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกับอ ำนำจใดๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยใหบุ้คคลอื่น
ด ำเนินกำร 
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10) พิจำรณำมอบอ ำนำจบำงประกำรเป็นกำรครัง้ครำวแก่คณะกรรมกำรชดุย่อย 

11) ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร ฝ่ำยจดักำร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่ดงักล่ำว เพื่อใหเ้ป็นไปตำม
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้ำหมำย วตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ กลยุทธท์ำงธุรกิจ แผนงำนทำง
ธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีที่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด 

12) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน
ทำงธุรกิจและงบประมำณของบริษัทฯ รวมทัง้ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำง
กำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบรษิัทฯ 

13) ด ำเนินกำรใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยน ำระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช ้
รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 
รวมทั้งจัดใหม้ีกระบวนกำรประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
และบรษิัทย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ 

14) พิจำรณำแต่งตัง้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ไดพ้ิจำรณำสรรหำเพื่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบรษิัท รวมทัง้ประเมินผลกำรท ำงำนและ
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  

15) พิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่ำงบรษิัทฯ บรษิัทย่อย กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
ตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และพิจำรณำอนุมัติหลักกำรเก่ียวกับข้อตกลงทำงกำรคำ้ที่มี
เงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไปในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง เพื่อก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรใหฝ่้ำยจดักำรมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรธุรกรรมดงักล่ำวภำยใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมำยและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

16) จดัใหม้ีช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม และก ำกับดแูลกำรเปิดเผย
ขอ้มลู เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีควำมถกูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส มีควำมน่ำเชื่อถือและมีมำตรฐำนสงูสดุ 

17) มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้บคุคลเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อยและ
บรษิัทรว่มในจ ำนวนอย่ำงนอ้ยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่ำว และ
มีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่ ไดร้บักำร
แต่งตัง้ไวอ้ย่ำงชดัเจน ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใชดุ้ลพินิจที่ชดัเจนในกำรออก
เสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องส ำคัญที่ตอ้งไดร้บัควำมเห็น
จำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน มีกำรควบคุมกำรบริหำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัทฯ และ
กำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงิน ผล
กำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นยัส ำคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
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18) ดูแลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรด ำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยำว รวมทัง้มีแผนกำรพฒันำ
พนกังำน และควำมต่อเนื่องของผูบ้รหิำร (Succession Plan) 

19) ดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปกป้อง
ผลประโยชนใ์ดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย 

20) ประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท โดยอำจใชว้ิธีประเมินผลกำรท ำงำนของตนเอง 
(Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภำพรวมเป็นรำยคณะและรำยบุคคล เพื่อพิจำรณำ
ทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำร
พฒันำและปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนในดำ้นต่ำงๆ ได ้  

21) ก ำกับและดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้
เป็นไปตำมนโยบำยต่ำงๆ ของบริษัทฯ กฎหมำยหลักทรพัย ์ตลอดจนประกำศ ขอ้บังคับและ
หลกัเกณฑต์่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น กำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นที่ส  ำคัญ 
เท่ำที่ไม่ขดัหรือแยง้กับกฎหมำยอื่น รวมทัง้จดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบ
ภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

22) คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถมอบอ ำนำจ และ/หรือ มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะ
อย่ำงแทนได ้โดยกำรมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยในขอบเขตแห่ง
กำรมอบอ ำนำจตำมหนังสือมอบอ ำนำจที่ใหไ้ว ้และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด 
หรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ บรษิัทฯ ก ำหนดไว ้ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่
และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบ
อ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริษัทหรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
อนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และ/หรือ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ
ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งก ำหนด) อำจมีส่วนไดเ้สีย 
หรืออำจไดร้ับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ี่ที่
ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตัิไว ้และเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไป
ตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรคำ้ปกติ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรพัย ์และ/หรือ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 
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10.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

10.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งกรรมกำร
ดงักล่ำวมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน และประกำศที่เก่ียวขอ้งของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำยสพุงศ ์ล่ิมทอง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

นำยประวิทย ์กิจไพศำลรัตนำ เป็นกรรมกำรที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่เพียงพอที่จะ
สำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบรษิัทฯ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 ไดม้ีมติอนุมัติ
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว ้ดงันี ้

ดำ้นกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

1) สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำร
ตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล ใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยและกิจ
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัทฯ 

2) สอบทำนกระบวนกำรภำยในเก่ียวกบักำรรบัแจง้เบำะแสและกำรรบัขอ้รอ้งเรียน  

3) รบัทรำบรำยงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในส ำหรบัเรื่องที่ เก่ียวกับมำตรกำรป้องกัน
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหำ และในกรณีที่เกิดเหตุกำรณค์วำมเสียหำย หรืออำจจะ
เกิดควำมเสียหำยต่อบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

4) พิจำรณำรว่มกบัผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชีว่ำไดม้ีกำรวำงแผนเพื่อทบทวน
วิธีกำรและกำรควบคุมกำรประมวลขอ้มูลทำงอิเล็คโทรนิคและสอบถำมเก่ียวกับ
โครงกำรรักษำ ควำมปลอดภัยโดยเฉพำะ เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรใช้
คอมพิวเตอรไ์ปในทำงที่ผิดโดยพนกังำนบรษิัทฯ บรษิัทย่อย หรือบคุคลภำยนอก  

5) ท ำหนำ้ที่เป็นคณะกรรมกำรสอบสวน ในกรณีที่กรรมกำรบรษิัทฯ มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตำมนโยบำยเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น ในกรณีที่กำรพิจำรณำ
สอบสวนขอ้เท็จจริงในครำวใด มีกรรมกำรที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยนีเ้ป็น
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กรรมกำรอิสระ ห้ำมกรรมกำรอิสระท่ำนนั้นเข้ำเป็นกรรมกำรสอบสวนในครำว
ดงักล่ำว 

ดำ้นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนด 

6) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย ์
และตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำย
ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทำนใหบ้ริษัทย่อยของบริษัทฯ ปฏิบัติ
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในนโยบำยกำรควบคุม และกลไกกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่
บรษิัทฯ เขำ้ไปลงทนุ 

7) สอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน กำรไดม้ำ จ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรพัย ์หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ และคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิัทฯ 

8) สอบทำนใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระบวนกำรในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น ตำม
แนวทำงของหน่วยงำนก ำกับดูแลต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรสอบทำน
แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นตำมที่หน่วยงำนตรวจสอบ
ไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ 

ดำ้นกำรรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงิน 

9) สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกตอ้งและเปิดเผย
อย่ำงเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

10) ประเมินควำมเหมำะสมของหลกักำรบญัชีที่ใชใ้นรำยงำนทำงกำรเงิน 

11) พิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส/ประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้ง หลกักำร
บัญชีและวิธีกำรปฏิบัติทำงบัญชี กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี กำรด ำรงอยู่
ของกิจกำร กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยทำงบัญชีที่ส  ำคัญ เหตุผลของฝ่ำยจัดกำร
เก่ียวกบักำรก ำหนดนโยบำยบญัชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อเผยแพร่แก่
ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

ดำ้นกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของผูต้รวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยใน 

12) ผูต้รวจสอบบญัชี 

- ประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีเพื่อรบัทรำบแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี (Audit 
Plan) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ขั้นตอนกำรประสำนงำนของแผนกำร
ตรวจสอบที่เก่ียวขอ้งต่ำงๆ กำรประเมินผลกำรตรวจสอบ รำยงำนผลกำร
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สอบทำนงบกำรเงินประจ ำไตรมำส ผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 
กำรหำรือเก่ียวกับปัญหำอุปสรรคที่อำจพบจำกกำรปฏิบัติงำนของผูส้อบ
บญัชี โดยควรประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยบรหิำรเขำ้รว่มประชุม
ดว้ย อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

- พิจำรณำคดัเลือกเสนอบุคคลซึ่งมีควำมอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบัญชี
และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว 

13) ผูต้รวจสอบภำยใน 

- พิจำรณำร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยในถึงปัญหำหรือข้อจ ำกัดที่เกิดขึน้ใน 
ระหว่ำงกำรตรวจสอบ และทบทวนกำรปฏิบตัิงำนของผูต้รวจสอบภำยใน 

- พิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน โดยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีสำยกำรบังคบับญัชำตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- ประชมุกบัหวัหนำ้ผูบ้รหิำรงำนตรวจสอบภำยใน โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรอยู่ดว้ย 
อย่ำงนอ้ยปีละ1 ครัง้ เพื่อหำรือประเด็นท่ีมีควำมส ำคญั 

- สอบทำนและอนมุตัิกฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยในอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- พิจำรณำเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี อตัรำก ำลงั และทรพัยำกรที่จ  ำเป็น
ในกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

- อนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถึงกำรพิจำรณำอนุมัติกำรทบทวน 
ปรบัเปล่ียนแผนงำนตรวจสอบในส่วนท่ีมีนยัส ำคญั 

- ก ำกับดูแลฝ่ำยตรวจสอบภำยในให้ปฏิบัติงำนสอดคล้องตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้ับอนุมัติ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำร
ปฏิบตัิงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน 

- ประเมินคณุภำพกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทกุปี รวมทัง้จดั
ให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในจำกบุคคลที่มี
ควำมเป็นอิสระจำกภำยนอกองคก์ร อย่ำงนอ้ยทกุ ๆ 5 ปี  

ดำ้นกำรรำยงำน 

14) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของ
บริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้
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- ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่ เชื่อถือได้ของรำยงำน
ทำงกำรเงินของบรษิัทฯ 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิัทฯ 

- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลักทรัพย ์ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบรษิัทฯ 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของ
กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร (charter) 

- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขต
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

15) ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสยัว่ำมีรำยกำร
หรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร รำยกำรหรือกำรกระท ำขำ้งตน้ ไดแ้ก่ 

- รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

- กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส  ำคัญในระบบควบคุม
ภำยใน 

- กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยใน
ระยะเวลำขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือ
กำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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16) ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบหรือเพื่อ
พิจำรณำ โดยสม ่ำเสมอ เป็นระยะ 

ดำ้นอื่นๆ 

17) ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือที่จะก ำหนดขึน้เพิ่มเติมในอนำคต 

18) ปฏิบัติงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และค ำสั่งนัน้ตอ้งเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

19) สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอขอ
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

20) ประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำ ปี  ( Self-
Assessment) และน ำเสนอผลกำรประเมินดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

10.2.2.2 คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ ประกอบดว้ย
กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนจ ำนวน 4 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

2. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

3. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

โดยมีนำงสำวอรญำ อือ้สกุล เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดและการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 11 กรกฎำคม 2562  ไดม้ีมติอนุมตัิ
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนไว้
ดงันี ้

1) ก ำหนดนโยบำยกำรตลำดของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อ คณะกรรมกำร
บรษิัท 

2) พิจำรณำกลั่นกรองแผนกลยทุธท์ำงกำรตลำด เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 
3) ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อ 

คณะกรรมกำรบรษิัท 
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4) ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยก์ ำหนด ตลอดจนจรรยำบรรณ 
และนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท  

5) ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัท ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกำรตลำด กำรก ำกับดูแล
กิจกำร จรรยำบรรณ ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

6) ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำยควำมรบัผิดชอบ
ต่อสังคม  เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ
สอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่ำง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7) ก ำหนดใหม้ีกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
และบรษิัทย่อย ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณ และนโยบำยควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท และบริษัทย่อย และประมวลผลกำรประเมินกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรประจ ำปี น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทของปีถัดไป พรอ้มทั้งน ำเสนอ
ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะ 

8) รำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ
ก ำหนดแนวทำงในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

9) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน เพื่อใหเ้ป็นปัจจบุนั 
เหมำะสมกบัธุรกิจของบรษิัท โดยอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

10) ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 
 

10.2.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

ปัจจบุนั คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 3 ท่ำน โดย
มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

2. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรบริหำร 

3. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบริหำร 

โดยมีนำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 ไดม้ีมติอนุมัติ
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรไวด้งันี ้

1) พิจำรณำและจัดท ำแผนกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และ
แผนงำน (ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลำง  และระยะยำว) รวมถึงงบประมำณประจ ำปี เพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

2) พิจำรณำอนุมัติเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย
วงเงินส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนมุตัิที่ผ่ำนกำร
อนมุตัิมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิใชจ้่ำยเงินลงทุนตำมงบประมำณ ไม่เกิน 15.0 
ลำ้นบำท กำรอนุมตัิใหเ้ปิดรำ้น/สำขำ ขยำยกิจกำรแบรนดร์ำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น มลูค่ำ
เงินลงทุนไม่เกิน 10.0 ล้ำนบำท และกำรอนุมัติให้เปิดรำ้น/สำขำ ขยำยกิจกำร      
แบรนดร์ำ้นอำหำรไทย มลูค่ำเงินลงทนุไม่เกิน 6.0 ลำ้นบำท 

3) พิจำรณำกลั่นกรองงำนทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ  ยกเวน้  
งำนที่อยู่ภำยใตห้นำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ  และ/หรือเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรชดุ
ย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัท
โดยตรง 

4) พิจำรณำรับทรำบเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เก่ียวกับกำรบริหำรกิจกำรและไม่เก่ียวกับกำร
บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น คดีควำมที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เป็นตน้  ตำมที่กรรมกำรบริหำรเห็นว่ำจ ำเป็นหรือสมควรที่จะใหเ้สนอ
เพื่อทรำบ 

5) ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและก ำหนดนโยบำย
เก่ียวกับกำรบริหำรจดักำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย กำรแต่งตัง้โยกยำ้ยผูบ้ริหำรของ
แต่ละธุรกิจ พิจำรณำและติดตำมแผนงำนกำรสรำ้งผูบ้รหิำรทดแทน รวมถึงแผนงำน
ดำ้นก ำลงัคนและกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยผลตอบแทนตัง้แต่ระดับต ำแหน่ง
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรลงไป และหลกัเกณฑก์ำรประเมินผลงำนของผูบ้รหิำร   

6) แต่งตัง้และ/หรือมอบหมำยใหก้รรมกำรบริหำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำย
คน กระท ำกำรใดๆ ที่อยู่ภำยในขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรรมกำรบริหำร ตำมที่
คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิกเพิกถอน 
หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ ำนำจดงักล่ำวได ้ 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ 
จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจ
จำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำด

120



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.10 หนำ้ที่ 25 
 

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องก ำหนด) มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจอนุมัติกำรด ำเนินกำรในเรื่อง
ดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่
เ ป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่ อนไขกำรค้ำปกติซึ่ ง เ ป็นไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

7) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมกำ้วหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกิจ 
และรำยงำนผลรวมทั้งปัญหำ หรืออุปสรรคที่เกิดขึน้และแนวทำงในกำรปรับปรุง
แกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบ 

8) พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษัทฯ กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล หรือ
เงินปันผลประจ ำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

9) พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะหรือควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับ
โครงกำร ขอ้เสนอหรือกำรเขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจำรณำทำงเลือกในกำรระดมทุน เมื่อมีควำม
จ ำเป็น และ/หรือที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก ำหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือ คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตัิ 

10) มีอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบใดๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยหรือตำมนโยบำยที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นครำวๆ ไป 

11) จัดหำที่ปรึกษำ หรือบุคคลที่มีควำมเห็นอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำม
ควำมจ ำเป็น 

12) รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงกิจกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรด ำเนินกำร
ภำยใตข้อบเขต อ ำนำจและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึง
เรื่องอื่นใดที่จ  ำเป็นและสมควรท่ีจะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบ 

13) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

14) พิจำรณำหรืออนมุตัิเรื่องอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 

10.2.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย ์ กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. นำยสรรคนนท ์ จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. รศ.ดร.วิเลิศ ภรูิวชัร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

โดยมีนำยชิตพล วิวัฒนำเกษม (1) เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 ไดม้ีมติอนุมัติ
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไว้
ดงันี ้

1) เสนอแนะโครงสรำ้งขนำดและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัท และบริษัท
ย่อย และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆพรอ้มทั้งก ำหนดคุณสมบัติกระบวนกำรและ
หลักเกณฑใ์นกำรสรรหำผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อรบักำรคัดเลือกตำมโครงสรำ้ง
ขนำดและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตำมที่ไดก้ ำหนดไว ้

2) พิจำรณำเพื่อเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีที่มีต  ำแหน่งว่ำงลงเนื่องจำกครบ
วำระ และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีที่มีต  ำแหน่งว่ำงลงเนื่องจำกกรณี
อื่นๆ 

3) เสนอแนะโครงสร้ำงค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และบริษัทย่อย และ
คณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ 
เป้ำหมำย และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเทียบเคียงไดก้บั
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ
ก่อนเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

4) พิจำรณำสรรหำบุคคลเพื่อรบักำรคดัเลือกเป็นคณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้ผูบ้ริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รวมถึงสรำ้งควำมมั่นใจว่ำบรษิัทฯ มีแผนสืบทอดต ำแหน่งส ำหรบัประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรบรหิำรงำน 

5) เสนอเกณฑก์ำรประเมินผลงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อน ำไปประเมินประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรในองคร์วม รวมถึงกำรทบทวนหลกัเกณฑก์ำรสรรหำ 

หมำยเหตุ   (1) ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2563 
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และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เก่ียวขอ้ง 

6) พิจำรณำงบประมำณกำรขึน้เงินเดือนและโบนสัประจ ำปีของทัง้บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกับผลประกอบกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
มำตรฐำนของอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันเพื่ อน ำ เสนอขออนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท 

7) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และก ำหนดกำร
ปรบัค่ำตอบแทนและเงินรำงวลัประจ ำปีเพื่อน ำเสนอขออนุมตัิจำกคณะกรรมกำร
บรษิัท 

8) จดัท ำแผนกำรพฒันำกรรมกำรเพื่อพฒันำควำมรูก้รรมกำรปัจจบุนัและกรรมกำรเขำ้
ใหม่ใหเ้ขำ้ใจธุรกิจที่กรรมกำรบรษิัทฯ ด ำรงต ำแหน่งอยู่ บทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำร 
และพฒันำกำรต่ำงๆ ท่ีส ำคญั  

9) สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

10.2.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงจ ำนวน 5 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยชวลิต จินดำวณิค ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

5. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

โดยมีนำยทรงวฒุิ บวัเข็ม เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 ไดม้ีมติอนุมัติ
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงไวด้งันี ้

1) จัดท ำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงเพื่อเสนอคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ ใน
เรื่องของกำรบรหิำรควำมเส่ียงโดยรวม และครอบคลมุถึงควำมเส่ียงหลกั เช่น ควำม
เส่ียงดำ้นกำรตลำด ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง ควำมเส่ียงดำ้นปฎิบัติกำร และ 
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ควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นตน้ 
โดยดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรระบุควำมเส่ียง โดยพิจำรณำปัจจัยทั้ง
ภำยนอกและภำยในองคก์รที่อำจส่งผลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สำมำรถบรรลุ
วตัถปุระสงคท์ี่ก ำหนดไว ้

2) วำงกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกับนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และ ดแูลระดบัควำมเส่ียงขององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดบัท่ี
เหมำะสม  

3) ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ และกำรปฎิบตัิตำมนโยบำยที่
ก ำหนด 

4) ใหข้อ้เสนอแนะในส่ิงที่ตอ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
สอดคลอ้งกบันโยบำยและกลยทุธท์ี่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดไว ้

5) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอ
ขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

6) ให้มีกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ ระหว่ำงคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหก้ำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร
และกำรตรวจสอบภำยในมีทิศทำงกำรท ำงำนท่ีสอดคลอ้งกนั 

10.2.2.6 คณะผู้บริหาร 

ปัจจบุนั คณะผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร  

2. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจกำรเงินและบญัชี / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี (รกัษำกำร) 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรทรพัยส์ินทำงปัญญำ (รกัษำกำร) 

4. นำยวรวิทย ์ก่อกอ้งวิศรุต รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ 

5. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจใหม่ 

6. นำงดลพร บญุกลู(1) รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรซพัพลำยเชน 

7. นำยอกุฤษฏ ์ลีวำนนัท์(2) รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจทรพัยำกรบคุคล 

8. นำยครรชิต มณีสวุรรณ์(3) รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจแบรนดแ์ละแฟรนไชส ์

9. นำงสำวศดุำรตัน ์เชำวนะญำณ ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

หมำยเหต ุ (1)ไดล้ำออกจำกบริษัทมีผลวนัที่ 8 มิถนุำยน 2562 
(2)ไดล้ำออกจำกบริษัทมีผลวนัที่ 1 มกรำคม 2563 
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(3)ไดล้ำออกจำกบริษัทมีผลวนัที่ 1 มกรำคม 2563 

ทัง้นี ้นำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจกำรเงินและบญัชี 
คือ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  และนำงสำวกัลยำ ช่วยชู 
คือ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 ไดม้ีมติอนุมัติ
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรไวด้งันี  ้

1) ก ำหนดนโยบำย กลยทุธ ์แผนธุรกิจและโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนของบรษิัทฯ รวมทัง้
รบัผิดชอบในกำรจดัท ำแผนกลยทุธแ์ละแผนงบประมำณประจ ำปี เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรษิัท 

2) ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชนข์อง
บริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงคแ์ละข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ 
นโยบำย แผนงำนและงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
และ/หรือ ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

3) มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึกเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
นโยบำยและผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และเพื่อรกัษำระเบียบวินยักำรท ำงำนภำยใน
องคก์ร 

4) พิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยค่ำใชจ้่ำยกำรด ำเนินงำนในกำรด ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ
ของบรษิัทฯ โดยวงเงินแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนมุตัทิี่
ผ่ำนกำรอนมุตัิมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรมีอ ำนำจอนุมตัิใชจ้่ำยเงินลงทุนตำมงบประมำณ ไม่เกิน 
5.0 ลำ้นบำท 

5) มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะท ำงำนชดุตำ่ง ๆ  เพื่อผลประโยชนแ์ละประสิทธิภำพกำรจดักำร
ที่ดีและโปรง่ใส และมีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลำยคน
ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่เห็นสมควร ซึ่งประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร
อำจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจหรือกำรมอบ
อ ำนำจนัน้ๆ ไดต้ำมที่เห็นสมควร 

6) อนุมัติกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำดำ้นต่ำงๆ ที่จ  ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร และ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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7) ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เพื่อใหม้ีผลประกอบกำรที่ดีตำมเป้ำหมำย และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททกุ
ไตรมำส รวมถึงหำโอกำสปรบัปรุงและพฒันำใหผ้ลประกอบกำรท่ีดีขึน้ 

8) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ รวมทั้งกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ เป็นไป
ตำมวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมกำรบริษัท และ/ 
หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

9) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรนัน้ จะ
ไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ (ตำมนิยำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งก ำหนด) มีส่วนได้
เสีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ 
บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรไม่มีอ ำนำจอนมุตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว 
โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขกำรคำ้ปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ 
ตลำดหลกัทรพัยห์ลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

10.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัิของกรรมกำรของบริษัทฯ นั้นถูกก ำหนดไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมกำร
บรษิัท ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรตำมที่ไดร้บักำรเลือกตัง้จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยจะตอ้งมี
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมีถิ่นฐำนอยู่
ในรำชอำณำจกัร นอกจำกนีก้รรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน หรือ หนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด (แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ) จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และให้คณะกรรมกำรเลือกตั้ง
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และอำจเลือกตัง้รองประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท
และต ำแหน่งอื่นตำมที่เห็นสมควร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรเลือกตัง้กรรมกำร 
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กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำมของกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งหมดจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งในทุกครัง้ของกำร
ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี โดยใหก้รรมกำรซึ่งอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผูพ้น้จำกต ำแหน่ง ใน
กรณีที่กรรมกำรที่จะพน้จำกต ำแหน่งดงักล่ำวไม่อำจแบ่งไดพ้อดีหนึ่งในสำม ก็ใหใ้ชจ้ ำนวนที่ใกลท้ี่สดุ
กับหนึ่งในสำม อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บักำรเลือกตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งใหม่
ได ้

กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัทจะ
เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและเป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เป็น
กรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง และในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือนอ้ยกว่ำ
จ ำนวนที่จะเป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมกำรที่เหลืออยู่กระท ำกำรในนำมของคณะกรรมกำรไดเ้ฉพำะกำร
จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงทัง้หมดเท่ำนัน้ 

10.3.2 กรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกนัพิจำรณำคณุสมบตัิของบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ
โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำรตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชน พ.ร.บ. หลักทรพัย ์
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิประสบกำรณก์ำรท ำงำนและควำม
เหมำะสมดำ้นอื่นๆ ประกอบกัน จำกนั้นจะน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของ 

บรษิัทฯ ต่อไป บรษิัทฯ มีนโยบำยกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ยหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและ
ตอ้งมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำสำมท่ำน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นีใ้หน้บัรวมกำรถือหุน้
ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย  และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร
อิสระไม่เกิน 9 ปี โดยผูถื้อหุน้สำมำรถอนมุตัิใหด้  ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปีไดห้ำกจ ำเป็น 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือน
ประจ ำ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดังกล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ไดร้ับแต่งตั้ง ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งห้ำมดังกล่ำวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรกึษำของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่
เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณ
อย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปี
ก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือ
กำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัย์
เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สญัญำ
มีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3.0 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ 
หรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้
เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่ เก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูม้ีอ  ำนำจควบคมุหรือหุน้ส่วนของ
ส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย
หรือที่ปรกึษำทำงกำรเงินซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่
มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุหรือหุน้ส่วนของ ผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำร
มีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวันท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
ลกูจำ้งพนกังำนท่ีปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำหรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มี
นยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 
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9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ 

10.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัิของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ นัน้ถูกก ำหนดไวใ้นกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่ำงนอ้ย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 

2. กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นกำรบัญชีหรือ
กำรเงิน อย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได ้และมี
ควำมรูต้่อเนื่องเก่ียวกบัเหตทุี่มีต่อกำรเปล่ียนแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทคัดเลือกกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คน ใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. ใหผู้อ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งและพน้จำกต ำแหน่งเป็นไปตำมวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งและกำรพน้ต ำแหน่งของกรรมกำรบรษิัทฯ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

2. กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ได้ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เห็นว่ำเหมำะสม 

3. ใหก้รรมกำรตรวจสอบที่พน้ต ำแหน่งตำมวำระอยู่รกัษำกำรในต ำแหน่งเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไป
จนกว่ำจะมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรมำแทนต ำแหน่ง เวน้แต่ กรณีที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิัทฯ แลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ อีก 

4. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรที่มีคุณสมบตัิ 
และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรพัย ์และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน 
โดยกรรมกำรตรวจสอบที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน 
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10.3.4 คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบรษิัทฯ นัน้ถกู
ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประกอบดว้ยกรรมกำรและผู้บริหำร
บรษิัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดยตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

2. คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนคนหนึ่งเป็น
ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและรบัผิดชอบต่อสงัคม 

3. ใหค้ณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรณีกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่เป็นกรรมกำรบริษัท ใหม้ีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทเวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น  

2. กรณีกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่เป็นผูบ้ริหำรของบริษัท ใหม้ีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษิัท  เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

3. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนว่ำงลงใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
เลือกกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มเขำ้เป็นกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนแทน  

4. ให้กรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระอยู่รักษำกำรใน
ต ำแหน่งเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรมำแทนต ำแหน่ง เวน้แต่กรณีที่ครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทอีก  

 
10.3.5 คณะกรรมการบริหาร 

องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ นัน้ถูกก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะ
กรรมกำรบรหิำร ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีจ ำนวนตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบดว้ยกรรมกำรบริษัทฯ จ ำนวนหนึ่ง และอำจ
ประกอบดว้ยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลำยคน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษัทฯ หรือ
เป็นบุคคลภำยนอกอื่นอีกจ ำนวนหนึ่งก็ได ้และในจ ำนวนนีใ้ห้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง
กรรมกำรบรหิำรที่เป็นกรรมกำรของบรษิัทฯ คนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นกรรมกำรบรหิำรโดยต ำแหน่ง 
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3. กรรมกำรบริหำรจะตอ้งมีควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณท์ี่เหมำะสม ตลอดจนมีควำม
เขำ้ใจถึงคุณสมบตัิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของตน และตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหำ้มตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะขำด
ควำมน่ำไวว้ำงใจที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 

4. คณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรกรรมกำรบรหิำร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระที่ด  ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

2. กรณีกรรมกำรบรหิำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ ใหม้ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่ด  ำรงต ำแหน่ง
เป็นผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

3. กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นบุคคลภำยนอกอื่นซึ่งมิไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร
ของบรษิัทฯ ใหม้ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติ 

ทั้งนี ้ในกรณีที่สมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำรลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสมำชิกของ
คณะกรรมกำรบริหำรรำยดงักล่ำว ตอ้งแจง้ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรบริหำรทรำบ โดยคณะกรรมกำร
บริษัทจะต้องพิจำรณำแต่งตั้งสมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำรใหม่ทดแทนสมำชิกของคณะ
กรรมกำรบรหิำรที่ลำออกไป  

10.3.6 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทฯ นั้นถูก
ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดร้ับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท มี
จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยมีประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็น
กรรมกำรอิสระ และใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมกำร
อิสระและเป็นกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำร 

2. คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งไม่ใช่
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนหรือสมำชิกของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

3. ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรณีกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ให้มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษัทจะมี
มติเป็นอย่ำงอื่น 

2. กรณีกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ใหม้ีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเท่ำที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษัทฯ  เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็น
อย่ำงอื่น 

3. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลงให้คณะกรรมกำรบริษัท เลือก
กรรมกำรที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมเข้ำเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนแทน  

10.3.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ นั้นถูกก ำหนดไวใ้นกฎ
บตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงประกอบดว้ยกรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษิัทฯ จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 
3 คน โดยตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

2. คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเ ส่ียงคนหนึ่ ง เ ป็นประธำนคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

3. ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรณีกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ ใหม้ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นไปตำม
วำระกำร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

2. กรณีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เป็นผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ใหม้ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่
ด  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

3. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงว่ำงลงให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรที่มี
คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มเขำ้เป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงแทน 

10.3.8 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำแต่งตัง้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนไดพ้ิจำรณำสรรหำตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท โดยประธำนเจำ้หนำ้ที่
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บริหำรมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบเก่ียวกับกำรบริหำรจดักำรกิจกำรงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ตำมที่ไดร้ะบุไวใ้น
หวัขอ้ 10.2.2.6 “คณะผูบ้ริหำร” ซึ่งอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 
2561 

10.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัทฯก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม โดยมีวตัถปุระสงค  ์
เพื่อก ำหนดมำตรกำรและกลไกทัง้ทำงตรงและทำงออ้มเพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถก ำกับดูแลและบริหำรจดักำรกิจกำรของ
บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม รวมถึงกำรติดตำมดแูลใหบ้รษิัทย่อยและบรษิัทรว่มมีกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ที่
ก ำหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงำนของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อรกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัทฯ ในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่ำว 

ในกรณีที่นโยบำยนีก้  ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ  ซึ่งมีนยัส ำคญัหรือมีผลต่อฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท
หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี)  ใหป้ระธำนกรรมกำรมีหนำ้ที่ในกำรจดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรของ
บรษิัท และ/หรือ กำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิเรื่องดงักล่ำวก่อนที่บรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มจะ
จดัประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของตนเองเพื่อพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรท ำรำยกำรหรือด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ ใน
กำรนี ้ใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ  ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและวิธีกำรที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่จะขออนมุตัินัน้
ตำมที่ก ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยหลักทรัพย ์ ตลอดจน
ประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลักทรพัย ์และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (เท่ำที่ไม่ขัดหรือแยง้) อย่ำงครบถว้นและ
ถกูตอ้ง 

1. กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี) 

(1) เร่ืองทีจ่ะต้องได้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษัท 

(ก) กำรแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
อย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่เก่ียวกับกำรบริหำร
จัดกำรทั่วไปและกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทย่อย  และ/หรือ บริษัทร่วมไดต้ำมแต่ที่
กรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนส์ูงสุด
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบรษิัท หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
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ทัง้นี ้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรตำมวรรคขำ้งตน้ที่ไดร้บักำรเสนอชื่อนัน้ ตอ้งเป็นบุคคลที่มีรำยชื่ออยู่
ในระบบขอ้มูลรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ (White List) รวมถึง มี
คุณสมบตัิบทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์ และตลำดหลักทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดลักษณะขำด
ควำมไม่น่ำไวว้ำงใจของกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ 

(ข) กำรพิจำรณำอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบริษัทย่อย 
เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนรวมทั้งปี  ไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน
งบประมำณรวมประจ ำปีของแต่ละบริษัทฯ (ถำ้มี) 

(ค) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย เวน้แต่กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องที่มีนยัส ำคญัตำมขอ้ (2) (ก) 
ซึ่งตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ   

(ง) กำรพิจำรณำอนมุตัิงบประมำณประจ ำปีของบรษิัทย่อย เวน้แต่ที่เป็นกรณีที่ก ำหนดไวใ้นอ ำนำจ
อนมุตัิและด ำเนินกำร (Delegation of Authority) ที่ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของ
บรษิัท ที่บรษิัทย่อยตอ้งปฏิบตัิตำม ณ ขณะนัน้ 

(จ) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุ้น  รวมทั้งกำรลดทุนจด
ทะเบียน และ/หรือ ทนุช ำระแลว้ของบรษิัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อ
หุน้ หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดอันจะเป็นผลใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทฯ และ/หรือ กำรใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทำงตรง และ/หรือ ทำงออ้ม ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของทนุช ำระแลว้ของบรษิัทย่อยหรือ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของบรษิัทย่อย (แลว้แต่กรณี)  

  รำยกำรตัง้แต่ขอ้ (ฉ) ถึงขอ้ (ฑ) ต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเขำ้ท ำรำยกำรจะมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย  ดงันัน้ จะตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อพิจำรณำลกัษณะของ
รำยกำร อำทิ ขนำดของรำยกำร และบุคคลที่ เข้ำท ำรำยกำร ตำมที่ก ำ หนดไว้ในประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และ/หรือ เรื่อง กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน (แลว้แต่กรณี) มำบังคับใชโ้ดย
อนุโลมแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งรำยกำร
ดงัต่อไปนีค้ือ 

(ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
รำยกำรท่ีเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อย  

(ช) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่ก่อควำมเสียหำย
แก่บรษิัทย่อย 

(ซ) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
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(ฌ) กำรซือ้หรือกำรรบัโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นมำเป็นของบรษิัทย่อย 

(ญ) กำรเขำ้ท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบรษิัทยอ่ยทัง้หมดหรือบำงส่วนที่
ส  ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อย  หรือกำรรวมกิจกำรของ
บรษิัทย่อยกบับคุคลอื่น 

(ฎ) กำรเช่ำ หรือใหเ้ช่ำซือ้กิจกำรหรือทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือส่วนท่ีมีสำระส ำคญั 

(ฏ) กำรกูย้ืมเงิน กำรใหกู้ย้ืมเงิน กำรใหสิ้นเชื่อ กำรค ำ้ประกัน กำรท ำนิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยให้
ตอ้งรบัภำระทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ หรือกำรใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นกำรเงินในลักษณะอื่นใดแก่
บคุคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย  

(ฐ) กำรเลิกกิจกำรของบรษิัทย่อย  

(ฑ) รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรำยกำรที่จะมีผลกระทบต่อ
บรษิัทย่อยอย่ำงมีนยัส ำคญั  

(2) เร่ืองทีจ่ะต้องได้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(ก) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัท
ย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ของบรษิัทย่อย และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อย หรือกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทยอ่ย 
เป็นตน้ 

รำยกำรตัง้แต่ขอ้ (ข) ถึงขอ้ (จ) ต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเขำ้ท ำรำยกำรจะมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย  ดงันัน้ จะตอ้ง
ไดร้ับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อพิจำรณำลักษณะของ
รำยกำร อำทิ ขนำดของรำยกำร  และบุคคลที่ เข้ำท ำรำยกำร  ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และ/หรือ เรื่อง กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน (แลว้แต่กรณี) มำบังคับใชโ้ดย
อนุโลมแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้ับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรำยกำร
ดงัต่อไปนีค้ือ 

(ข) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
รำยกำรท่ีเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อย  

(ค) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุ้น  รวมทั้งกำรลดทุนจด
ทะเบียน และ/หรือ ทนุช ำระแลว้ของบรษิัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อ
หุน้ หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิัทฯ และ/หรือกำรใชสิ้ทธิ
ออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทัง้ทำงตรง และ/หรือ ทำงออ้ม ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท
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ย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำสัดส่วนที่ก ำหนดในกฎหมำยซึ่งใชบ้ังคบักับบริษัท
ย่อยอนัมีผลท ำใหบ้รษิัทฯ ไม่มีอ  ำนำจควบคมุบรษิัทย่อย  

(ง) กำรเลิกกิจกำรของบรษิัทย่อย  

(จ) รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรำยกำรที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท
ย่อยอย่ำงมีนยัส ำคญั   

2. คณะกรรมกำรของบรษิัทจะตอ้งด ำเนินกำรใหบ้รษิัทย่อยมีระบบควบคมุภำยใน ระบบบรหิำรควำมเส่ียง และระบบ
ป้องกันกำรทุจริต รวมถึงก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยที่เหมำะสม  มี
ประสิทธิภำพและรดักมุเพียงพอที่ท  ำใหม้ั่นใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตำมนโยบำยของ
บริษัทฯ และนโยบำยฉบับนี  ้รวมถึงกฎหมำยและประกำศเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  
รวมถึงประกำศ  ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ  ที่ เ ก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่ำงแทจ้ริง และ
ติดตำมให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน  และ/หรือ รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น และ/หรือ รำยกำรที่มีนยัส ำคญัอื่นใดต่อบริษัทฯ และด ำเนินกำรต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำร
ก ำกับดูแลและกำรบริหำรจดักำรบริษัทย่อยตำมที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ อย่ำงครบถว้น
และถกูตอ้ง 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding Company) และไม่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
นยัส ำคญัเป็นของตนเอง ดงันัน้ ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะส่งตวัแทน
ของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ซึ่งบุคคลดงักล่ำวตอ้งมีคุณสมบตัิและ
ประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบัธุรกิจดงักล่ำวและไม่มีผลประโยชนข์ดัแยง้ในทำงธุรกิจ โดยตวัแทนดงักล่ำวจะตอ้งบรหิำรและ
จดักำรธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทฯ และตำมกฎเกณฑ์
และระเบียบตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และกฎหมำย ของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม ที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะติดตำมดูแลใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทฯ ไปด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรและผูบ้รหิำรในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั 
และนโยบำยของบริษัทฯ และติดตำมอย่ำงใกลช้ิดถึงผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย  และ/หรือ บริษัท
ร่วมดังกล่ำวและน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยหรือปรบัปรุงส่งเสริมใหธุ้รกิจ
ของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม มีกำรพฒันำและเจรญิเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

หน้าทีข่องกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย  

1. กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อยตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย ตลอดจนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย  ์และ/หรือ รำยกำรที่มีนยัส ำคญัใหแ้ก่
บรษิัทฯ ทรำบโดยครบถว้น ถกูตอ้ง และภำยในก ำหนดเวลำที่สมควรตำมที่บรษิัทฯ ก ำหนด 
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2. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยตอ้งเปิดเผยและน ำส่งข้อมูลส่วนไดเ้สียของตนและผู้เก่ียวข้องในส่วนที่
เก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมกำรของบรษิัท ใหท้รำบถึงควำมสมัพนัธ ์และกำรท ำธุรกรรมกบับรษิัทฯ และ/หรือบรษิัทย่อย 
ในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน ์และคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยมีหนำ้ที่แจง้เรื่องดังกล่ำวใหค้ณะกรรมกำรของบริษัททรำบ
ภำยในก ำหนดเวลำที่บรษิัทฯ ก ำหนดเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำตดัสินหรืออนมุตัิใดๆ ซึ่งกำรพิจำรณำนัน้
จะค ำนึงถึงประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัทใหญ่ และบรษิัทย่อย เป็นส ำคญั  

ทัง้นี ้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมตัิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สีย  หรือควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนท์ัง้ทำงตรง และ/หรือ ทำงออ้มนัน้ดว้ย 

 อนึ่ง กำรกระท ำดังต่อไปนี  ้ซึ่งเป็นผลให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อย  ไดร้ับ
ประโยชนท์ำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกที่พึ่งไดต้ำมปกติ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย ไดร้บัควำม
เสียหำย ใหส้นันิษฐำนว่ำเป็นกำรกระท ำที่ขดัหรือแยง้กบัประโยชนข์องบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั  

(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทย่อยกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง โดยมิไดเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑข์องกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

(ข) กำรใชข้อ้มลูของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยที่ล่วงรูม้ำ เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 

(ค) กำรใชท้รพัยสิ์นหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในลกัษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ กระท ำ  
และเป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบตัิทั่วไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

3. กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อยตอ้งรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่
ตำมที่ไดร้บัอนุมตัิจำกบริษัทฯ ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่ำนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำเดือนหรือไตรมำส และเขำ้ชีแ้จงหรือน ำส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีดงักล่ำวในกรณี
ที่บรษิัทฯ รอ้งขอ  

4. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยตอ้งเขำ้ชีแ้จง และ/หรือ น ำส่งขอ้มลูหรือเอกสำรที่เก่ียวดว้ยกำรด ำเนินงำน
ใหก้บับรษิัทฯ เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอตำมควำมเหมำะสม  

5. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยตอ้งเขำ้ชีแ้จง และ/หรือ น ำส่งขอ้มลูหรือเอกสำรที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่บริษัทฯ ใน
กรณีที่บรษิัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนยัส ำคญัใดๆ  

6. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยตอ้งดูแลรบัผิดชอบใหบ้ริษัทย่อย  มีระบบควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำม
เส่ียง และระบบป้องกันกำรทุจริต รวมถึงก ำหนดใหม้ีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย  ที่
เหมำะสม มีประสิทธิภำพและรดักมุเพียงพอที่ท  ำใหม้ั่นใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของบริษัทย่อย จะเป็นไปตำม
นโยบำยของบรษิัทฯ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ รวมถึงกฎหมำยและประกำศเรื่องกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทจด
ทะเบียน รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต์่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ รวมทัง้
กำรจัดใหม้ีระบบงำนที่ชัดเจนเพื่อแสดงไดว้่ำบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรที่มี
นัยส ำคัญตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและน่ำเชื่อถือ และมีช่องทำงใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของ
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บริษัทฯ สำมำรถรบัรูข้อ้มลูของบริษัทย่อยในกำรติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน  กำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงบรษิัทฯ กบักรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อย และกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัของบรษิัทย่อยไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ ตอ้งจัดให้มีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวในบริษัทย่อย  โดยให้ทีมงำนผู้
ตรวจสอบภำยในและกรรมกำรของบรษิัทฯ สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยตรง และใหม้ีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ระบบงำนดงักล่ำวใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่ นใจไดว้่ำบริษัทย่อยมีกำรปฏิบตัิงำนตำมระบบที่
จดัท ำไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

7. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน ลูกจำ้งหรือผูร้บัมอบหมำยของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลนุิติภำวะของบคุคลดงักล่ำว ใชข้อ้มลูภำยในของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย ทัง้ที่ไดม้ำจำกกำรกระท ำตำมหนำ้ที่
หรือในทำงอื่นใดที่มีหรืออำจจะมีผลกระทบเป็นนัยส ำคญัต่อบริษัทใหญ่ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชนต์่อ
ตนเองหรือผูอ้ื่น ไม่ว่ำทำงตรง และ/หรือ ทำงออ้ม และไม่ว่ำจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม  

8. กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อย จะกระท ำธุรกรรมกบับริษัทย่อยไดต้่อเมื่อธุรกรรม
ดงักล่ำวไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท และ/
หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อย และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี) ตำมแต่ขนำดรำยกำรท่ี
ค ำนวณได ้(โดยน ำหลกัเกณฑก์ำรค ำนวณรำยกำรตำมที่ก ำหนดในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกันมำบังคบัใชโ้ดยอนุโลม) 
ทัง้นี ้เวน้แต่เป็นกำรท ำธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำ
ทั่วไปในสถำนกำรณเ์ดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง (แลว้แต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทำงกำรคำ้ที่ไดร้ับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบรษิัท หรือเป็นไปตำมหลกักำรท่ีที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ 

10.5   การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยในกำรป้องกันและควบคุมดูแล กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้ง ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มูลภำยในตำมพ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์ พ.ศ. 
2535 ในกำรน ำขอ้มลูภำยในซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตนดงันี ้ 

1. บริษัทฯ จะใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร ของบริษัทฯ รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือ
กำรเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมค ำนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) เก่ียวกบัหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์อง  บรษิัทฯ ตำมมำตรำ 59 และ
บทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพยฯ์ รวมทั้งกำรรำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์  

2. ก ำหนดให ้(ก) กรรมกำร และผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบั
ผู้จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ  มีหน้ำที่จัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพยข์องตนที่ออกโดย 
บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ไม่บรรลนุิติภำวะ และ (ข) นิติบุคคลซึ่งบคุคล
ตำม (ก) ถือหุ้นรวมกันเกินรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่ำว และกำรถือหุน้
รวมกันดงักล่ำวเป็นสดัส่วนที่มำกที่สดุในนิติบุคคลนัน้ ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
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ตลำดหลกัทรพัย ์และมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ครัง้แรกภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกกำรมีหนำ้ที่
รำยงำนตำมกฎหมำย และภำยใน 3 วันท ำกำรทุกครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลงโดยมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย ์โดยส่งผ่ำนมำยังเลขำนุกำรบริษัท เพื่อน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยท์กุครัง้ และก ำหนดใหเ้ลขำนกุำรบรษิัทสรุปรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยแ์ละกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
หลกัทรพัยต์่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อรบัทรำบเป็นประจ ำทกุ 6 เดือน 

3. ก ำหนดหำ้มมิใหก้รรมกำร และผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดับผูจ้ัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบัติงำนที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในเก่ียวกับงบกำรเงิน 
ฐำนะกำรเงิน หรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงขอ้มลูภำยในอื่นที่เป็นสำระส ำคญั ซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือ
เสนอขำย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถำ้มี) ของบริษัทฯ ไม่
ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ จนกว่ำบรษิัทฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดยบรษิัทฯ จะแจง้ใหก้รรมกำร และ
ผูบ้ริหำร งดกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 30 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรเปิดเผย
ขอ้มูลต่อสำธำรณะ และควรรอคอยอย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลังกำรเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สำธำรณะแลว้ จึงจะ
สำมำรถท ำรำยกำรขำ้งตน้ได ้ 

4. ก ำหนดห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สันนิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มูลภำยในตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัยฯ์ ใชข้อ้มูลภำยในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเ้ปิดเผยต่อ
สำธำรณะ ซึ่งตนไดล่้วงรูม้ำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนัน้ มำใชเ้พื่อกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอขำย หรือชกัชวนให้
บคุคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถำ้มี) ของบรษิัทฯ ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม 
และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่น หรือน ำขอ้เท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้
ผูอ้ื่นกระท ำดงักล่ำว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตำม  

5. ก ำหนดห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุค คลที่ถูก
สนันิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มลูภำยในตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ เปิดเผยขอ้มลูภำยใน หรือควำมลบั
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตลอดจนขอ้มลูควำมลบัของคู่คำ้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ที่ตนไดร้บัทรำบจำกกำร
ปฏิบัติหนำ้ที่ ใหบุ้คคลภำยนอกรบัทรำบ แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กิดผลเสียหำยแก่บริษัทฯ 
บรษิัทย่อย หรือคู่คำ้ ก็ตำม  

6. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งรวมถึงบคุคลที่ถกูสนันิษฐำนว่ำรู ้
หรือครอบครองขอ้มลูภำยในตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์  มีหนำ้ที่เก็บรกัษำควำมลบัและ/หรือขอ้มลูภำยใน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  และ หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้งของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยซึ่ง
รวมถึงบุคคลที่ถูกสนันิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มลูภำยในตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ น ำควำมลบัและ/
หรือขอ้มลูภำยในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไปใชป้ระโยชนแ์ก่บรษิัทอื่น 

7. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งรวมถึงบคุคลที่ถกูสนันิษฐำนว่ำรู ้
หรือครอบครองขอ้มลูภำยในตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมแนว
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ทำงกำรใชข้อ้มลูภำยในของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ และพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั รวมถึงกฎเกณฑ์
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

10.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ( Audit Fee ) 
 

กลุ่มบรษิัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี งวดปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 1,160,000.00 
บริษัทย่อย 

เซ็นเรสเตอรร์อง กรุ๊ป จ ำกดั 
เซ็น ซพัพลำยเชน จ ำกดั 
เซ็น แอนด ์สไปซี่ จ ำกดั 
อำกะอินเตอรฟ์ู้ดส ์จ ำกดั 
โตเกียว คอนเซ็ปท ์จ ำกดั 
กิวกริล กรุ๊ป จ ำกดั 
สไปซ ์ซินเนอจี ้จ ำกดั 

 
1,250,000.00 

455,000.00 
600,000.00 
710,000.00 
660,000.00 
395,000.00 
190,000.00 

รวม 5,420,000.00 

 
10.6.2 ค่าบริการอื่น ( Non-Audit Fee ) 

 
-ไม่มี- 

10.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 

 
-ไม่มี- 
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11. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

 
11.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงมีคุณธรรม   
ตลอดจนมีหลักธรรมำภิบำลเป็นเครื่องก ำกับใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย ด ำเนินกิจกำรดว้ยควำมซื่อสัตยส์ุจริต โปร่งใส
ยุติธรรม บนพืน้ฐำนของจริยธรรมและหลักกำรก ำกับดูแลที่ดี  และตระหนักถึงผลกระทบในทำงลบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังำน ลกูจำ้ง ลกูคำ้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูท้ี่
เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย ทัง้นี ้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตำมกรอบกติกำกำรแข่งขัน 
ภำยใตก้ฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค ำนึงถึงผลประโยชน ์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังำน ลกูจำ้ง ลกูคำ้ คู่คำ้ นกัลงทนุ เจำ้หนี ้และชมุชน
โดยรอบบรษิัทและบรษิัทย่อย เป็นตน้ โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

(ก) ด ำเนินธุรกิจในลกัษณะที่สอดคลอ้งกับกฎหมำย ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอย่ำงเครง่ครดั 
รวมทัง้ใหค้วำมรว่มมือกบัเจำ้หนำ้ที่ของรฐั 

(ข) บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีนโยบำยไม่ใหค้วำมรว่มมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองคก์รใดๆ ที่ท  ำธุรกิจ
ผิดกฎหมำย หรือเป็นภยัต่อสงัคมและควำมมั่นคงของประเทศ 

(ค) ส่งเสริมให้พนักงำนและลูกจ้ำงตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำร
แข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

2. การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยที่จะต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลักจรรยำบรรณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนด ำเนินธุรกิจดว้ย
ระบบบริหำรที่มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริมอบรมและ
สรำ้งจิตส ำนึกใหพ้นกังำนและลกูจำ้งตระหนกัถึงกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นที่อำจเกิดขึน้ และก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิเพื่อ
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยมีนโยบำยและแนวทำงเก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นเป็นกำรเฉพำะ  
ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชิกแนวรว่มกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์บัชั่น (CAC) ในเดือนตลุำคม ปี 2561 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจดว้ยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีกำรส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิเสรีภำพ ตลอดจนปฏิบตัิต่อกนัอย่ำงเสมอภำค ทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรบรหิำร
และพฒันำทรพัยำกรบคุคล ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบำยกำรเลือกปฏิบตัิต่อบุคคลต่ำงเชื ้อชำติ สตรี 
และเด็ก 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อมั่นว่ำบุคลำกรเป็นหวัใจส ำคญัส ำหรบักำรพฒันำที่ยั่งยืน บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย จึงใส่ใจต่อคุณภำพชีวิตของพนกังำน และลกูจำ้งโดยจดัใหม้ีสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนที่ดี และมีระบบกำร
บริหำรทรพัยำกรบุคคลที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม และส่งเสริมกำรพฒันำบคุลำกรใหม้ีควำมกำ้วหนำ้
ดว้ยกำรจดักำรอบรมและเรียนรูจ้ำกกำรปฏิบตัิงำนจริงตำมควำมตอ้งกำรและควำมเหมำะสมของบุคลำกรแต่ละ
คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และสรำ้งโอกำสในกำรเจรญิกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ลูกค้า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ไดคุ้ณภำพ เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรและควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยเริ่มตัง้แต่กำรคดัสรรวตัถดุิบที่มีคุณภำพ ผ่ำนกระบวนกำรผลิต
ดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัไดม้ำตรฐำน สะอำดและปลอดภยั  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเก่ียวกับกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั 
และมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขเมื่อเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ มีกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และคุม้ค่ำ ทัง้นี ้มีระบบกำรบ ำบดัของเสีย
จำกกระบวนกำรผลิตที่มีคณุภำพ ไดม้ำตรฐำน และมีกำรประเมินระบบบรหิำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  

7. การร่วมพัฒนาและสร้างปฏิสัมพันธอ์ันดีกับชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมในกำรรบัผิดชอบต่อสังคม จึงจัดใหม้ี
โครงกำรช่วยเหลือและพฒันำสงัคมอย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มทัง้สนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรม
แก่พนกังำนและลกูจำ้ง เพื่อปลกูฝังจิตส ำนึกเก่ียวกบัควำมรบัผิดชอบต่อชมุชน ส่ิงแวดลอ้มและสงัคมส่วนรวมให้
เกิดขึน้ในหมู่พนักงำนและลกูจำ้งทุกระดบัและสนบัสนุนใหพ้นักงำนและลูกจำ้งเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่บริษัทฯ 
และบรษิัทย่อยจดัขึน้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยมีส่วนร่วมในกำรรบัผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสำธำรณประโยชน์  กำร
รกัษำสภำพแวดลอ้ม และกำรพฒันำชมุชน ตลอดจนโครงกำรสรำ้งสรรคเ์พื่อส่งเสรมิและสนบัสนนุควำมเป็นอยูท่ี่ดี
ขึน้ในชมุชนท่ีบรษิัทฯ อำศยัอยู่ 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จดัใหม้ีกำรรณรงคแ์ละสรำ้งจิตส ำนึกใหแ้ก่พนกังำนและลกูจำ้งในกำรอนุรกัษ์และ
กำรใชท้รพัยำกร และพลงังำนต่ำงๆ อย่ำงชำญฉลำดและมีประสิทธิภำพ 

8. การคัดเลือกคู่ค้า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกคู่คำ้ โดยมีกำรจัดให้ข้อมูล
รำยละเอียดแก่คู่คำ้ทุกรำย ไม่กีดกันไม่ให้คู่คำ้รำยหนึ่งรำยใดเขำ้ร่วมแข่งขันทำงธุรกิจ และจัดให้มีระบบกำร
จดักำรและติดตำมเพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำมสญัญำครบถว้น  มีกระบวนกำรจ่ำยเงินใหคู้่ค้ำตรงเวลำ ตำม
เงื่อนไขกำรช ำระเงินที่ตกลงกัน รวมทั้งจัดใหม้ีกำรประเมินคู่คำ้เป็นประจ ำทุกปี และแจง้ผลกำรประเมินพรอ้ม
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ขอ้เสนอแนะ เพื่อใหคู้่คำ้ไดป้รบัปรุงคณุภำพสินคำ้และงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกำสใหคู้่
คำ้สำมำรถแจง้ขอ้รอ้งเรียนได ้

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย หำ้มมิใหผู้บ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งรบัส่ิงของหรือผลประโยชนอ์ื่นใดจำกบคุคล
อื่นที่มีหนำ้ที่ หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษัทฯ เวน้แต่ในโอกำสหรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึง
ปฏิบตัิต่อกนั  

9. การปฏิบัติต่อหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี ้

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ปฏิบตัิตำมสญัญำหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกนัอย่ำงเครง่ครดั ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรือมีเหตทุ ำใหผิ้ดนดัช ำระหนี ้ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จำ้หนีท้รำบโดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจริง 
เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขโดยใชห้ลกัควำมสมเหตุสมผล และมุ่งมั่นในกำรรกัษำสมัพนัธภำพที่ยั่งยืน
กบัเจำ้หนีแ้ละใหค้วำมเชื่อถือซึ่งกนัและกนั 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมุ่งมั่นในกำรบริหำรจดักำรเงินทุนใหม้ีโครงสรำ้งที่เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และรกัษำควำมเชื่อมั่นต่อเจำ้หนี ้
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12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
12.1 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และถือเป็นหนำ้ที่ส  ำคัญที่
จะตอ้งด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจไดว้่ำ กลุ่มบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอในกำรดูแลกำร
ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย วตัถปุระสงค ์กฎหมำย และขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถช่วย
ป้องกนั บรหิำรจดักำรควำมเส่ียง หรือควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้กบักลุ่มบรษิัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย สำมำรถป้องกนั
ทรพัยสิ์นจำกกำรทุจริต เสียหำย รวมทัง้มีกำรจดัท ำบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกตอ้ง น่ำเชื่อถือ และมีกำรเปิดเผย
ขอ้มลูอย่ำงครบถว้น เพียงพอ และในระยะเวลำที่เหมำะสม 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ ์2563 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน 
เขำ้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในโดยกำรซกัถำม
ขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ โดยที่คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัทฯ ในดำ้นต่ำงๆ 5 
ส่วนตำมแนวทำงของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซึ่ง
ประกอบดว้ย  

(1) กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 

(2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 

(3) กำรควบคมุกำรปฎิบตัิงำน (Control Activities) 

(4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลู (Information and Communication) 

(5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอ เหมำะสม และ
สอดคลอ้งกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ี
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยใน ในเรื่องกำร
ติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ใหส้ำมำรถป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัทฯ จำกกำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบ 
หรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่ำงเพียงพอแลว้ 
ส ำหรบักำรควบคมุภำยในหวัขอ้อื่น คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นว่ำบรษิัทฯ มีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั และได้
พิจำรณำอนุมัติแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดส้รุปรำยละเอียดกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในไวใ้นแบบกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในตำมเอกสำร
แนบ 4 

12.2 รายงานของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบการควบคุมภายใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระภำยในบริษัทฯและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่
ตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯทัง้ที่เป็นขอ้มลูทำงกำรเงินและไม่ใช่ขอ้มลูทำง
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กำรเงิน รวมทั้งสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑต์่ำงๆและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อพฒันำและปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯเพื่อใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทฯไดป้ฏิบตัิตำมระเบียบและขอ้บงัคบัของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น มีกำรก ำกบัดแูล
และกำรควบคมุภำยในท่ีดี สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินงำนขององคก์ร 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว 3 ปี โดยกำรจดัท ำ
แผนกำรตรวจสอบเป็นไปตำมหลักกำรประเมินควำมเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และครอบคลมุ
กระบวนกำรด ำเนินงำนขององคก์ร ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยขอบเขตกำรท ำงำนของ
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบ ติดตำม ควบคุม ทดสอบ สอบทำน และประเมินควำมเพียงพอ และ
ควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัทฯรวมทัง้คณุภำพของกำรปฏิบตัิงำนในเรื่องดงัต่อไปนี ้

- ควำมน่ำเชื่อถือของระบบกำรควบคุมภำยใน ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนและนโยบำยดำ้นกำรบัญชี
และกำรเงินมีควำมถูกตอ้งเชื่อถือได ้แผนกำรจดัโครงสรำ้งองคก์ร วิธีกำรและมำตรกำรต่ำงๆในกำรป้อ งกัน
ทรพัยสิ์นจำกกำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบใหป้ลอดภยัจำกกำรทจุรติผิดพลำดทัง้ปวง 

- ควำมน่ำเชื่อถือของระบบกำรควบคมุภำยในดำ้นกำรบริหำรและกำรปฏิบตัิงำนว่ำไดม้ีกำรปฏิบตัิที่สอดคลอ้ง
กบันโยบำย แผนงำน และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบขอ้บงัคบัของทำงรำชกำรและหน่วยงำนก ำกบัดแูล 
และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯซึ่งครอบคลมุกิจกรรมในดำ้นต่ำงๆไดแ้ก่ กำรจดักำร กำรปฏิบตัิ กำรจดัซือ้
จดัจำ้ง กำรตลำด กำรบรหิำร กำรเงิน กำรบญัชี และทรพัยำกรบคุคล 

- ควำมน่ำเชื่อถือของระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อให้สอดคลอ้งและตอบรบักับ
มำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุธรรม และพ ฒ
นำอย่ำงยั่งยืนมำกยิ่งขึน้ อนัประกอบไปดว้ยกรอบแนวทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรียน กำรจดักำรเรื่องรอ้งเรียน โดย
มีกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำและหำแนวทำงป้องกนั เพื่อใหพ้นกังำน
รวมทั้งผู้มีส่วนไดเ้สียอื่นๆ มีช่องทำงในกำรแจง้เรื่องรอ้งเรียน หรือเบำะแส ซึ่งฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็น
ช่องทำงหน่ึงในกระบวนกำรรบัเรื่องรอ้งเรียน 

บริษัทฯไดว้่ำจำ้งบริษัท พีแอนดแ์อล ไอที ออดิท จ ำกัด ด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรควบคุม
ทั่วไปดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT General Control) โดยตรวจสอบเรื่องต่ำงๆดงัต่อไปนี ้

- นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภยัสำรสนเทศ  
- โครงสรำ้งควำมมั่นคงปลอดภยัสำรสนเทศ  
- กำรควบคมุ ควำมมั่นคงปลอดภยัส ำหรบัทรพัยำกรบคุคล  
- กำรควบคมุ กำรบรหิำรจดักำรทรพัยสิ์น  
- กำรควบคมุ กำรเขำ้ถึง  
- กำรควบคมุ กำรเขำ้รหสัขอ้มลู  
- กำรควบคมุ ควำมมั่นคงปลอดภยัทำงกำยภำพและสภำพแวดลอ้ม  
- กำรควบคมุ ควำมมั่นคงปลอดภยัส ำหรบักำรด ำเนินกำร 
- กำรควบคมุ ควำมมั่นคงปลอดภยัส ำหรบักำรส่ือสำรขอ้มลู  
- กำรควบคมุ กำรจดัหำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรกัษำระบบ  
- กำรควบคมุ ควำมสมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิำรภำยนอก 
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- กำรควบคมุ กำรบรหิำรจดักำรเหตกุำรณค์วำมมั่นคงปลอดภยัสำรสนเทศ 
- กำรควบคมุ ประเด็นดำ้นควำมมั่นคงปลอดภยัสำรสนเทศของกำรบรหิำรจดักำร 
- กำรควบคมุ ควำมสอดคลอ้ง 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและผูต้รวจสอบดำ้นสำรสนเทศรำยงำนผลกำรตรวจสอบและควำมคืบหนำ้ในกำรแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ตำมขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ ทั้งนีผู้ ้ตรวจสอบมีควำมเป็นอิสระสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูล และ
ทรพัยสิ์นของบริษัทฯในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิงำน รวมถึงสำมำรถขอขอ้มลูและค ำชีแ้จงจำกผูท้ี่เก่ียวขอ้งในเรื่องที่
ไดร้ับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบ นอกจำกนั้นฝ่ำยตรวจสอบภำยในยังให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนและ
สนบัสนุนใหห้น่วยงำนต่ำงๆในบริษัทฯมีกำรประเมินควำมเส่ียงดว้ยตนเอง ทัง้นีเ้พื่อใหร้ะบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมน่ำเชื่อถือ กำรปฏิบัติเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ระเบียบขอ้บังคบัของทำงรำชกำร ระเบียบค ำสั่งและประกำศต่ำงๆของบริษัทฯ รวมทั้งปกป้อง
ทรพัยสิ์นของบริษัทฯและป้องกันควำมเสียหำยอันอำจเกิดขึน้กับบริษัทฯ ตลอดจนท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุล และตรวจสอบ
ระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสมเพื่อใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตสุมผลในกำรปฏิบตัิงำนของบรษิัทฯท่ีจะบรรลผุลส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้

นอกจำกนีฝ่้ำยตรวจสอบภำยในไดส้นับสนุนให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำและอบรมควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องทั้งภำยในและ
ภำยนอก เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญทำงกำรวิชำชีพตรวจสอบภำยในและทกัษะดำ้นอื่นๆที่จ  ำเป็น
ในกำรปฏิบตัิงำน 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

บริษัทฯไดจ้ดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยมีนำยสพุงศ ์ล่ิมทอง ด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรตรวจสอบภำยในของ
บรษิัทตัง้แต่วนัท่ี 16 ตลุำคม 2557 เป็นตน้มำ ทัง้นีเ้นื่องจำกนำยสพุงศ ์ล่ิมทอง เป็นผูม้ีประสบกำรณด์ำ้นกำรตรวจสอบมำ
มำกกว่ำ 20 ปี เป็นบุคคลที่มีควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจึงเห็นว่ำนำยสุพงศ ์ล่ิมทอง เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพียงพอ  (โปรด
พิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ในเอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกับ
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน)  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเห็นชอบร่วมกับประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ 
โยกยำ้ย เลิกจำ้งผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบรษิัท   
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13. รายการระหว่างกนั 

 
13.1 บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธก์ับบริษัท 

1. บริษัท ฟดูส ์กิมมิคส ์จ ำกดั กำรใหบ้ริกำรเช่ำพืน้ที ่ - นำยสทุธิเดช จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็นบิดำของนำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 
100.0 และเป็นกรรมกำร 

- นำงเนืองนอง จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็นมำรดำของนำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์เป็นกรรมกำร 

2. บริษัท สทุธำรำ สวที จ ำกดั โรงแรม รีสอรท์และหอ้งชดุ - นำยสทุธิเดช จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็นบิดำของนำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 
100.0 และเป็นกรรมกำร 

- นำงเนืองนอง จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็นมำรดำของนำยสรรคนนท ์และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์เป็นกรรมกำร 

3. บริษัท สตอรค์ (ประเทศไทย) จ ำกดั กำรบริกำรดำ้นอำหำรในภตัตำคำร/
รำ้นอำหำร 

- นำยสทุธิเดช จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็นบิดำของนำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 36.0 
และเป็นกรรมกำร 

- นำงเนืองนอง จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็นมำรดำของนำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์เป็นกรรมกำร 

4. บริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกดั กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบั
อสงัหำริมทรพัยท์ี่เป็นของตนเองหรือเช่ำจำก
ผูอ่ื้นเพ่ือเป็นที่พกัอำศยั 

- นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ซึ่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษัทฯ เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 98.0 และเป็นกรรมกำร 

5. บริษัท เครซี่ สไปรซ์ี่ กรุ๊ป จ ำกดั กำรบริกำรดำ้นอำหำรในภตัตำคำร/
รำ้นอำหำร  

- นำงกำญจนำ ชชัวำลย ์ซึ่งเป็นคูส่มรสของนำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 20.0 
- นำงธิดำรตัน ์ชชัวำลย ์ซึ่งเป็นพี่นอ้งของนำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 20.0 

6. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ - - นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์เป็นผูบ้ริหำรของบริษัทฯ 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ - - นำยบญุยง ตนัสกลุ เป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบรษิัทฯ 

8. นำงสภุำเจษฐ วิวฒันำเกษม - - นำงสภุำเจษฐ วิวฒันำเกษม เป็นคูส่มรสของนำยชิตพล วิวฒันำเกษม ซึ่งเป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุน้บรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 
1.4 
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13.2 รายการระหว่างกนั 
รำยกำรระหว่ำงกนัของกลุ่มบรษิัทฯ กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  และ  2562 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท ฟดูส ์   
กิมมิคส ์จ ำกดั 

1.1 รำยจ่ำยค่ำเช่ำช่วงพืน้ที ่
- ตน้ทนุ 
- เจำ้หนี ้

 
2,197,421.0 

310,399.7 

 
2,413,687.2 
303,816.51 

- เดิมบริษัท ฟูดส ์กิมมิคส ์จ ำกัด ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร แต่ปัจจุบันไม่ได้
ด ำ เนินธุ รกิจดังกล่ำวแล้ว  แต่ยังถือสิทธิกำรเช่ำ ระยะยำวของพื ้นที่
ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลสำขำบำงนำ และได้ให้กลุ่มบริษัทฯ เช่ำช่วงพืน้ที่
ดังกล่ำว  โดยสิทธิกำรเช่ำระหว่ำงบริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ำกั ด  และ
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำบำงนำ จะสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2566 

- กลุ่มบริษัทฯ ท ำสัญญำเช่ำช่วงพืน้ที่จำกบริษัท ฟู้ดส์ กิมมิคส์ จ ำกัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรแบรนด ์AKA ที่หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำบำงนำ 
โดยมีระยะเวลำเช่ำ 3 ปี และต่อสญัญำไดอี้กครัง้ละ 3 ปี รวมระยะเวลำเช่ำ
ช่วงทัง้หมด 9 ปี สิน้สุดวนัที่ 1 กรกฎำคม 2562ปัจจุบนั มีกำรต่ออำยุสญัญำ
เช่ำ 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 1 มกรำคม 2563 พืน้ที่ 317.48 ตำรำงเมตร 

- อตัรำค่ำเช่ำเป็นอตัรำแปรผนัตำมยอดขำยที่อตัรำรอ้ยละ 10 ของยอดขำย ใน
กรณีที่ยอดขำยนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 2.5 ลำ้นบำทต่อเดือน และรอ้ยละ 15 ของ
ยอดขำย ในกรณีที่ยอดขำยมำกกว่ำ 2.5 ลำ้นบำทต่อเดือน ซึ่งเป็นอตัรำค่ำเช่ำ
ที่เทียบเคียงไดก้บับคุคลภำยนอกอ่ืนๆ ซึ่งมีอตัรำค่ำเช่ำที่ค  ำนวณจำกยอดขำย 

- ทัง้นี ้หำกในอนำคต กลุ่มบริษัทฯ จะมีกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำในพืน้ที่ดงักล่ำว 
กลุ่มบริษัทฯ จะพิจำรณำต่ออำยุโดยเปรียบเทียบเงื่อนไขที่เป็นประโยชนท์ี่ดี
ที่สุดแก่กลุ่มบริษัทฯ และหำกสิทธิกำรเช่ำของบริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ำกัด 
หมดอำยุลง กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรท ำสัญญำเช่ำโดยตรงกับทำง
ศนูยก์ำรคำ้ 

- เ ป็นรำยกำรเช่ ำพื ้นที่ เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยคิดรำคำตำม
อตัรำแปรผนัของยอดขำย ซึ่ง
ไ ม่ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ เสีย
ประโยชน ์จึงพิจำรณำเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหตสุมผล 
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บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 1.2 เงินประกนัสญัญำเช่ำ 
- เงินมดัจ ำ 

 
2,666,832.0 

 
2,666,832.0 

- ภำยใตส้ัญญำเช่ำช่วงพืน้ที่ ก ำหนดใหก้ลุ่มบริษัทฯ วำงเงินประกันกำรเช่ำ
ใหก้ับบริษัท ฟูดส ์กิมมิคส ์จ ำกัด ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะไดร้บัเงินประกันสญัญำ
เช่ำคืนเม่ือสิน้สดุสญัญำหำกไม่มีกำรปฏิบตัิผิดเงื่อนไขที่ก ำหนดในสญัญำเช่ำ 

- เงินประกันสญัญำเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำ โดยคิดจำกอตัรำค่ำเช่ำ
ในอดีตตำมสัญญำเดิมซึ่งเป็นอัตรำคงที่ ระยะเวลำ 6 เดือน ซึ่งมีระยะเวลำ
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยทั่วไปส ำหรบักำรใหเ้ช่ำพืน้ที่ 

- ตำมแนวทำงของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะด ำเนินกำรท ำสัญญำเช่ำโดยตรงกับทำง
ศูนย์กำรค้ำในอนำคตนั้น จะท ำให้รำยกำรเงินประกันสัญญำเช่ำดังกล่ำว
สิน้สดุลงในช่วงเวลำนัน้ 

- เป็นรำยกำรที่ เกี่ยวกับกำร
เช่ำพืน้ที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้
ทั่วไปเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 

2. บริษัท สทุ
ธำรำ สวีท 
จ ำกดั 

2.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 
- รำยได ้
- ลกูหนี ้

 
140,614.2 

- 

 
- 
- 
 

- เม่ือปี 2561 บริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ไดท้ ำสัญญำแฟรนไชสร์ำ้นอำหำร  
แบรนด์ต ำมั่ วกับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งตำมรำยละเอียดของสัญญำดังกล่ำว 
ก ำหนดใหบ้ริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ในฐำนะ แฟรนไชสซ์ีตอ้งซือ้วตัถุดิบใน
กำรประกอบอำหำรจำกกลุ่มบริษัทฯ เช่น ผำ้กนัเปื้อน น ำ้ดื่ม เป็นตน้  

- รำคำขำยสินคำ้เป็นรำคำที่เทียบเคียงไดก้ับรำคำขำยสินค้ำที่กลุ่มบริษัทฯ 
เสนอขำยใหแ้ก่แฟรนไชสซ์ีรำยอ่ืน 

- ทั้งนี ้ในเดือนมิถุนำยน 2561 บริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ได้ยกเลิกสัญญำ 
แฟรนไชสด์งักล่ำวแลว้ 

- เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีรำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ ว ไป
เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคล 
ภำยนอก จึงพิจำรณำเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหตสุมผล 
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บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.2 รำยไดจ้ำก Royalty Fee 
- รำยได ้
- ลกูหนี ้

 
4,069.4 

- 

 
- 
- 
 

- ภำยใตส้ัญญำแฟรนไชส ์บริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ตอ้งช ำระค่ำ Royalty 
Fee ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดตำมอัตรำรอ้ยละของยอดขำยของแฟรนไชส์
ตำมที่ก ำหนดในสญัญำแฟรนไชส ์ 

- อตัรำค่ำ Royalty Fee เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำแฟรนไชสแ์ละเป็นอตัรำ
เดียวกนักบัที่กลุ่มบริษัทฯ เรียกเก็บจำกแฟรนไชสซ์ีรำยอ่ืน 

- ทั้งนี ้ในเดือนมิถุนำยน 2561 บริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ได้ยกเลิกสัญญำ 
แฟรนไชสด์งักล่ำวแลว้ 

- เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีรำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ ว ไป
เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคล 
ภำยนอก จึงพิจำรณำเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหตสุมผล 

 2.3 รำยไดจ้ำก Marketing Fee 
- รำยได ้
- ลกูหนี ้

 
2,034.7 

- 

 
- 
- 
 

- ภำยใตส้ญัญำแฟรนไชส ์บริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ตอ้งช ำระค่ำ Marketing 
Fee ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดตำมอัตรำรอ้ยละของยอดขำยของแฟรนไชส์
ตำมที่ก ำหนดในสญัญำแฟนไชส ์ 

- อัตรำค่ำ Marketing Fee เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำแฟรนไชสแ์ละเป็น
อตัรำเดียวกนักบัที่กลุ่มบริษัทฯ เรียกเก็บจำกแฟรนไชสซ์ีรำยอ่ืน 

- ทั้งนี ้ในเดือนมิถุนำยน 2561 บริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ได้ยกเลิกสัญญำ 
แฟรนไชสด์งักล่ำวแลว้ 

- เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีรำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ ว ไป
เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคล 
ภำยนอก จึงพิจำรณำเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหตสุมผล 

 2.4 รำยไดจ้ำกค่ำ Set Up 
- รำยได ้
- ลกูหนี ้

 
12,290.0 

- 

 
- 
- 

- ส ำหรับกำรเปิดสำขำใหม่ของแฟรนไชส์ซี  กลุ่มบริษัทฯ  จะให้ควำม
ช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี ในกำรจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จ  ำเป็นส ำหรับกำรเปิด
ด ำเนินธุรกิจ  

- ค่ำ  Set Up เ ป็นอัตรำที่ เทียบเคียง ได้กับที่กลุ่มบริษัทฯ  เรียกเก็บจำก           
แฟรนไชสซ์ีรำยอ่ืน 

- เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีรำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ ว ไป
เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคล 
ภำยนอก จึงพิจำรณำเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหตสุมผล 
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  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.13 หนำ้ที่ 5 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.5 รำยจ่ำยจำกกำรคืนคำ่
ส่งเสริมกำรขำย 

- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
 

1,774.8 
- 

 
 

- 
- 

- ส ำหรับกำรเปิดสำขำใหม่ของแฟรนไชส์ซี  กลุ่มบริษัทฯ  จะให้ควำม
ช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี  ในกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรท ำโปรโมชั่น
ส่งเสริมกำรขำยในช่วงเริ่มตน้ของกำรเปิดรำ้น  

- รำยจ่ำยจำกกำรคืนค่ำส่งเสริมกำรขำยเป็นอัตรำที่เทียบเคียงได้กับที่กลุ่ม
บริษัทฯ เรียกเก็บจำกแฟรนไชสซ์ีรำยอ่ืน 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้
ทั่วไปเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 

 2.6 รำยจ่ำยจำกกำรซือ้สินคำ้ 
- ตน้ทนุ 
- เจำ้หนี ้

 
48,783.7 

- 

 
- 
- 

- เนื่องจำกบริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ได้ปิดกำรด ำเนินกิจกำรในเดือน
พฤษภำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ จึงซือ้คืนวัตถุดิบจำกบริษัท สุทธำรำ สวีท 
จ ำกัด ซึ่งไดมี้กำรซือ้ไปใชใ้นระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม ในปี 
2561 บริษัท สทุธำรำ สวีท จ ำกดั ไดก้ลบัมำเปิดด ำเนินกิจกำรอีกครัง้ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2561 แต่ไดปิ้ดกำรด ำเนินกิจกำรอีกครัง้ในเดือนมิถุนำยน 2561 
ซึ่งท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ ซือ้คืนวตัถดุิบจำกบริษัท สทุธำรำ สวีท จ ำกดั อีกครัง้ 

- รำคำซือ้คืนวตัถดุิบเทียบเคียงไดก้บัอตัรำที่กลุ่มบริษัทฯ ขำยใหก้บัแฟรนไชสซ์ี
รำยอื่น 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิด
รำคำตำมที่กลุ่มบริษัทฯ ได้
ขำยไปตำมจริง ซึ่งไม่ท ำให้
กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ 
จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม
และสมเหตสุมผล  
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  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.13 หนำ้ที่ 6 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.7 รำยจ่ำยค่ำซือ้สินทรพัย ์
- ตน้ทนุสินทรพัย ์
- เจำ้หนีก้ำรคำ้ 

 
- 
- 

 
69,490.7 

- 

- กลุ่มบริษัทฯ ซือ้อุปกรณ์ เครื่องมือ จำกบริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด เพื่อใช้
ส  ำหรบักำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบรำคำซือ้ของใหม่
กบั Supplier แลว้มีรำคำต ่ำกว่ำ 47.8 % 

- รำคำซือ้ขำยเป็นรำคำตำมบญัชี - สทุธิ บวก 2%  
 

- เป็นรำยกำรซือ้ทรพัยส์ินเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัทฯ  และ รำยกำรนี ้มี
สำระส ำคญันอ้ย จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 

3. บริษัท สตอรค์ 
(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

3.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 
- รำยได ้
- ลกูหนี ้

 
- 
- 

 
13,380 

- 

- กลุ่มบริษัทฯ ขำยสินคำ้ประเภทวตัถุดิบใหก้ับ บริษัท สตอรค์ (ประเทศไทย)   
จ ำกดั เพ่ือใชส้  ำหรบักำรประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร  

- รำคำขำยสินคำ้เป็นรำคำที่เทียบเคียงไดก้ับรำคำขำยสินค้ำที่กลุ่มบริษัทฯ 
เสนอขำยใหแ้ก่แฟรนไชสซ์ีรำยอ่ืน 

- เป็นรำยกำรธุรกิจปกตขิอง
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีรำคำและ
เง่ือนไขทำงกำรคำ้ทั่วไป
เสมือนท ำรำยกำรกบั
บคุคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมี
ควำมเหมำะสมและ
สมเหตสุมผล 
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  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.13 หนำ้ที่ 7 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.2 รำยจ่ำยจำกกำรซือ้สินคำ้ 
- ตน้ทนุ 
- เจำ้หนี ้

 
8,191,522.5  

851,103.0 

 
3,918,154.7 

- 

- กลุ่มบริษัทฯ ไดซ้ือ้สินคำ้ประเภทขนมหวำนจำกบริษัท สตอรค์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เพ่ือน ำมำจ ำหน่ำยภำยในรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ  

- รำคำซือ้ขำยเป็นรำคำที่เทียบเคียงไดก้บักำรซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยอื่น 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้
ทั่วไปเทียบเคียงไดก้บักำรซือ้
จำกผูจ้ัดจ ำหน่ำยรำยอ่ืน จึง
พิ จำรณำ เห็นว่ ำ รำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม
และสมเหต ุสมผล 

 3.3 รำยจ่ำยอ่ืนๆ 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
21,612.0 

- 

 
15,338.0 

- 

- ในงวด 9 เดือนของปี 2561 และ 6 เดือน ปี 2562 บริษัท สตอรค์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เรียกเก็บค่ำขนส่งจำกกำรจัดส่งสินคำ้ใหก้ับสำขำของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง
คิดตำมค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้
ทั่วไปเทียบเคียงไดก้บักำรซือ้
จำกผูจ้ัดจ ำหน่ำยรำยอ่ืน จึง
พิ จำรณำ เห็นว่ ำ รำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม
และสมเหต ุสมผล 
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  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.13 หนำ้ที่ 8 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. บริษัท เชฟ     
เบสท ์จ ำกดั 

4.1 ค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำน 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
720,000.0 

- 

 
360,000.0 

- 

- กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเขำ้ท ำสญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน ส ำหรบัอำคำรทำวนโ์ฮม 
จ ำนวน 2 อำคำร ซึ่งตั้งอยู่ในโครงกำร ทำวนโ์ฮม พำทิโอ ้แจง้วัฒนะ (เมือง
ทอง) จำกบริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกดั เพ่ือใชเ้ป็นที่ตัง้ส ำนกังำน  

- อำยสุญัญำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัที่ 3 ตลุำคม 2562 จ ำนวน 1 อำคำร โดยยกเลิก
สัญญำเช่ำตัง้แต่ 1 กรกฎำคม 2562 และ 7 เดือน สิน้สุดวนัที่ 31 กรกฎำคม 
2562 จ ำนวน 1 อำคำร  โดยมีอตัรำค่ำเช่ำแต่ละอำคำรเดือนละ 30,000 บำท 
ซึ่งอตัรำค่ำเช่ำส ำนักงำนดงักล่ำวสำมำรถเทียบเคียงไดก้ับอตัรำค่ำเช่ำอำคำร
ในบริเวณใกลเ้คียง  

- ปัจจุบัน บริษัทฯ ยำ้ยพนักงำนทั้งหมดใหม้ำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศเดียว 
ดงันัน้ รำยกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนดงักล่ำวจะสิน้สดุลงในช่วงเวลำดงักล่ำว 

- เ ป็นรำยกำรเช่ ำพื ้นที่ เพื่อ
สนับสนุนธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม
บริษั ทฯ  โดย มีรำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ ว ไป
เ ส มื อ น ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 
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  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.13 หนำ้ที่ 9 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.2 เงินประกนัค่ำเช่ำส ำนกังำน 
- เงินมดัจ ำ 

 
 

180,000.0 

 
 

180,000.0 

- ภำยใตส้ญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน ก ำหนดใหก้ลุ่มบริษัทฯ วำงเงินประกนักำร
เช่ำใหก้บับริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกดั 

- เงินประกันสัญญำกำรเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและมีระยะเวลำ
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยทั่วไปส ำหรบักำรใหเ้ช่ำพืน้ที่ 

-  ปัจจุบนั บริษัทฯ ยำ้ยพนักงำนทัง้หมดใหม้ำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศเดียว 
ดังนั้น รำยกำรเงินประกันค่ำเช่ำอำคำรส ำนักงำนดังกล่ำวจะสิน้สุดลงใน
ช่วงเวลำดงักล่ำว 

- เป็นรำยกำรที่ เกี่ยวกับกำร
เช่ำพืน้ที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้
ทั่วไปเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 

 4.3 รำยจ่ำยอ่ืนๆ 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
24,600.0 

110,000.0 

 
13,926.0 

374.0 

- เนื่องจำกออฟฟิศส ำนักงำนตั้งอยู่ที่ โครงกำร ทำวนโ์ฮม พำทิโอ ้แจง้วัฒนะ 
(เมืองทอง) และมีกำรเรียกเก็บค่ำส่วนกลำงจำกโครงกำรกบับริษัท เชฟ เบสท ์
จ ำกัด ซึ่งเป็นเจำ้ของอำคำร โดย บริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกัด ไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำวใหก้่อน แลว้จึงเรียกเก็บจำกกลุ่มบริษัทฯ  

- ค่ำใชจ้่ำยคิดตำมตน้ทนุค่ำใชจ้่ำยค่ำส่วนกลำงที่เกิดขึน้จริง 
- ปัจจุบัน บริษัทฯ ยำ้ยพนักงำนทั้งหมดใหม้ำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศเดียว

ดังนั้น รำยกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเช่ำส ำนักงำนจะสิน้สุดลงในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิด
รำคำตำมค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้
จริง ซึ่งไม่ท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ 
เสียประโยชน์ จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
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  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.13 หนำ้ที่ 10 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.4 ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้น 
- ตน้ทนุ 
- เจำ้หนี ้

 
600,000.0 

- 

 
300,000.0 

- 

- กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำเช่ำที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรำ้ง ส ำหรับพืน้ที่
ขนำด 2 งำน 79 ตำรำงวำ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต  ำบลบำงปรอก อ ำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธำนี และสิ่งปลูกสรำ้ง จำกบริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกัด เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
รำ้นอำหำรแบรนดต์ ำมั่ว 

- อำยุสัญญำเช่ำ 1 ปี สิน้สุดวันที่ 2 ตุลำคม 2562 โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 
50,000 บำท ซึ่งอัตรำค่ำ เช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวสำมำรถ
เทียบเคียงไดก้ับอัตรำค่ำเช่ำที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรำ้งในบริเวณใกลเ้คียง ณ 
วนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 กลุ่มบริษัทฯ ขำยรำ้นใหแ้ฟรนไชสซ์ี 

 

- เป็นรำยกำรเช่ำพืน้ที่เพื่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม  บริษัท
ฯ โดยมีรำคำและเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำทั่วไปเสมือนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก 
จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม
และสมเหตสุมผล 

 4.5 เงินประกนัค่ำเช่ำอำคำร 
- เงินมดัจ ำ 

 
100,000.0 

 
100,000.0 

- ภำยใต้สัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ก ำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ วำงเงิน
ประกนักำรเช่ำใหก้บับริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกดั 

- เงินประกันสัญญำกำรเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและมีระยะเวลำ
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยทั่วไปส ำหรบักำรใหเ้ช่ำพืน้ที่ 

- เป็นรำยกำรที่ เกี่ยวกับกำร
เช่ำพืน้ที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้
ทั่วไปเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 
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  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.13 หนำ้ที่ 11 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บริษัท เครซี่ 
สไปรซ์ี่ กรุ๊ป 
จ ำกดั 

5.1 รำยจ่ำยอ่ืนๆ 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้
 

 
- 
- 

 
12,133.0 

- 

- เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ซือ้สินทรพัยจ์ำกบริษัท เครซี่ สไปรซ์ี่ กรุ๊ป จ ำกัด เม่ือปี 
2559 ซึ่งสินทรพัยบ์ำงรำยกำรมีเบอรโ์ทรศพัทมื์อถือติดมำ จึงท ำบริษัท เครซี่ 
สไปรซ์ี่ กรุ๊ป จ ำกดั มีกำรเรียกเก็บค่ำโทรศพัทย์อ้นหลงัส ำหรบัปี 2560-2561 

- ปัจจุบัน บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งำนเป็น บริษัท ซัพพลำยเชน 
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั แลว้  

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิด
รำคำตำมค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้
จริง ซึ่งไม่ท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ 
เสียประโยชน์ จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

6. นำยศิรุวฒัน ์
ชชัวำลย ์

6.1 ค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำน 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
840,000.0 

- 

 
420,000.0 

- 

- กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเขำ้ท ำสญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน ส ำหรบัอำคำรทำวนโ์ฮม 
จ ำนวน 2 อำคำร ซึ่งตั้งอยู่ในโครงกำร ทำวนโ์ฮม พำทิโอ ้แจง้วัฒนะ (เมือง
ทอง) จำกนำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์เพ่ือใชเ้ป็นที่ตัง้ส ำนกังำน  

- อำยสุญัญำเช่ำ 7 เดือน สิน้สดุวนัที่  31 กรกฎำคม 2562 โดยมีอตัรำค่ำเช่ำแต่
ละอำคำรเดือนละ 35,000 บำท ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำส ำนักงำนดังกล่ำวสำมำรถ
เทียบเคียงไดก้บัอตัรำค่ำเช่ำอำคำรในบริเวณใกลเ้คียง 

- ปัจจุบัน บริษัทฯ ยำ้ยพนักงำนทั้งหมดใหม้ำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศเดียว 
ดงันัน้ รำยกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนดงักล่ำวจะสิน้สดุลงในช่วงเวลำดงักล่ำว 

- เ ป็นรำยกำรเช่ ำพื ้นที่ เพื่อ
สนับสนุนธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม
บ ริ ษั ท ฯ  โดย มี รำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ ว ไป
เ ส มื อ น ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 
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  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.13 หนำ้ที่ 12 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 6.2 เงินประกนัค่ำเช่ำส ำนกังำน 
- เงินมดัจ ำ 

 

 
210,000.0 

 
210,000.0 

- ภำยใตส้ญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน ก ำหนดใหก้ลุ่มบริษัทฯ วำงเงินประกนักำร
เช่ำใหก้บันำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์

- เงินประกันสัญญำกำรเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและมีระยะเวลำ
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยทั่วไปส ำหรบักำรใหเ้ช่ำพืน้ที่ 

- ปัจจุบัน บริษัทฯ ยำ้ยพนักงำนทั้งหมดใหม้ำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศเดียว 
ดงันัน้ รำยกำรเงินประกนัค่ำเช่ำส ำนกังำนจะสิน้สดุลงในช่วงเวลำดงักล่ำว 

- เป็นรำยกำรที่ เกี่ยวกับกำร
เช่ำพืน้ที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้
ทั่วไปเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 

 6.3 รำยจ่ำยอ่ืนๆ 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
24,600.0 
70,697.0 

 
14,697.3 

512.3 

- เนื่องจำกออฟฟิศส ำนักงำนที่ตั้งอยู่ที่โครงกำร ทำวนโ์ฮม พำทิโอ ้แจง้วฒันะ 
(เมืองทอง) และมีกำรเรียกเก็บค่ำส่วนกลำงจำกโครงกำรกับนำยศิรุวัฒน์ 
ชัชวำลย ์ซึ่งเป็นเจำ้ของอำคำร โดยนำยศิรุวฒัน ์ชัชวำลย ์ไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำวใหก้่อน แลว้จึงเรียกเก็บจำกกลุ่มบริษัทฯ  

- ค่ำใชจ้่ำยคิดตำมตน้ทนุค่ำใชจ้่ำยค่ำส่วนกลำงที่เกิดขึน้จริง 
- ปัจจุบัน บริษัทฯ ยำ้ยพนักงำนทั้งหมดใหม้ำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศเดียว 

ดังนั้น รำยกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเช่ำส ำนักงำนจะสิน้สุดลงในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิด
รำคำตำมค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้
จริง ซึ่งไม่ท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ 
เสียประโยชน์ จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
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บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 6.4 เงินทดรองจ่ำย 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
23,960.5 

- 

 
- 
- 

- นำยศิ รุวัฒน์ ชัชวำลย์ ซึ่ งเป็นเจ้ำของอำคำร ได้มีกำรทดรองจ่ำยค่ำ
สำธำรณูปโภค ซึ่งได้แก่ ค่ำโทรศัพท ์ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำน ้ำ ที่มีกำรเรียกเก็บ
ภำยใตช้ื่อนำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์แลว้จึงเรียกเก็บจำก กลุ่มบริษัทฯ 

-  ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภคคิดตำมตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยค่ำสำธำรณูปโภคที่เกิดขึน้
จริง 

- ปัจจุบัน บริษัทฯ ยำ้ยพนักงำนทั้งหมดใหม้ำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศเดียว 
ดังนั้น รำยกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเช่ำส ำนักงำนจะสิน้สุดลงในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิด
รำคำตำมค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้
จริง ซึ่งไม่ท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ 
เสียประโยชน์ จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

7. นำยบญุยง    
ตนัสกลุ 

7.1 รำยจ่ำยค่ำที่ปรกึษำ 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
300,000.0 

- 

 
- 
- 

- นำยบุญยง ตนัสกุล ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรใหค้ ำแนะน ำและปรึกษำในเรื่อง
ต่ำงๆ  อันเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรับช่วงกำรปรับ
โครงสร้ำงองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ตำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ ซึ่งสัญญำ
ดงักล่ำวไดห้มดอำยลุงเม่ือวนัที่ 31 พฤษภำคม 2561 

- ค่ำใชจ้่ำยที่ปรกึษำคิดตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ ซึ่งเป็นไปตำมที่คู่สญัญำ
ตกลงกนั  

- รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์รของกลุ่ม
บริษัทฯ ที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ และ
เป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ในอดีต
ครัง้เดียว โดยคิดรำคำตำมที่
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงกนั 
ซึ่งไม่ท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ เสีย
ประโยชน ์จึงพิจำรณำเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหต ุสมผล 
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บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

8. นำงสภุำเจษฐ  
วิวฒันำเกษม 

8.1 รำยจ่ำยค่ำที่ปรกึษำ 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 

 
560,712.0 

- 

 
- 
- 

- นำงสุภำเจษฐ วิวัฒนำเกษม ได้รับค่ำตอบแทนในกำรให้ค ำแนะน ำและ
ปรึกษำเรื่องกำรปรบัปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑส์ูตรอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ 
ตำมสัญญำจำ้งที่ปรึกษำ ซึ่งสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำประมำณ 6 เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

- ค่ำใชจ้่ำยที่ปรกึษำเทียบเคียงไดก้บัอตัรำค่ำที่ปรกึษำจำกภำยนอก 
 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้
ทั่วไปเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก ซึ่งไม่ท ำให้
กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ 
จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม
และสมเหตสุมผล 
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13.3  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำขอ้มลูรำยกำรระหว่ำงกันของกลุ่มบริษัทฯ  แลว้เห็นว่ำ 
เป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือเป็นรำยกำรที่เป็นไปเพื่อกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมปกติของกลุ่มบรษิัทฯ และเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทั่วไป ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ำกับ
คู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณเ์ดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในสถำนะเป็นบคุคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ (Arm’s Length Basis)  

13.4 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ไดพ้ิจำรณำอนุมัติมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ระหว่ำงบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทนุ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ทัง้นี ้ผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียในรำยกำร
ใด จะไม่สำมำรถเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรนั้น  ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะจัดใหม้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและใหค้วำมเห็นเก่ียวกับ
ควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรนัน้ๆ 

ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่มีเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไป และรำยกำรที่เป็นขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไปใหม้ีมำตรกำรดงันี ้

13.4.1 การท ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีมี่เงือ่นไขการค้าโดยทั่วไป 
 

คณะกรรมกำรบริษัทไดอ้นุมตัิเป็นหลักกำรใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมตัิกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำวได ้หำกรำยกำร
ดงักล่ำวนัน้มีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ำกับคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณเ์ดียวกันดว้ย
อ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ และ/หรือบุคคลที่เก่ียว
โยงกนั ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว เพื่อรำยงำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บรษิัทฯ และกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทในทกุไตรมำส 

13.4.2 การท ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการค้าโดยทั่วไป 

 
กำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรคำ้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไป จะต้องได้รับกำรพิจำรณำและให้

ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
ต่อไป ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำร
เปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
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ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัที่
อำจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผูเ้ชี่ยวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว
เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ตำมแต่
กรณี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์อง
บริษัทฯ บริษัทย่อย เป็นส ำคัญ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี และ
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 

13.5  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการในอนาคต 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศค ำสั่งหรือ
ขอ้ก ำหนด ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนด
เก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกันตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรม
รำชปูถมัภ ์

162



บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
ส่วนที ่3 
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ส่วนที่ 3.14 หนำ้ที่ 1 
 

15. ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

 
ผูล้งทนุควรพิจำรณำงบกำรเงิน และหมำยเหตปุระกอบงบส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 

2560 และ 2561 ที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรแนบของเอกสำรฉบบันี ้เพื่อประกอบค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน
และฐำนะทำงกำรเงิน นอกจำกนี ้มลูค่ำรวมที่แสดงในตำรำงอำจไม่สอดคลอ้งกบัผลรวมซึง่ค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงอนั
เป็นผลมำจำกกำรปัดทศนิยม 

ทัง้นี ้กำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ส  ำคัญ หำกไม่ไดม้ีกำรระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น จะค ำนวณตำมสตูรค ำนวณ
อัตรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำร ที่ก ำหนดในคู่มือจัดท ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล แบบ   
56-1 และ 69-1 ซึ่งจดัท ำโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. 

15.1 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี 

15.1.1 ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินรวม
ของบริษัทฯ 

ผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบรษิัทฯ มีรำยละเอียดดงันี ้

งบกำรเงิน ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน บริษัทผู้สอบบัญชี 

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ 
ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม   2560 
2561 และ 2562 

นำยอภิชำติ สำยะสิต 4229 บริษัท เบเคอร ์ทิลลี่ ออดิท 
แอนด ์แอ็ดไวเซอรร์ี่ เซอรว์ิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 

15.1.2 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี 

งบกำรเงิน ควำมเหน็ผู้สอบบัญชี 

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัท
ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัทฯ ส ำหรับปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่  31 
ธันวำคม 2560 2561 และ2562 

ผูส้อบบญัชีใหค้วำมเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงฐำนะกำรเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559  2560 2561 และ 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและกระแส
เงินสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกันของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัทฯ 
โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ส่วนที่ 3.14 หนำ้ที่ 2 
 

15.2    สรุปงบกำรเงนิรวมส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 
15.2.1 งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) 

สินทรัพย ์       

สินทรพัยห์มนุเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 133.7 8.4 142.7  9.1 363.3  17.8 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 26.0 1.6 44.3  2.8 106.5  5.2 

สินคำ้คงเหลือ – สทุธิ 97.1 6.1 107.7  6.9 94.9  4.6 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 7.2 0.5 9.3  0.6 13.5  0.6 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 22.3 1.4 15.3  1.0 19.6  1.0 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 286.3 18.0 319.3  20.4 597.8  29.2 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

เงินลงทนุในบริษัทย่อย – รำคำทนุ - - - - - - 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์– สทุธิ 786.3 49.5 722.8  46.2 884.3  43.3 

ค่ำควำมนิยม 182.0 11.5 182.0  11.6 182.0  8.9 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน – สทุธิ 96.7 6.1 90.7  5.8 89.7  4.4 

สิทธิกำรเช่ำ – สทุธิ 57.7 3.6 48.4  3.1 40.1  2.0 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิกำรเช่ำ - - -  - -  - 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี – สทุธิ 25.9 1.6 26.4  1.7 33.3  1.6 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) 

เงินมดัจ ำ 148.2 9.3 163.5  10.5 197.4  9.7 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 5.8 0.4 10.8  0.7 19.5  0.9 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,302.5 82.0 1,244.7  79.6 1,446.3  70.8 

รวมสินทรัพย ์ 1,588.9 100.0 1,564.0 100.0 2,044.1 100.0 

หมำยเหต:ุ (1)  รอ้ยละของสินทรพัยร์วม 
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ส่วนที่ 3.14 หนำ้ที่ 4 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) 

หนีสิ้น       

หนีส้ินหมนุเวียน       

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน – สทุธิ 698.6 44.0 629.8  40.3 -  - 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 249.5 15.7 236.8  15.1 295.1  14.4 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

- - - - - - 

ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 0.8 0.0 1.3  0.1 0.6  0.1 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 9.7 0.6 12.7  0.8 7.1  0.3 

เงินปันผลคำ้งจ่ำย - - -  - -  - 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 72.7 4.6 67.6  4.3 106.8  5.2 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมสมำชิกรอตดับญัชี – ส่วนที่ถึงก ำหนดรบัรูภ้ำยในหนึ่ง
ปี 

5.3 0.3 12.1  0.8 15.0  0.8 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมแรกเขำ้รอตดับญัชี – ส่วนที่ถึงก ำหนดรบัรูภ้ำยในหนึ่ง
ปี 

6.9 0.4 3.0  0.2 7.1  0.3 

ประมำณกำรหนีส้ินหมนุเวียนจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแกล่กูคำ้ 3.0 0.2 3.8  0.2 4.5  0.2 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน 12.4 0.8 18.0  1.1 18.7  0.9 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 32.4 2.0 23.0  1.5 26.5  1.3 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 1,091.2 68.7 1,008.2  64.4 481.4  23.5 
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ส่วนที่ 3.14 หนำ้ที่ 5 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน       

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน - - - - - - 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน – สทุธิ 1.2 0.1 1.3  0.1 0.3  0.1 

ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ - - -  - -  - 

ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนผลประโยชนห์นกังำนเม่ือเกษียณอำยุ 10.8 0.7 12.2  0.8 16.6  0.8 

ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนกำรรือ้ถอน 104.0 6.5 51.1  3.3 67.6  3.3 

รำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมสมำชิก – สทุธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดรบัรูภ้ำยใน
หนึ่งปี 

3.3 0.2 4.8  0.3 5.2  0.3 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมแรกเขำ้รอตดับญัชี – สทุธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดรบัรู ้
ภำยในหนึ่งปี 

4.5 0.3 8.1  0.5 13.5  0.7 

รำยไดร้บัลว่งหนำ้ - - - - 13.6 - 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 8.3 0.5 9.7  0.6 11.8  0.6 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 132.0 8.3 87.2  5.6 128.6  6.3 

รวมหนี้สิน 1,223.3 77.0 1,095.4  70.0 610.0  29.8 

หมำยเหต:ุ (1)  รอ้ยละของสินทรพัยร์วม 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุน้       

ทนุจดทะเบียน 140.6 8.9 300.0  19.2 300.0  14.7 

ทนุที่ออกและช ำระแลว้ 140.6 8.9 225.0  14.4 300.0  14.7 

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 78.3 4.9 78.3  5.0 960.0  47.0 

ส่วนเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควมคมุเดียวกนั 144.4 9.1 145.0  9.3 147.8  72. 

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม       

จดัสรรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย 14.1 0.9 30.0  1.9 30.0  1.5 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขำดทนุสะสม) (11.8) (0.7) (9.7) (0.6) (3.7) (0.2) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 365.6 23.0 468.6  30.0 1,434.1  70.2 

ส่วนไดส้่วนเสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 365.6 23.0 468.6  30.0 1,434.1  70.2 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,588.9 100.0 1,564.0  100.0 2,044.1  100.0 

หมำยเหต:ุ (1)  รอ้ยละของสินทรพัยร์วม 
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15.2.2 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) 

รำยได้       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 2,425.0 96.4 2,852.6  96.2 3,026.6  96.3 

รำยไดจ้ำกกำรใหส้ิทธิแฟรนไชส ์ 56.5 2.2 69.5  2.4 75.8  2.4 

รำยไดอ่ื้น 33.7 1.3 42.5  1.4 41.7  1.3 

รวมรำยได ้ 2,515.2 100.0 2,964.6  100.0 3,144.1 100.0 

ค่ำใช้จ่ำย       

ตน้ทนุขำยและบริกำร 1,878.7 74.7 1,519.8  51.3 1,621.3  51.6 

ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ย 86.7 3.4 799.1  26.9 901.9  28.7 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 423.5 16.8 448.7  15.1 489.7  15.5 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 24.5 1.0 24.6  0.8 3.7  0.1 

รวมค่ำใชจ้่ำย 2,413.3 95.9 2,792.1  94.1 3,016.6  95.9 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 101.9 4.1 172.5  5.9 127.5  4.1 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (20.1) (0.8) (32.3) (1.1) (21.3) (0.7) 

ก ำไรส ำหรับปี 81.8 3.3 140.2  4.8 106.2  3.4 

หมำยเหต:ุ (1)  รอ้ยละของรำยไดร้วม 
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) ล้ำนบำท ร้อยละ(1) 

ก ำไรส ำหรับงวด 81.8 3.3 140.2  4.8 106.2  3.4 

ก ำไร (ขำดทนุ)เบ็ดเสรจ็อ่ืน:       

รำยกำรที่จะไม่จดัประเภทรำยกำรใหมไ่ปยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั       

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยั 1.6 0.1 2.6 0.1 1.3 0.0 

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน (0.3) (0.0) (0.5) (0.0) (0.3) (0.0) 

ก ำไร (ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 1.3 0.1 2.1 0.1 1.0 0.0 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 83.1 3.4 142.4  5.0 107.2  3.4 

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 81.8 3.3 140.2  4.7 106.2  3.4 

ส่วนที่เป็นของส่วนไดส้่วนเสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ (0.0) (0.0) (0.0) - (0.0) - 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 81.8 3.3 140.2  4.7 106.2  3.4 

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 83.1 3.4 142.4  4.8 107.2  3.4 

ส่วนที่เป็นของส่วนไดส้่วนเสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ (0.0) (0.0) (0.0) - (0.0) - 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 83.1 3.4 142.4  4.8 107.2  3.4 

หมำยเหต:ุ (1)  รอ้ยละของรำยไดร้วม 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 3.14 หนำ้ที่ 9 
 

15.2.3 งบกระแสเงนิสด 

งบระแสเงินสด 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    

ก ำไร  ส ำหรบัปี 81.8 140.2  106.2  

รำยกำรปรบักระทบก ำไรส ำหรบัปีเป็นเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) 
กิจกรรมด ำเนินงำน 

   

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย 173.8 170.2  188.8  

ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกูร้อตดับญัชี - -  - 

ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยถ์ำวร 20.9 3.2  4.2 

ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - -  1.0 

ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรขำยสินทรพัยถ์ำวร 9.7 0.7  (0.7) 

ตดัจ ำหน่ำยสินคำ้คงเหลือ 0.4 1.2  0.7 

ค่ำเผื่อ (กลบัรำยกำร) สินคำ้เสื่อมสภำพ 0.3 1.6  1.5 

ค่ำเผื่อ (กลบัรำยกำร) ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ (2.6) -  8.7 

ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู - - 1.0 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมสมำชิก – สทุธิ - (5.3) (12.1) 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ – สทุธิ - (6.4) (2.3) 

กลบัรำยกำรประมำณกำรหนีส้ินกำรรือ้ถอน (0.3) (17.3) (2.6) 

ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังำนเม่ือเกษียณอำยุ 4.4 4.1  7.1 

ประมำณกำรหนีส้ินจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ 1.0 0.9  0.7 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 24.5 24.6  3.7 

รำยไดด้อกเบีย้ (1.7) (1.3) (2.5) 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 20.1 32.3  21.3 

สินทรพัยด์  ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้)    

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน (3.5) (18.2) (63.2) 

สินคำ้คงเหลือ (19.1) (13.3)  10.5 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (7.4) 6.7 (5.9) 

เงินมดัจ ำ (13.8) (15.3) (34.5) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - -  - 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 3.14 หนำ้ที่ 10 
 

งบระแสเงินสด 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

หนีส้ินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 85.1 (18.9) 27.7 

เงินทดรองจำกบคุคลและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - -  - 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน 5.6 5.6  0.7 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 22.7 (4.8)  39.3 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 9.3 (9.4)  0.1 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมสมำชิกรอตดับญัชี 8.5 13.5  15.4 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมแรกเขำ้รอตดับญัชี 7.8 6.2  11.8 

รำยไดร้บัลว่งหนำ้ - - 17.0 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 2.1 1.4  2.1 

จ่ำยผลประโยชนพ์นกังำนเม่ือเกษียณอำย ุ - -  (1.3) 

จ่ำยค่ำรือ้ถอน - -  - 

รบัคืนภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ำย - 2.2  0.7 

จ่ำยภำษีเงินได ้ (31.5) (39.7) (43.0) 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 398.0 264.6  302.1 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน    

จ่ำยซือ้เงินลงทนุในหุน้ทนุในบริษัทย่อย - - - 

ส่วนต ำ่กว่ำทนุเพ่ิมขึน้จำกกำรซือ้สินทรพัยถ์ำวรจำกบริษัทที่อยู่ภำยใตก้ำร
ควบคมุเดียวกนั 

- - - 

ตดัจ ำหน่ำยส่วนต ำ่กว่ำทนุจำกกำรซือ้สินทรพัยถ์ำวรจำกบรษิัทที่อยู่
ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั 

- - - 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรพัยถ์ำวร 2.0 2.0  14.4 

รบัคืนเงินจำกกำรซือ้ธุรกิจ 1.1 -  - 

ซือ้สินทรพัยถ์ำวร (144.8) (115.5) (303.5) 

ซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (37.2) (6.5) (9.5) 

จ่ำยเงินค่ำสิทธิกำรเช่ำ (16.1) -  - 

ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุเพ่ิมขึน้ - -  - 

จ่ำยค่ำรือ้ถอน (13.1) (2.6) (0.8) 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 3.14 หนำ้ที่ 11 
 

งบระแสเงินสด 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รบัดอกเบีย้ 1.7 1.3  2.5 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (206.4) (121.2) (296.9) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,792 2,955.0  490.0 

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - -  - 

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมจำกบคุคลที่เกี่ยวขอ้งและบรษิัทย่อย - -  - 

จ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน (3,648) (3,025.0) (1,120.0) 

จ่ำยช ำระเงินกูย้ืมจำกบคุคลที่เกี่ยวขอ้งและบริษทัย่อย - -  - 

จ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - -  - 

จ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (0.7) (1.0) (1.7) 

เงินสดรบัจำกผูถ้ือหุน้เพ่ือทนุเรือนหุน้ - 84.4  975.0 

จ่ำยค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเพิ่มทนุ - - (22.9) 

จ่ำยเงินปันผล (303.7) (124.3) (101.3) 

จ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกู ้ (2.4) -  - 

จ่ำยดอกเบีย้ (23.5) (23.6) (3.6) 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (186.2) (134.5) 215.5 

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 5.4 8.9  220.7 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 128.3 133.7 142.6 

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ปี 133.7 142.6  363.3 

15.3 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชี 
สิน้สุดวันที ่31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง     

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.3 0.3 1.2 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.1 0.2 1.0 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.4 0.3 0.4 

อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 99.9 81.1 40.1 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 3.6 4.4 9.0 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 3.14 หนำ้ที่ 12 
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชี 
สิน้สุดวันที ่31 ธ.ค. 

2560 2561 2562 

อตัรำส่วนหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ(2) (เท่ำ) 21.4 14.8 16.0 

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 16.6 24.3 22.5 

อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 10.0 6.2 6.1 

ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 36.1 57.6 59.1 

Cash Cycle (วนั) (15.6) (28.9) (27.6) 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร     

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)(3) 24.3 48.0 47.7 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (รอ้ยละ) 3.8 5.4 3.0 

อตัรำก ำไรอ่ืน (รอ้ยละ) 1.3 1.4 1.3 

อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (รอ้ยละ) 415.4 170.6 337.1 

อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 3.3 4.7 3.4 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ) 25.8 33.6 11.2 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(รอ้ยละ) 5.4 8.9 5.9 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (รอ้ยละ) 19.2 11.0 21.2 

อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เท่ำ) 1.7 1.9 1.7 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน    

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 3.3 2.3 0.4 

อตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 1.9 1.3 0.0 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 17.6 13.0 88.3 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 0.4 0.1 0.2 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (รอ้ยละ) 371.3 88.7 95.3 

หมำยเหต:ุ (1) ค ำนวณโดยวิธีปรบัค่ำใหเ้ป็นรำยปี (Annualize) 
 (2) ค ำนวณจำกสินคำ้คงเหลือทัง้หมด (วตัถดุิบ เครื่องดื่ม และสินคำ้สิน้เปลือง) 

(3) ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร บวกดว้ยรำยไดจ้ำกกำรใหส้ิทธิแฟรนไชส ์หกัดว้ยตน้ทนุขำยและบริกำร 
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      บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

  ส่วนท่ี 3.15 หนำ้ที่ 1 

 

 

15. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานทางการเงนิปี 2562 

 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 

ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดร้วม (TSSG) เพิ่มขึน้ 6.1% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยไดแ้รงหนนุหลกัจำก

กำรขยำยสำขำใหม่ ทัง้นีก้ลุ่มบรษิัทฯไดเ้ปิดสำขำใหม่ทัง้หมด 100 สำขำแบ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯเป็นเจำ้ของ 71 สำขำ และ

สำขำแฟรนไชสซ์ึง่รวมทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 29 สำขำ โดยมีกำรเปิดสำขำใหม่ส ำหรบั                 แบรนด ์เขียง มำกที่สดุ

หลงัจำกที่เปิดตวัแบรนดไ์ปในช่วงปลำยปี 2561 นอกจำกนีย้งัมี 2 แบรนดใ์หม่ที่ไดเ้ปิดตวัในช่วงปลำยปี 2562 เพื่อเสรมิควำม

หลำกหลำยของรำ้นอำหำรในกลุม่ ไดแ้ก่ ฟ ูเฟเวอร ์และดินส ์ซึ่งไดร้บักำรตอบรบัจำกผูบ้รโิภคเป็นอย่ำงดี 

อย่ำงไรกต็ำมในชว่งปี 2562 จำกสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกจิและควำมเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้

ยอดขำยสำขำเดมิของกลุ่มบรษิทัฯ (SSSG) ลดลง -4.7% สำเหตหุลกัมำจำกรำยไดท้ี่ลดลงของแบรนดเ์ซ็น                    คดิเป็นสดัสว่น

ประมำณ 40% ของรำยไดข้องกลุ่มบรษิัทฯไดร้บัผลกระทบจำกสภำวะตลำดและกำรแข่งขนัท่ีเพิม่ขึน้ในอตุสำหกรรมรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น 

ขณะที่แบรนดอ์ื่นๆ เช่น อำกะ และออน เดอะ เทเบิลยงัคงสำมำรถรกัษำอตัรำกำรเติบโตของรำยไดส้ำขำเดิม (SSSG) ใหเ้ป็นบวกได้

จำกควำมแขง็แกรง่ของแบรนด ์รวมทัง้ควำมนิยมชมชอบของผูบ้รโิภคในอำหำรบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่ำงและรำ้นอำหำรสไตลค์ำเฟ่ 

แมว้ำ่ภำวะเศรษฐกจิที่ชะลอตวั และกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงในอตุสำหกรรมรำ้นอำหำรจะส่งผลใหย้อดขำยสำขำเดิมลดลง กลุ่ม

บรษิัทฯไดด้  ำเนินกำรอย่ำงเต็มที่ในกำรรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรดว้ยกำรท ำกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อกระตุน้

ยอดขำย  รวมถึงมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบรหิำรตน้ทนุวตัถดุิบและคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆมำกยิ่งขึน้    อย่ำงไรก็ตำมจำกปัจจยัตำ่งๆ

ดงักล่ำวส่งผลใหใ้นปี 2562 กลุม่บรษิัทฯมกี ำไรสทุธิ 106.2 ลำ้นบำทลดลง 34.0 ลำ้นบำท หรือ 24.2% จำกปี 2561 ทัง้นีห้ำกไมร่วม

รำยกำรท่ีเกดิขึน้เพียงครัง้เดยีว เช่น กำรกลบัรำยกำรส ำรองส ำหรบักำรรือ้ถอนในปี 2561 และกำรตัง้คำ่เผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยใ์น

ปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯมีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ที่ 114.2 ลำ้นบำท ลดลง 8.7 ลำ้นบำท หรือ 7.1% 

ส ำหรับปี 2563 กลุ่มบริษทัฯยงัคงวำงแผนกำรขยำยสำขำอยำ่งต่อเนื่องเพื่อใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคมำกขึ้น แตจ่ะเป็นกำรขยำยแบบชะลอลงและระมดัระวงั

มำกขึ้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัจำกสภำวกำรณ์ต่ำงๆท่ีไมแ่น่นอน เช่น สภำวะเศรษฐกิจและควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค โดยจะมุ่งเนน้กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนดำ้น
ยอดขำยและควำมมีประสิทธิภำพของสำขำปัจจุบนั ทั้งน้ีกำรเติบโตของธุรกิจจะมำจำกกำรเปิดสำขำแฟรนไชส์ใหม่โดยเฉพำะรูปแบบของร้ำนขนำดเล็ก เช่น แบรนดเ์ขียง 

ควบคู่กบักำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและลดค่ำใชจ้่ำยส ำหรับทีมสนบัสนุนแบรนดแ์ละทีมบริหำรส่วนกลำงดว้ยกำรลงทุนพฒันำระบบไอที      
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ผลการด าเนินงาน 

กำรเปิดสำขำใหมใ่นปี 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้  

รายได้ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม  
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 2,852.6 96.2% 3,026.6 96.3% 6.1% 

รำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 69.6 2.3% 75.9 2.4% 9.1% 

รำยไดอ้ื่น 42.5 1.4% 41.7 1.3% -2.0% 

รวมรายได้ 2,964.7 100.0 3,144.2 100.0% 6.1% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 รำยไดร้วมของกลุ่มบรษิัทฯเพิ่มขึน้จำก 2,964.7 ลำ้นบำท เป็น 3,144.2 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 179.5 ลำ้นบำทหรือ 6.1% โดยรำยไดส่้วนใหญ่มำจำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึน้ซึ่งถือเป็นรำยไดห้ลัก
ของกลุ่มบรษิัท ในช่วงปี 2561 และ 2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรคิดเป็น 96.2% และ 96.3% ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

แบรนดส์าขาทีเ่ปิด
ใหม่ใน ปี 2562 

สาขาทีก่ลุ่มบริษทั
ฯ เป็นเจ้าของ 

สาขาแฟรนไชสใ์น
ประเทศ 

สาขาแฟรนไชสใ์น
ต่างประเทศ 

รวม (สาขา) 

เซ็น 5 - - 5 
อำกะ 8 - 2 10 
ออน เดอะ เทเบิล 5 - - 5 
มชูะ 2 - - 2 
ต ำมั่ว 8 9 - 17 
ลำวญวน - 7 - 7 
แจ่วฮอ้น - 2 - 2 
เขียง 39 9 - 48 
ก๋วยเตี๋ยว (เฝอ) 1 - - 1 
ฟ ูเฟเวอร ์ 2 - - 2 
ดินส ์ 1 - - 1 
รวม 71 27 2 100 

177



      บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

  ส่วนท่ี 3.15 หนำ้ที่ 3 

 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขาย                             อาหาร
และเคร่ืองดื่ม 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกธุรกจิรำ้นอำหำร 2,672.6 93.7% 2,704.3 89.3% 1.2% 

รำยไดจ้ำกขำยวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 159.4 5.6% 192.4 6.4% 20.9% 

รำยไดจ้ำกบรกิำรจดัสง่อำหำรและบรกิำรจดัเลีย้ง 13.5 0.5% 101.6 3.4% 656.3% 

รำยไดธุ้รกจิอำหำรคำ้ปลีก 7.2 0.2% 28.3 0.9% 293.1% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 2,852.6 100.0% 3,026.6 100.0% 6.1% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มอยู่ที่ 2,852.6 ลำ้นบำทและ 3,026.6 ลำ้น
บำทตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 174.0 ลำ้นบำทหรือ 6.1% โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรเปิดสำขำใหม่เพิ่มขึน้ (2)  ยอดขำยจำกบริกำรจดัส่ง
อำหำรเพิ่มมำกขึน้ (3) ยอดขำยวตัถุดิบใหก้ับแฟรนไชสเ์พิ่มมำกขึน้ และ (4) ยอดขำยธุรกิจอำหำรคำ้ปลีกเพิ่มมำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำม 
จำกปัญหำทำงดำ้นเศรษฐกิจ และควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจ
รำ้นอำหำรของสำขำเดิม (SSSG) ของกลุ่มบรษิัทฯ ในปี 2562 ลดลง -4.7% 

 

รายการ 
ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 

จ ำนวนสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯเป็นเจำ้ของเปิดใหม่สทุธิ (สำขำ) 8 71 

จ ำนวนสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯเป็นเจำ้ของ ณ วนัสิน้งวด (สำขำ) 110 174 

จ ำนวนสำขำแฟรนไชสท์ี่เปิดใหมร่ะหว่ำงปี (สำขำ) 34 29 

จ ำนวนสำขำแฟรนไชส ์ณ วนัสิน้งวด (สำขำ) 145 171 

อตัรำกำรเติบโตของรำยไดธุ้รกิจรำ้นอำหำรของสำขำเดิม: SSSG (%)(1)   4.7% -4.7% 

หมายเหตุ: (1)ค านวณจากรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมของสาขาเดิมเฉล่ียต่อจ านวนวันท่ีเปิดด าเนินการจริงของสาขาเดิม 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 รำยไดจ้ำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นจำก 69.6 ลำ้นบำท เป็น 75.9 ลำ้นบำทตำมล ำดบั เพิ่มขึ้น 

6.3 ลำ้นบำทหรือ 9.1% รำยไดท่ี้เพิ่มขึ้นน้ีมีสำเหตุหลกัมำจำกจ ำนวนสำขำแฟรนไชส์ท่ีเพิ่มขึ้น 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562  รำยไดอ้ื่นลดลงจำก 42.5 ลำ้นบำท เป็น 41.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 0.8 ลำ้นบำทหรือ 2.0% 

โดยมีสำเหตุหลกัสืบเน่ืองมำจำกในไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 กลุ่มบริษทัฯมีรำยไดอ่ื้นจำกกำรกลบัรำยกำรประมำณกำรหน้ีสินกำรร้ือถอนจ ำนวน 17.3 ลำ้นบำท ทั้งน้ี หำก
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ไม่นับรวมรำยไดอ้ื่นดงักล่ำว กลุ่มบริษทัฯมีรำยไดอ่ื้นเพิ่มขึ้นจำก 25.2 ลำ้นบำทเป็น 41.7 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 16.5 ลำ้นบำทหรือ 65.5% โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 

(1) รำยไดค้่ำธรรมเนียมสมำชิกท่ีสูงขึ้น และ (2) รำยไดค้่ำก่อสร้ำงและติดตั้งจำกสำขำแฟรนไชส์ใหม่ท่ีสูงขึ้น และ (3) รำยไดด้อกเบ้ียรับท่ีสูงขึ้น 

 

ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายการ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2561 2562 

(ล้านบาท) ร้อยละ(1) (ล้านบาท) ร้อยละ(1) ร้อยละ 

  รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 2,852.6 97.6% 3,026.6 97.6% 6.1% 

  รำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 69.6 2.4% 75.9 2.4% 9.1% 

รำยไดจ้ำกธุรกจิหลกั 2,922.1 100.0% 3,102.5 100.0% 6.2% 

ตน้ทนุขำยอำหำรและเครื่องดื่ม(2) 1,519.8 52.0% 1,621.3 52.3% 6.7% 

ก ำไรขัน้ตน้                                        1,402.4 48.0% 1,481.2     47.7%      5.6% 

หมำยเหต:ุ        (1) รอ้ยละของรายไดจ้ากธุรกิจหลกั  
                           (2) ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มกีารปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทตน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ย
ในการขายและจดัจ าหน่ายใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งและง่ายต่อการเปรียบเทยีบกบับริษัทอืน่ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 ตน้ทุนขำยอำหำรและเครื่องดื่มเพิ่มขึน้จำก 1,519.8 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 
1,621.3 ลำ้นบำทในปี 2562 เพิ่มขึน้ 101.5 ลำ้นบำทหรือ 6.7% โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเปิดสำขำใหม่เพิ่มขึน้ในระหว่ำงปี  

ก ำไรขัน้ตน้ เพิ่มขึน้จำก 1,402.4 ลำ้นบำท ใน ปี 2561 เป็น 1,481.2 ลำ้นบำทในงวดเดียวกนัปี 2562 เพิ่มขึน้ 78.8 ลำ้นบำทหรือ 5.6% 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงเล็กนอ้ยจำก 48.0% ในปี 2561 เป็น 47.7% ในปี 2562 เนื่องจำกมีกำรใชส่้วนลดโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มปริมำณกำรเขำ้
ใชบ้รกิำรและสรำ้งกำรรบัรูแ้บรนดใ์นระหว่ำงกำรเปิดสำขำใหม่ โดยเฉพำะแบรนดเ์ขียง อย่ำงไรก็ดีกลุ่มบรษิัทฯสำมำรถควบคมุตน้ทุน
อำหำรและเครื่องดื่มของแบรนดห์ลกัๆไดเ้ป็นอย่ำงดีและลดลงจำกปีก่อน 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย (1) 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้จำก 799.1 ลำ้นบำทในปี 2561 
เป็น 901.9 ล้ำนบำทในปี 2562 เพิ่มขึน้ 102.8 ล้ำนบำทหรือ 12.9% กลุ่มบริษัทฯสำมำรถบริหำรค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดไดม้ี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ จำกกำรเปล่ียนมำใช้ช่องทำงกำรตลำดที่มีค่ำใช้จ่ำยต ่ำลง อย่ำงไรก็ตำมสำเหตุหลักที่เพิ่มขึน้มำจำก (1) 
ค่ำใชจ้่ำยของพนกังำนหนำ้สำขำ ค่ำเช่ำ ค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำเส่ือมรำคำเพิ่มขึน้จำกกำรเปิดสำขำใหม่ และ (2) ค่ำคอมมิชชั่น
ใหก้ับผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งอำหำร (Grab, Lineman, Food Panda และ Get) ที่เพิ่มขึน้ จำกรำยไดจ้ำกบริกำรจดัส่งอำหำรที่มำกขึน้ 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้จำกอตัรำ 27.0% ของรำยไดร้วมในปี 2561 เป็น 28.7% ในปี 2562  
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หมำยเหต:ุ     (1) ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มกีารปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายใหม่
เพือ่ใหส้อดคลอ้งและงา่ยต่อการเปรียบเทยีบกบับรษิัทอืน่ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้จำก 448.6 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 489.7 ลำ้นบำทในปี 2562 เพิ่มขึน้ 41.1 ลำ้นบำทหรือ 
9.2% สำเหตุหลกัมำจำก (1) พนกังำนส่วนงำนสนบัสนุนแบรนดเ์พิ่มขึน้เพื่อรองรบักำรขยำยสำขำทัง้รำ้นอำหำรที่บริษัทเป็นเจำ้ของ
และรำ้นอำหำรแฟรนไชส ์(2) ค่ำเช่ำเพิ่มขึน้เนื่องจำกมีกำรยำ้ยส ำนักงำนใหญ่ ซึ่งไดร้วมบริษัทย่อยในกลุ่มไวท้ี่เดียวกัน เพื่อกำร
บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ และ (3) กำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ทั้งนี ้ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้จำก 
15.1% ของรำยไดร้วมในปี 2561 เป็น 15.6% ในปี 2562 
 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลงจำก 24.6 ลำ้นบำทปี 2561 เป็น 3.7 ลำ้นบำทในปี 2562 ลดลง 20.9 ลำ้นบำทหรือ 85.0% โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกกำรน ำเงินบำงส่วนที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนต่อประชนชนบำงส่วนมำช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกธนำคำร
พำณิชยท์ัง้หมด 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดล้ดลงจำก 32.3 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 21.3 ลำ้นบำทในปี 2562 ลดลง 11.0 ลำ้นบำทหรือ 34.1% 
ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ  

ก าไรสุทธ ิ

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม  

2561 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ก ำไรสทุธิ (ตำมงบกำรเงิน) 140.2 106.2 24.2% 

อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 4.7% 3.4% -1.3% 

รำยกำรท่ีเกดิขึน้เพียงครัง้เดยีว                         
   รำยไดจ้ำกกลบัรำยกำรประมำณกำรรือ้ถอน 
   ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย ์

 
-17.3 

- 

 
-0.7 
8.7 

 
-96.0% 

- 

ก ำไรสทุธิ ไม่รวมรำยกำรท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว  122.9 114.2 -7.1% 

อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ)  4.1%     3.6% -0.5% 

 

180



      บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

  ส่วนท่ี 3.15 หนำ้ที่ 6 

 

ส ำหรบัปี 2561 และปี 2562 ก ำไรสทุธิลดลงจำก 140.2 ลำ้นบำทเป็น 106.2 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลง 34.0 ลำ้นบำทหรือ 
24.2% และอตัรำก ำไรสทุธิลดลงจำก 4.7% เป็น 3.4% โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกอตัรำกำรเติบโตของรำยไดธุ้รกิจรำ้นอำหำรของสำขำ
เดิมที่ตดิลบจำกสภำวะเศรษฐกจิชะลอตวั อย่ำงไรก็ตำมหำกไมน่บัรวมรำยกำรท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจำกกำรกลบัรำยกำรประมำณ
กำรหนีสิ้นกำรรือ้ถอนจ ำนวน 17.3 ลำ้นบำท ในไตรมำสที่ 2 ปี 2561 และ กำรตัง้คำ่เผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยใ์นไตรมำสที่ 4 ปี 2562  
กลุ่มบรษิัทฯมกี ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติลดลงจำก 122.9 ลำ้นบำทเป็น 114.2 ลำ้นบำท ลดลง 8.7 ลำ้นบำทหรือ 7.1% และ
อตัรำก ำไรสทุธิลดลงจำก 4.1% เป็น 3.6%  

 

การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิทัมีสินทรพัยร์วม 1,564.0 ลำ้นบำทและ 2,044.1 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 480.1 ลำ้นบำทหรือ 30.7% สินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เกิดจำก (1) กำรเพิม่ขึน้ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดซึง่คงเหลือจำกเงินท่ีไดม้ำจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุต่อประชนชนหลงัหกักบักำรช ำระคืนเงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย์
แลว้ (2) กำรเพิ่มขึน้ของที่ดิน อำคำรและอปุกรณจ์ำกกำรขยำยสำขำ และ (3) กำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 
จำกลกูหนีค้่ำกอ่สรำ้งรำ้นใหแ้ฟรนไชส ์ ลกูหนีก้ำรคำ้ส่งเสรมิกำรขำยจำกพนัธมิตรตำ่งๆ เช่น ธนำคำร เครือขำ่ยโทรศพัท ์ และผู้
ใหบ้รกิำรจดัส่งอำหำร 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นรวม 1,095.4 ลำ้นบำทและ 610.0 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

ลดลง 485.3 ลำ้นบำทหรือ 44.3% โดยมีสำเหตมุำจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ 468.6 ลำ้นบำทและ 1,434.1 ลำ้นบำท

ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 965.5 ลำ้นบำท ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้นีส่้วนใหญ่มำจำกส่วนเกินมลูค่ำหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุน้

สำมญัเพิ่มทนุต่อประชนชน 960.0 ลำ้นบำท กำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัอื่นๆ ในส่วนของผูถื้อหุน้ในระหว่ำงงวดคือ (1) กำรเพิม่ทนุช ำระ

แลว้จำก 225.0 ลำ้นบำทเป็น 300.0 ลำ้นบำทส ำหรบักำรเตรียมตวัเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุต่อประชนชน (2) กำรจ่ำยเงินปันผลของ

ผูถื้อหุน้ 101.3 ลำ้นบำทและ (3) ก ำไรสทุธิของบรษิัทระหว่ำงงวด 106.2 ลำ้นบำท 
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การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด    

ประเภทของกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 264.7 302.1 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมกำรลงทนุ (121.2) (296.9) 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงิน (134.5) 215.5 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 8.9 220.7 

 

โดยภำพรวม บรษิัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ในระหว่ำงปี 2562 จ ำนวน 220.7 ลำ้นบำท 
 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 302.1 ลำ้นบำทในปี 2562 เพิ่มขึน้ 37.4 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนลดลง 34.0 ลำ้นบำท และถกูหกักลบจำกกำรเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก (1) คำ่ใชจ้่ำยคำ้ง
จ่ำยซึ่งเพิ่มขึน้ 39.3 ลำ้นบำทในปี 2562 เมื่อเทยีบกบัส่วนท่ีลดลง 4.8 ลำ้นบำทในปี 2561 (เปล่ียนแปลง +44.1 ลำ้นบำท) และ (2) 
รำยไดร้บัล่วงหนำ้ที่เพิ่มขึน้ 17.0 ลำ้นบำทในปี 2562 เมื่อเทียบกบัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงในปี 2561 
 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน 

กระแสเงินสดจำกกำรลงทนุลดลงจำก -121.2 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น -296.9 ลำ้นบำทในงวดเดียวกนัปี 2562 ซึง่ลดลง -
175.6 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรซือ้สินทรพัยถ์ำวรเพิม่ขึน้ในปี 2562 เมื่อเทียบกบัปี 2561 จำกกำรเปิดสำขำใหม่ที่มำกกว่ำ
เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
 

เงนิสดสุทธิใช้ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเพิ่มขึน้จำก -134.5 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 215.5 ลำ้นบำทในปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึน้ 350.0 
ลำ้นบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก (1) เงินสดรบัจำกผูถื้อหุน้เพื่อทนุเรือนหุน้เพิ่มขึน้ 975.0 ลำ้นบำท (2) กำรช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสัน้
จำกสถำบนักำรเงิน 630.0 ลำ้นบำท   

 

สภาพคลอ่งและโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องเทำ่กบั 1.24 ซึง่เพิม่ขึน้จำก 0.32 ในปี 2561 โดยมีสำเหตหุลกั
มำจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ทัง้หมดจำกสถำบนักำรเงิน 
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อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทนุปรบัตวัดีขึน้เป็น 0.43 ณ สิน้ปี 2562 เมื่อเทียบกบั 2.34 ณ สิน้ปี 2561 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก               
(1) กำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ทัง้หมดจำกสถำบนักำรเงิน และ (2) ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุต่อ
ประชนชน 
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ส่วนที ่4 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
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 บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนท่ี 4 หนำ้ที่ 1 
 

ส่วนที ่4 

กำรรับรองควำมถูกต้องของขอ้มูล 

4. กำรเสนอขำยหลักทรัพยโ์ดยบริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์ 

บรษิัทไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีฉบับนีแ้ลว้ บริษัทขอรบัรองว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกนี ้บรษิัทขอรบัรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มลูทำงกำรเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มลู
อย่ำงถกูตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อย
แลว้  

(2) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ดีเพื่อใหแ้น่ใจว่ำบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนที่เป็นสำระส ำคญัทัง้
ของบรษิัทและบรษิทัย่อยอย่ำงถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีและควบคุมดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว และบรษิัทได้
แจง้ขอ้มลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ต่อกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและกำร
เปล่ียนแปลงที่ส  ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

 ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ บริษัทไดร้ับรองควำมถูกต้องแล้ว 
ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยใหน้ำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์เป็นผูล้งลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนีไ้ว้
ทุกหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของนำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร์ ก ำกับไว ้
ขำ้พเจำ้จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มลูที่ขำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร /
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / กรรมกำรกำรตลำดและ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  นายบญุยง ตนัสกุล 

นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรกลุ่มธุรกิจบรหิำรสินทรพัยท์ำงปัญญำ 

(รกัษำกำร) นางสาวจอมขวญั จิราธิวฒัน ์
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 บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนท่ี 4 หนำ้ที่ 2 
 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง /        
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและ

บญัชี / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี (รกัษำกำร) นางยพุาพรรณ เอกสทิธิกุล 

 

 

นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์

 

 

กรรมกำร นายสตเีว่น เดวดิ ฮอร์ลิเดร์ 
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 

  

187



บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 1  

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแล

กำรท ำบัญชีและเลขำนุกำรบริษัท
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 1 : รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
โดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชีและเลขำนุกำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1.1: รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคมุดแูลกำรท ำบญัชีและเลขำนกุำรบรษิัท 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยไพฑรูย ์ทวีผล 

 
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท  
(1 ธนัวาคม 2557) 
กรรมกำรอิสระ 
(3 กนัยายน 2561) 

69 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(บญัชี) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัรบญัฑิตทำงกำร
สอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- Director Accreditation 

-ไม่มี- -ไม่มี- 4 -ไม่มี- 2557 – ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำร
บริษัท /  กรรมกำร
อิสระ 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

2555 – ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรนโยบำย
ควำมเสี่ยง /กรรมกำร
สรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน (1) /
กรรมกำรอิสระ 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทร
นิคส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ย
ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 
 
 

 

หมำยเหตุ       (1) เขำ้รบัต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนปี 2561 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 2 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

Program (DAP) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 4/2546 

- Director Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
38/2546 

- Audit Committee Program 
(ACP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
6/2548 

- Role of Chairman Program 
(RCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
11/2548 

   2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจอสอบ 

 

บริษัท อีซี่บำย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจบริกำรสินเช่ือ 

 

 

 

 

   2551 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร 
สรรหำและ
ค่ำตอบแทน /  
กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล 

บริษัท สมบรูณ ์แอ็ด
วำนซ ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
(มหำชน) 

 

 

 

 

 
 

ธุรกิจผลิตชิน้สว่นยำนยนต ์
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 3 
 

- Chartered Director Class (R-
CDC) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
3/2551 

- Monitoring Fraud Risk 
- Management (MFM) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 1/2552 

- Monitoring the Quality of 
Financial Reporting (MFR) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 11/2553 

- Role of the Compensation 
Committee (RCC)สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 10/2553 

- Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 9/2553 

- Monitoring the System of 
Internal Control and Risk 
Management (MIR) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 9/2553 

- Anti-Corruption for Executive 

   2545– ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำน
คณะกรรมกำรนโยบำย
ควำมเสี่ยง 

บริษัท เซ็นทรลัพฒันำ 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 4 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

Program (ACEP) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 2/2555 

- DCP Reunion (M-DCP Re) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 1/2555 

นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์

 

กรรมกำร 
(1 ธนัวาคม 2557) 
 
รองประธำนคณะกรรมกำร
บริษัท 
(1 มิถนุายน 2561) 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

42 - ปริญญำตรี สำขำสถำปัตยกรรม 
University of Westminster 
ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำออกแบบผงั
เมือง AA School of 
Architecture ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำธุรกิจบณัฑิต 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศิ
นทร ์ประเทศไทย 

- Director Certification Program 

33.46 เป็นพี่นอ้งกบั
นำงสำวจอมขวญั จิ
รำธิวฒัน ์ซึ่งเป็น
กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำรของกลุ่ม
บริษัทฯ 

 
 

ไม่มี 13 2557 – ปัจจบุนั รองประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร 
แบรนดร์ำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 5 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

ค่ำตอบแทน 
(13 พฤษภาคม 2558) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
( 29 เมษายน 2562 ) 
 
กรรมการบริษัทย่อย(3) 

(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ 
211/2558 

- Ethical Leadership Program 
(ELP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ 
7/2560 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฟู้ด แอคทีฟ 
จ ำกดั 

ธุรกิจขำยส่งผลิตภณัฑ์
อำหำรอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี แฟมิลี่  
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส ์ 
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สวนศำลำแดง 
จ ำกดั 

ธุรกิจกำรเช่ำและด ำเนินกำร
เกี่ยวกบัอสงัหำริมทรพัย ์

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 6 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

2554 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เทอรำ คอทเทจ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท์  
และหอ้งชดุ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แคนยอน คอท
เทจ จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ 

       2557 – 2561 ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 7 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ 

 

กรรมกำรอิสระ 
(12 ธนัวาคม 2557) 
 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
(12 ธนัวาคม 2557) 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน   

(8 สงิหาคม 2562) 

66 - ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- Board Nomination and 
Compensation Program        
(BNCP)สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
7/2562 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 120/2558 

- Advanced Audit Committee 
Program (AACP) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 30/2561 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ /   
ประธำนคณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 8 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัท ไทยอีสเทิรน์ กรุ๊ป 
โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจยำงพำรำ 
ธุรกิจปำลม์น ำ้มนั ธุรกิจ
พลงังำนทดแทน และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บำ้นสวยกรุ๊ป  
(สรุำษฎรธ์ำนี) จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์

   2556 – 2557 ประธำนสหกรณ ์ สหกรณโ์คเนือ้ฯ สหกรณก์ำรเกษตร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 9 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

รศ.ดร .วิเลิศ ภรูิวชัร 

 

กรรมกำรอิสระ 
(13 พฤษภาคม 2558) 
ประธำนคณะกรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน 
 (10 มีนาคม 2559) 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
(8 สงิหาคม 2562) 
(เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
1 มิถนุายน 2561 –  
28 เมษายน 2562 ) 
 

51 - ปริญญำตรี สำขำกำรเงินและ
กำรธนำคำร จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำกำรตลำด 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำ Private and 
Public Management Yale 
University ประเทศ
สหรฐัอเมริกำ 

- ปริญญำเอก สำขำ International 
Business University of Oxford 
ประเทศองักฤษ 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 137/2560 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 1 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / / 
ประธำนคณะกรรมกำร
กำรตลำดและพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน / กรรมกำร
สรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2562- ปัจจบุนั คณบดี คณะ
พำณิชยศำสตรแ์ละ
กำรบญัช ี

จฬุำลงกรณ ์
มหำวิทยำลยั 
 

มหำวิทยำลยั 

   2553 – 2562 หวัหนำ้ภำควิชำ
กำรตลำด 

จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

มหำวิทยำลยั 

   2553 – 2558 ที่ปรกึษำ บริษัท สปำ  ฮำคโูฮโด 
จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรโฆษณำ 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 10 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงโชติกำ สวนำนนท ์

 

กรรมกำรอิสระ 
(15 พฤษภาคม 2561) 
กรรมกำรตรวจสอบ 
(15 พฤษภาคม 2561) 
กรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 
(29 เมษายน 2562) 

59 - ปริญญำตรี สำขำจติวิทยำ 
University of Minnesota  
ประเทศสหรฐัอเมริกำ 

- ปริญญำโท สำขำจิตวทิยำ 
University of San Francisco 
ประเทศสหรฐัอเมริกำ 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศิ
นทร ์ประเทศไทย 

- Director Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
73/2549 

- Advanced Audit Committee 
Program (AACP) สมำคม

-ไม่มี- -ไม่มี- 1 7 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ กองทนุส่งเสริมกำร
พฒันำตลำดทนุ 

ส่งเสริมกำรพฒันำตลำดทนุ 

   2561 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
 

บริษัท อำรเ์อฟเอส 
จ ำกดั 
 

ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรดำ้น
กำรสนนัสนนุโรงพยำบำล 

   2560 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษำ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

หน่วยงำนของรฐั 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 11 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 18/2558 

- Risk Management Committee 
Program (RMP) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 6/2558 

- Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries 
(CGI) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
18/2560 

   2559 – ปัจจบุนั คณะกรรมกำรชดุย่อย ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

หน่วยงำนของรฐั 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท เซ็นทรลัพฒันำ 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

   2558 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ ทำลิส จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลยั
ผูท้รงคณุวฒิุ 

สภำมหำวิทยำลยัมหิดล มหำวิทยำลยั 

   2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ กองทนุประกนัชีวิต  

(Life Insurance Fund) 

ธุรกิจประกนัภยั 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 12 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2560 – 2561 กรรมกำร /  
กรรมกำรตรวจสอบ /  
กรรมกำรลงทนุ  

กองทนุประกนัชีวิต  
(Life Insurance Fund) 

ธุรกิจประกนัภยั 

   2557 – 2561 กรรมกำร /  
ประธำนอนกุรรมกำร
ตรวจสอบ /  
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
ประเทศไทย 

   2557 - 2560 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ
ดำ้นกำรเงิน 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

หน่วยงำนของรฐั 

   2557 - 2558 กรรมกำร /
กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง /  
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

ธนำคำรอำคำร
สงเครำะห ์

หน่วยงำนรฐัวิสำหกิจ 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 13 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2552 - 2557 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ ไทยพำณิชย ์
จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 14 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

 นำยชวลิต จินดำวณิค  
 
กรรมกำรอิสระ 
(29 เมษายน 2562) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
(29 เมษายน 2562) 
กรรมกำรตรวจสอบ 
(29 เมษายน 2562) 
 

56 -  วิศวกรรมศำสตรบ์ณัฑิต    
เครื่องกลจฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  ประเทศไทย 
-   Master of Business 
Administration Finance 
Eastern Michigan University 
USA 
  
-  IT Governance and Cyber 
Resilience Program (ITG )
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 10/2562 
-   Certification Program 
Update (DCPU) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 5/2558 
 -   Corporate Governance for 

-ไม่มี- 
 
 

-ไม่มี- 3 1 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนคณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง /  
กรรมกำรตรวจสอบ  
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2562 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท อินเตอรเ์น็ต 
ประเทศไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษัทเป็นผูใ้หบ้ริกำร
โครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นไอซีที
แบบครบวงจร 

   2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ลีมซูีน แอนด ์
คำร ์ทรำนสปอรต์ จ ำกดั 

กิจกรรมทำงกำรเงินและกำร
ประกนัภยั ( กิจกรรมของ
บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั) 

   2561-ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจตลำดทนุ 

   2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 15 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

Capital Market Intermediaries 
(CGI)สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
4/2558 
 -  Monitoring the System of 
Internal Control and Risk 
Management ( MIR) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 12/2555 
 -  Monitoring the Quality of 
Financial Reporting ( MFR)  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 15/2558 
 -  Monitoring the Internal 
Audit Function ( MIA) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 11/2556 

   2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทนุภทัร จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์

   2555-ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร 
จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ใน
ธุรกิจตลำดทนุ 
 

   2555 - 2561 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ 

ธนำคำรเกียรตินำคิน 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์

   2550 – 2561 ประธำนสำยกำรเงิน
และงบประมำณ/ 

กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

ธนำคำรเกียรตินำคิน 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์

   2554 - 2560 กรรมกำร / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ ภทัร จ ำกดั 

ธุรกิจจดักำรลงทนุ 

   2552 - 2559 กรรมกำร บริษัทหลกัทรพัย ์เคเค
เทรด จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 16 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

-   Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM)สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 6/2556 
 -  Audit Committee Program 
(ACP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
37/2556 
 -  Director Certification 
Program (DCP) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่76/2549 
 -  Director Accreditation 
Program (DAP)สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 21/2547 

 

   2553 - 2559 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรพัย ์เคเค
เทรด จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์

   2552 - 2559 กรรมกำร 
 
 
 
 
 

บริษัท ส ำนกังำน
กฎหมำยเอรำวณั จ ำกดั
  

ส ำนกังำนกฏหมำย 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 17 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยบญุยง ตนัสกลุ 

 

กรรมกำร 
(21 กรกฎาคม 2559) 
 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
(1 มิถนุายน 2561) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
( 29 เมษายน 2562 ) 
กรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 
( 29 เมษายน 2562 ) 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร 
(1  มิถนุายน 2561) 
 
กรรมการบริษัทย่อย(1) 

54 - ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้
ธนบรุีประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร สำขำ 
Introductory Manufacturing 
Management Sanno Institute 
of Management Thai-
Japanese Technological 
Promotion Association 
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร สำขำ 
Executive Development 
Program Northwestern 
University Kellogg Graduate 
School of Management 
ประเทศสหรฐัอเมริกำ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 8 2559 – ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำร / กรรมกำร /  
กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง / กรรมกำร
กำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน /
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร  
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร / 

กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

สมำคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

สมำคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร / 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร  
 

บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 18 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) - ประกำศนียบตัร สำขำ ผูบ้ริหำร
ระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำด
ทนุ ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร สำขำ Capital 
Market Academy Leadership 
Program สถำบนับณัฑิต
บริหำรธุรกิจศศินทร ์ประเทศไทย 

- Director Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
96/2550 

- Chartered Director Class 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 3/2551 

- Anti-Corruption for Executive 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร  
 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร 
 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร  
 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร 
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร  
 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 19 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

Program (ACEP) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 2/2555 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร  
 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

   2556 – 2559 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่ บริษัท ซิงเกอร ์
ประเทศไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจคำ้ปลีกและเช่ำซือ้ 

   2556 – 2558 รองประธำนบริหำร 
ซิงเกอรเ์อเชีย 

บริษัท ซิงเกอร ์
ประเทศไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจคำ้ปลีกและเช่ำซือ้ 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 20 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ 

 

กรรมกำร 
(1  ธนัวาคม 2557) 
กรรมกำรบริหำร 
(14 สงิหาคม 2561) 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มธุรกิจบริหำรสินทรพัยท์ำง
ปัญญำ (รกัษำกำร) 
(14 สงิหาคม 2561) 
 
กรรมการบริษัทย่อย(1) 
ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

37 - ปริญญำตรี สำขำ Mass 
Communication จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร สำขำ Fashion 
Portfolio London College of 
Fashion ประเทศองักฤษ 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 116/2558 

 

33.46 

 

เป็นพี่นอ้งกบั 
นำยสรรคนนท ์
จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็น
กรรมกำรของกลุ่ม

บริษัทฯ 

-ไม่มี- 12 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร / 
กรรมกำรบริหำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
สินทรพัยท์ำงปัญญำ 
(รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
สินทรพัยท์ำงปัญญำ 
(รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจ
บริหำรสินทรพัยท์ำง
ปัญญำ (รกัษำกำร) 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี แฟมิลี่  
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 21 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส ์ 
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร/ รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่ม
บริหำรสินทรพัยท์ำง
ปัญญำ (รกัษำกำร) 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร/ รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่ม
บริหำรสินทรพัยท์ำง
ปัญญำ (รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สวนศำลำแดง 
จ ำกดั 

ธุรกิจกำรเช่ำและด ำเนินกำร
เกี่ยวกบัอสงัหำริมทรพัย ์

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร/ รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่ม
บริหำรสินทรพัยท์ำง
ปัญญำ (รกัษำกำร) 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 22 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2554 – ปัจจบุนั กรรมกำร/ รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่ม
บริหำรสินทรพัยท์ำง
ปัญญำ (รกัษำกำร) 

บริษัท                  เซ็นเร
สเตอรร์องโฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2554 – ปัจจบุนั กรรมกำร/ รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่ม
บริหำรสินทรพัยท์ำง
ปัญญำ (รกัษำกำร) 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เทอรำ คอทเทจ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ 
และหอ้งชดุ 

   2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แคนยอน คอท
เทจ จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 23 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 

 

กรรมกำร 
(1  ธนัวาคม 2557) 
กรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 
(23  ธนัวาคม 2557) 
 
กรรมการบริษัทย่อย(1) 

40 - ปริญญำตรี สำขำ General 
Management Assumption 
University ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำ Finance, 
Marketing University of San 
Francisco ประเทศ
สหรฐัอเมริกำ 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 116/2558 

1.44 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 9 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  
กรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน  

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เรดดี ้เซ็ท โก 
จ ำกดั 

ธุรกิจอปุกรณก์ีฬำ 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร 
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

211



             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 24 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2553 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท หำดส ำรำญ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 25 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์

 

กรรมกำร 
(1  ธนัวาคม 2557) 
 
กรรมการบริษัทย่อย(1) 

40 - ปริญญำตรี สำขำ Mechanical 
Engineering University of 
Southampton ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำ 
Engineering Business 
Management University of 
Warwick ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำ 
Engineering Management 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ประเทศไทย 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ 115/2558 

 

2.52 -ไม่มี- -ไม่มี- 7 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 26 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2553 – 2556 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรฝ่ำยกลยทุธ ์

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนำคำรพำณิชย ์
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 27 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ 
 
กรรมกำรบริหำร 
(1 มิถนุายน 2561) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(1 มิถนุายน 2561) 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มกำรเงินและบญัชี 
(1 มิถนุายน 2561) 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
(รกัษำกำร) 
(1 มิถนุายน 2561) 
 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบสูงสดุในสายงาน
บญัชีและการเงนิ 
 

52 - ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัรบญัฑิตทำงกำร
สอบบญัชีขัน้สงู 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 96/2555 

- Board Reporting Program 
(BRP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั

-ไม่มี- -ไม่มี- 1 8 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง / 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี / 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
(รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 28 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
12/2556 

- Company Secretary Program 
(CSP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
53/2556 

- Company Reporting Program 
(CRP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั 

- กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
9/2557 

- Effective Minutes Taking 
(EMT) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
30/2557 

- Anti-Corruption the Practical 
Guide (ACPG) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 18/2558 

   2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท โรงพิมพ์
ตะวนัออก จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจผูผ้ลติสิ่งพิมพ ์

   2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สิทธิกลุ  
แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั 

ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรเกี่ยวกบั
บญัชี กำรท ำบญัชี กำร
ตรวจสอบบญัช ี
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 29 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

- Risk Management Program 
for Corporate Leaders สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 9/2560 
 

   2559 – 2560 หวัหนำ้เจำ้หนำ้ที่
บริหำรฝ่ำยกำรเงิน 

บริษัท โพสตพ์บัลิชช่ิง 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์

   2555 – 2558 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ส่วนงำนสนบัสนนุ 

บริษัท น ำ้ตำลเอรำวณั 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงงำนน ำ้ตำล 

   2555 – 2557 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
กำรเงิน 

บริษัท ทีโอเอ เพน้ท ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกิจผลิตและจดัจ ำหนำ่ยส ี
และสำรเคลือบผิว 
 

   2540 – 2554 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
กำรเงิน 

บริษัท เซ็นทรลั              
เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 30 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยวรวิทย ์ก่อกอ้งวิศรุต 

 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มบริหำรโครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ 
(1 ธนัวาคม 2557) 
 
ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 
 

46 
 
 

- ปริญญำตรี สำขำ สถำปัตยกรรม 
มหำวิทยำลยัรงัสติ ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำ MHD 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ประเทศไทย 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 139/2560 

-ไม่มี- 
 
 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 7 2546 – ปัจจบุนั  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจ
บริหำรโครงกำรและ
พฒันำธุรกิจ 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ 

บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 31 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 32 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์

 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(2 ตลุาคม 2560) 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มธุรกิจใหม่ 
(16 กรกฎาคม 2561) 
ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

41 - ปริญญำตรี สำขำออกแบบนิเทศ
ศิลป์ มหำวิทยำลยัรงัสติ ประเทศ
ไทย 

- ประกำศนียบตัร Global Mini 
MBA สำขำ Entrepreneurial 
Manager 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร BrandKU EXT 
สำขำ บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
ประเทศไทย 

 

2.25 -ไม่มี- -ไม่มี- 8 2561 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่ม
ธุรกิจใหม่ 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจใหม่ 

 

บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 33 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
 

บริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกดั 
 
 

ประกอบธุรกิจใหเ้ช่ำ
ทรพัยส์ิน 

   2552 – 2559 ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร 

บริษัท เครซี่ สไปรซ์ี่ กรุ๊ป 
จ ำกดั 

 
 

ธุรกิจแฟรนไชสร์ำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 34 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยอกุฤษฎ ์ลีวำนนัท์(2) 

 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มทรพัยำกรบคุคล 
(1 สงิหาคม 2559) 
 
ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

54 - ปริญญำตรี สำขำกฎหมำย  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- Anti-Corruption the Practical 
Guide (ACPG) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 46/2561 

- ประกำศนียบตัร Certified Life 
Coaching Master Practitioner 
จำก Thailand Coaching 
Academy ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร Situational 
Leadership® - Certified 
Trainer จำก Orchid Slingshot 
ประเทศไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 2559 – 2562 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจ
ทรพัยำกรบคุคล 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2562 – 2562 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – 2562 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – 2562 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – 2562 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 35 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

- ประกำศนียบตัร Human 
Resource Management จำก 
Yum University ประเทศ
สิงคโปร ์

- ประกำศนียบตัร Management 
Training Program – Certified 
Trainer (Scholarship) จำก 
NICC ประเทศญ่ีปุ่ น 

   2562 – 2562 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – 2562 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – 2562 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2558 – 2559 
 

ผูจ้ดักำรทั่วไป ฝ่ำย
ทรพัยำกรบคุคล 
 

บริษัท คิงฟิชเชอร ์ 
โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 
 

ประกอบธุรกิจผลิตอำหำร
ทะเลแช่แข็ง และบรรจุ
ภำชนะส่งออก 
 
 
 

223



             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 36 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงดลพร บญุกลู(3) 
 
 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มธุรกิจบริหำรซพัพลำยเชน 
(1 กรกฎาคม 2561) 
 
 

55 - ปริญญำตรี สำขำ มนษุยศำสตร ์
เอกภำษำและวรรณคดีองักฤษ 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสำนมิตร ประเทศไทย 

- ปริญญำโท Mini MBA สำขำ 
บริหำรธุรกิจ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ประเทศไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 2561 – 2562  
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจ
บริหำรซพัพลำยเชน 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2556 – 2561  ผูจ้ดักำรทั่วไป  
สำยกำรด ำเนินงำน
ศนูยก์ำรคำ้ 

บริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกิจ
หำ้งสรรพสินคำ้ใหเ้ช่ำ
สถำนที่และบริกำรต่ำงๆ 

   2550 – 2554 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
คลงัสินคำ้และโลจิ
สติกส ์

บริษัท เซ็นทรลั  
เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2547 – 2550 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
ซพัพลำนเชนและ 
โลจิสติกส ์

บริษัท เซ็นทรลั  
เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2540 – 2547 ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ บริษัท เซ็นทรลั  
เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 37 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยครรชิต มณีสวุรรณ์(4) 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มแบรนดแ์ละแฟรนไชส ์ 
(17 เมษายน 2561) 
 
 

50 - ปริญญำตรี สำขำวิชำเอก
เศรษฐศำสตรก์ำรเงิน / โทกำร
สื่อสำร มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  

- ปริญญำโท วิชำเอกกำรตลำด / 
โทกำรเงิน มหำวิทยำลยักรุงเทพ  

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 2562 – 2562 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจแบ
รนดแ์ละแฟรนไชส ์

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2560-2562 Managing Director L- Concept Group Food and Beverage 

   2557-2560 Managing Director Jeffer steak&seafood 
thailand 

Food and Beverage 

       2540 - 2557 Senior Operations 
Manager 

Minor Food group Food and Beverage 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 38 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวศดุำรตัน ์เชำวนะญำณ 

 

ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

(15 พฤศจิกายน 2561) 

52 - ปริญญำตรี สำขำบญัชี
มหำวิทยำลยัสยำม ประเทศไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 2561 – ปัจจบุนั ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงิน 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2561 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

บริษัท เจฟเฟอร ์             
เรสโตรองส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2535 - 2561 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัช ี บริษัท เซ็นทรลั                 
เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

นำงสำวกลัยำ ช่วยช ู

 

ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี
(14 ธนัวาคม 2559) 
 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการท าบญัชี 

40 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรบญัชี) มหำวิทยำลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรบญัชี) มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง ประเทศไทย 

 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 2559 – ปัจจบุนั ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี บริษัท เซ็นคอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2555 – 2559  ผูช้่วยผูจ้ดักำรบญัช ี บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ประกอบกิจกำรคำ้ ผำ้ ผำ้ทอ
จำกใยสงัเครำะห ์ดำ้ย ยำง
ยืด เสน้ใยไนล่อน ใย
สงัเครำะห ์
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ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวอรญำ อือ้สกลุ 

เลขำนกุำรบริษัท 
(24 กรกฎาคม 2558) 
 

54 - ปริญญำตรี สำขำกำรเงินและ
กำรธนำคำร มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
(M.B.A.- Finance) Western 
Michigan University ประเทศ
สหรฐัอเมริกำ 

- Company Secretary Program 
(CSP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
36/2553 

- Effective Minute Taking (EMT)  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 17/2553 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 2558 – ปัจจบุนั 
 

เลขำนกุำรบริษัท 
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2557 – 2558 เลขำนกุำรบริษัท 
 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ประกอบกิจกำรคำ้ ผำ้ ผำ้ทอ
จำกใยสงัเครำะห ์ดำ้ย ยำง
ยืด เสน้ใยไนล่อน ใย
สงัเครำะห ์

   2554 – 2556 
 

ผูช้่วยรองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรฝ่ำย
บญัชีและกำรเงิน  

บริษัท เคมีแมน จ ำกดั 
(มหำชน) 
 

ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยปนู
ไลม ์และผลิตภณัฑเ์คมี
ต่อเนื่อง 

   2553 – 2554 
 

เลขำนกุำรบริษัท 
 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ 
และหอ้งชดุ 

   2543 – 2552 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงิน 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกดั 
(มหำชน) 
 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ 
และหอ้งชดุ 
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หมำยเหต:ุ(1) เป็นบคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิส่งเขำ้เป็นกรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรของบริษัทย่อย 
(2) ไดล้ำออกจำกบริษัทตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม  2563 
(3) ไดล้ำออกจำกบริษัทตัง้แต่วนัที่ 8 มิถนุำยน  2562 
 (4) ไดล้ำออกจำกบริษัทตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม  2563 
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เอกสำรแนบ 1.2: กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และผูบ้รหิำรในบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

รำยช่ือกรรมกำร 
บริษัทฯ หรือ 

ZCG 
บริษัทย่อย 

ZRH AKF GGG SYN OTT ZPC ZSM 

1. นำยไพฑรูย ์ ทวีผล C, II - - - - - - - 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ I, V,VII I I I I I I I 

3. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ I, II, III, V - - - - - - - 

4. รศ.ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร I, II,  VI - - - - - - - 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ I, II, III, VI - - - - - - - 

6. นำยชวลิต จินดำวณิค I, II, III, VII - - - - - - - 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ I, IV,VI, VII, X I, X I, X I, X I, X I, X I, X I, X 

8. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ I, IV, X I, X I, X I, X I, X I, X I, X I, X 

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม I, VI I I I I I I I 

10. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ I I I I I I I I 

11. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ X, IV, VII X X X X X X X 

12. นำยวรวิทย ์ก่อกอ้งวิศรุต X X X X X X X X 

13. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ X, VII X X X X X X X 

14. นำยอกุฤษฏ ์ลีวำนนัท ์ X X X X X X X X 

15. นำงดลพร บญุกลู X - - - - - - - 

16. นำยครรชิต มณีสวุรรณ ์ X X X X X X X X     

17. นำงสำวศดุำรตัน ์เชำวนะญำณ X - - - - - - - 

หมำยเหต:ุ 
C = ประธำนกรรมกำร  I = กรรมกำร II = กรรมกำรอิสระ III = กรรมกำรตรวจสอบ 
IV = กรรมกำรบริหำร V = กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน VI = กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน VII = กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
X = ผูบ้ริหำร    
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เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 42 
 

เอกสำรแนบ 1.3: กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และผูบ้รหิำรในบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

รำยช่ือบริษัทฯ 

รำยช่ือกรรมกำร และผู้บริหำร 

นำ
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รย
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วีผ
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คน

นท
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ไพ
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ญ
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จ ำกดั (มหำชน) 
I, II, III, 
V,VII 

- - - - - - - - - - - - - - 
- 

บริษัท อีซี ่บำย จ ำกดั (มหำชน) I, II, III - - - - - - - - - - - - - - - 

บริษัท สมบรูณ ์แอ็ดวำนซ ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
(มหำชน) 

I, II, III, 
V 

- - - - - - - - - - - - - - 
- 

บริษัท เซ็นทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 
I, II, III, 

VII 
- - - 

I, II, III, 
V 

- - - - - - - - - - 
- 

บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิง้ จ ำกดั - I - - - - - I - - - - - - - - 

บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส ์โฮลดิง้ จ ำกดั - I - - - - - I - - - - - - - - 

บริษัท เทอรำ คอทเทจ จ ำกดั - I - - - - - I - - - - - - - - 

บริษัท แคนยอน คอทเทจ จ ำกดั - I - - - - - I - - - - - - - - 

บริษัท ฟู้ด แอคทีฟ จ ำกดั - I - - - - - - - - - - - - - - 

บริษัท สวนศำลำแดง จ ำกดั - I - - - - - I - - - - - - - - 

230



             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 43 
 

รำยช่ือบริษัทฯ 

รำยช่ือกรรมกำร และผู้บริหำร 
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บริษัท ไทย อิสเทิรน์ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั - - 
I, II, 
III 

- - - - - - - - - - 
- - - 

บริษัท บำ้นสวยกรุ๊ป  (สรุำษฎรธ์ำนี) จ ำกดั (มหำชน) - - I - - - - - - - - - - - - - 

บริษัท อำรเ์อฟเอส จ ำกดั - - - - I - - - - - - - - - - - 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ทำลิส จ ำกดั - - - - C - - - - - - - - - - - 

บริษัท หำดส ำรำญ จ ำกดั - - - - - - - - I - - - - - - - 
บริษัท เรดดี ้เซ็ท โก จ ำกดั - - - - - - - - I - - - - - - - 
บริษัท สิทธิกลุ แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั - - - - - - - - - - I - - - - - 
บริษัท โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) - - - - - - - - - - I, II, III - - - - - 

บริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกดั - - - - - - - - - - - - I - - - 

 
หมำยเหต:ุ 

C = ประธำนกรรมกำร  I = กรรมกำร II = กรรมกำรอิสระ III = กรรมกำรตรวจสอบ 
IV = กรรมกำรบริหำร V = กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน VI = กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน VII = กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
VIII = กรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง IX = กรรมกำรลงทนุ X = ผูบ้ริหำร  
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 2  

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 2 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 2 : รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

 

รำยช่ือกรรมกำร 

บริษัทย่อย 

บริษัท เซ็นเรสเตอร์
รองโฮลดิง้ จ ำกัด 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกัด 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกัด 

บริษัท สไปซ ์         
ซินเนอจี ้จ ำกัด 

บริษัท โตเกียว      
คอนเซปท ์จ ำกัด 

บริษัท เซ็น แอนด ์
สไปซี่ จ ำกัด 

บริษัท เซ็น           
ซัพพลำย เชน 

แมเนจเม้นท ์จ ำกัด 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ I, X I, X I, X I, X I, X I, X I, X 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ I I I I I I I 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ I, X I, X  I, X I, X I, X I, X I, X 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม I I I I I I I 

5. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ I I I I I I I 

หมำยเหต:ุ 

C = ประธำนกรรมกำร  I = กรรมกำร X = ผูบ้ริหำร  
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 3  

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

และหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท (Compliance)
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 3 : 3.1 รำยละเอยีดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

บรษิัทฯ มอบหมำยใหน้ำยสพุงศ ์ล่ิมทอง เป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน โดยมีรำยละเอียดของหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน ดงันี ้

หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

นำยสพุงศ ์ลิ่มทอง 63 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ   
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
ประวัติอบรม 

- Anti-Corruption the Practical Guide 
(ACPG) รุน่ที่ 34/2559 

- How to Develop a Risk Management 
Plan (HRP) รุน่ที่ 17/2561 

- Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที่ 159/2562 

2557 – ปัจจบุนั บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ผูอ้  ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน 

2551 – 2556 บริษัท ท่ำเรือรำชำเฟอรร์ี่ จ ำกดั(มหำชน) ผูบ้ริหำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

2542 – 2546 บริษัท ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) ผูบ้ริหำรฝ่ำยตรวจสอบ 

2533 – 2541  ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) ผูบ้ริหำรฝ่ำยบริหำรสำขำ / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยธุรกำร 

2523 – 2532 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ผูต้รวจสอบภำยใน 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ที่ 2 
 

บรษิัทฯ ว่ำจำ้ง บรษิัท พีแอนดแ์อล ไอที ออดิท จ ำกดั (Outsource) เป็นผูใ้หบ้รกิำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในดำ้นกำรควบคมุทั่วไปของระบบสำรสนเทศ ทัง้นี ้ไดม้อบหมำยให ้นำยศกัดิ์ชำย  
ตัง้ประเสรฐิ  เป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในดำ้นกำรควบคมุทั่วไปของระบบสำรสนเทศ  โดยมีรำยละเอยีดของหวัหนำ้งำนฯ ดงันี ้

หัวหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

นำยศกัดิ์ชำย  ตัง้ประเสริฐ 40 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปรชัญำดษุฎบีณัฑิต  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

- วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  (The research is excellent) 

- วิทยำศำสตรบณัฑิต  วิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ มหำวิทยำลยัรำชภฏั
อดุรธำนี 
 

ผู้สอบรับรองมำตรฐำน  
- ผูต้รวจคณุภำพควำมปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ISO/IEC 
27001:2013 (IRCA) ออกโดย The British Standards Institution  
2559 

- ผูต้รวจคณุภำพภำยใน ISO 9001:2000 Internal Quality Audit  ออก
โดย United registrar of systems (URS): Thailand 2549 

 
กำรฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้อง 
- Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) 
- ISO/IEC 27001 Information Security Management (ISMS) 
- ISO 9001:2000 Internal Quality Management 
 
ประสบกำรณว์ิทยำกร 

2556 – ปัจจบุนั บริษัท พีแอนดแ์อล ไอที ออดิท จ ำกดั (บริษัทฯ) /ธุรกิจ
ใหบ้ริกำรตรวจสอบไอที ออดิท, ตรวจสอบภำยในและที่
ปรกึษำ 
 

กรรมกำรบริหำร 

   

236



             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ที่ 3 
 

หัวหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

- IT Risk Management with COSO-ERM (Enterprise Risk 
Management) 

- Internal Control for Information Technology Security Controls 
with COBIT 5 Framework In Enterprises 

- ISO 27001:2013 Implementation Guide. 
- Business Continuity Management (BCM) 
- กำรควบคมุภำยในระบบกำรบริหำรจดักำรควำมมั่นคงปลอดภยั
สำรสนเทศ ISO/IEC 27001 (Internal Control in Information 
Security Management Systems: ISMS, ISO/IEC 27001) 

- กำรบริหำรควำมมั่นคงปลอดภยัเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรบันกั
บริหำรองคก์ร 

- กำรป้องกนัควำมเสี่ยงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอรส์  ำหรบัผู้
ปฏิบตัิกำร 

 

เอกสำรแนบ 3 : 3.2 รำยละเอยีดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท (Compliance) 

บรษิัทฯ มอบหมำยใหน้ำยทรงวฒุิ บวัเขม็ เป็นหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบรษิัท (Compliance) โดยมีรำยละเอยีดของหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน ดงันี ้

หัวหน้ำงำนก ำกบัดแูล
กำรปฏิบตัิงำนของ

บริษัท 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

นำยทรงวฒิุ บวัเข็ม 66 - ปริญญำตรี สำขำบญัช ี
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

2561– ปัจจบุนั บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) หวัหนำ้กลุ่ม ส ำนกับริหำร 
รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำรบริหำรควำมเสีย่งและก ำกบัดแูล 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ที่ 4 
 

หัวหน้ำงำนก ำกบัดแูล
กำรปฏิบตัิงำนของ

บริษัท 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

- ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร ์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศ์ำสตร ์

รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำรก ำกบัดแูลและมำตรฐำนงำน 
รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำร ศนูยบ์ริกำรส ำนกังำน 

2560-2561 บริษัทหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย 

2557-2560 กลุ่มบริษัท ซื่อตรงพรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั ผูจ้ดักำรฝ่ำยนิติกรรม 

   2553-2556 ธนำคำร ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
สำยสนบัสนนุธุรกิจ 

   2550-2553 บริษัทบริหำรสินทรพัย ์สำทร จ ำกดั 
(ในเครือ ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน)) 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

   2542-2550 ธนำคำร ไทยธนำคำร จ ำกดั (มหำชน)  
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

   2533-2542 ธนำคำร สหธนำคำร จ ำกดั (มหำชน) ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส 
ฝ่ำยพฒันำคณุภำพสินเช่ือและกฎหมำย  

   2517-2533 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) หวัหนำ้สว่น/ผูส้อบบญัชีอำวโุส 
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 

เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพยส์ิน 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 4:          รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพยส์ิน 

 
- ไม่มี    -  
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 5 

อื่นๆ
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 5 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 5:          อื่นๆ 

 
- ไม่มี    -  
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