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วิสัยทัศน์
กลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำาเนิน

ธุรกิจ คือ “เป็นองค์กรผู้นำาในธุรกิจอาหาร
ที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจ 

จากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  
และผู้ที่เกี่ยวข้อง”

วิ สั ย ทั ศ น์
พั น ธ กิ จ
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พันธกิจ
กลุ่มบริษัทฯ มีพันธกิจหลักที่สำาคัญ  

4 ประการที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มบุคคล 
ที่เป็นเสาหลักของธุรกิจ 4 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ 
ผู้บริโภค พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

และผู้ถือหุ้น

ผู้บริโภค :
การส่งมอบอาหารที่มีรสชาติความ
อรอ่ยอนัเปน็เอกลกัษณจ์ากวตัถดุบิ
คุณภาพ ด้วยบริการที่ยอดเยี่ยม
เพื่อสร้างประสบการณ์และความ 
พึงพอใจที่สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค

พนักงาน :
การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ให้
เกียรติและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกคน เพราะกลุ่ม
บรษิทัฯ เชือ่มัน่วา่การท�างานอยา่งมี
ความสุขจะเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ

สังคมและสิ่งแวดล้อม :
การยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นต่อ
การมสีว่นรว่มเพือ่พฒันาสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น :
การเพิม่มลูคา่ให้กับผูถ้อืหุน้ โดยการ
สร้างผลตอบแทนที่เติบโตและยั่งยืน
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ค่านยิมและ
วัฒนธรรม 

ขององค์กร
บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุก 

คนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ร่วมกันและมีทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็น
ชุดพฤติกรรมในการแสดงออกที่เป็น 
มาตรฐานในการบรรลุเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของบริษัท การหล่อหลอม 

ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ  
มีส่วนร่วมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้แก่เพื่อนพนักงาน ตลอดจน
พัฒนาพนักงานตามสมรรถนะหลัก
ของบริษัทเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและ

พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์เป็นหน้าที่
ร่วมกันระหว่างองค์กรและทุกฝ่าย  

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร  
(Executive Committee)  
ได้เห็นชอบและกำาหนดชุด

พฤติกรรมบ่งชี้ตาม
สมรรถนะหลักดังนี้

Customers experience
ใส่ใจประสบการณ์ลูกค้า

เราใส่ใจในการบริการ 
เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด 

ให้กับลูกค้าทุกคน

C

All for one
ใส่ใจร่วมมือทีมงาน

เราใส่ใจในการสนับสนุนทีมงาน 
เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

A

Restaurant Excellence
ใส่ใจเป็นเลิศร้านอาหาร

เราใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพ 
เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจอาหาร

R

Entrepreneurial spirit
ใส่ใจท้าทายตนเอง

เราใส่ใจในการสร้างจิตสำานึกของความเป็น
เจ้าของให้กับพนักงานทุกคน
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การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการท่ีส�าคัญ

ปี 
2536-2548

ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN เติบโตและขยาย
สาขามากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมเล็งเห็น 

โอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ต่างจังหวัด  
จึงเปิดสาขาแรกที่ศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต 
เชียงใหม่ในปี 2546

ปี 2550
เพื่อสร้างความหลากหลาย

ประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นจึงเปิด
บริการร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์

ญี่ปุ่น (Yakiniku) ภายใต้
แบรนด์ AKA

ปี 2552
เปิดบริการร้านอาหารรูปแบบ
ใหม่ในสไตล์ “โตเกียว คาเฟ่” 

ภายใต้แบรนด์ On the 
Table

ปี 2534
เปิดร้านอาหารญี่ปุ่น ภายใต้
แบรนด์ ZEN มุ่งเน้นนำาเสนอ
อาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมด้วย

วัตถุดิบพรีเมี่ยม 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ปี 2557
ก่อตั้ง บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 

จำากัด (ZCG) และได้มีการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้น โดย ZCG เข้าซื้อหุ้นทั้งหมด

ของ ZRH, AKF, OTT และ GGG

ในปีเดียวกันเปิดบริการร้านอาหาร
ปิ้งย่างแบบพรีเมี่ยม ภายใต้

แบรนด์ Tetsu

ปี 2554
จัดตั้ง บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง 
จำากัด (ZRH), จัดตั้งบริษัท โตเกียว 

คอนเซปท์ จำากัด (OTT), จัดตั้ง บริษัท 
กิวกริลกรุ๊ป จำากัด (GGG) และ จัดตั้ง 

บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด 
(AKF)

ปี 2561
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด 
ภายใต้ชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น 
กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และเปิดบริการ

ร้านอาหารจานด่วน ภายใต้
แบรนด์ เขียง

ปี 2560
เซ็น กรุ๊ป ซื้อธุรกิจร้านอาหาร

ญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ 
Sushi Cyu และเปิดบริการร้าน
อาหารญี่ปุ่นขนาดเล็ก ภายใต้

แบรนด์ Musha

ปี 2559
เซ็น กรุ๊ป ซื้อธุรกิจร้าน
อาหารไทยกลุ่มแบรนด์ 

“ตำามั่ว”

รายงานประจำาปี 2561
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หน่วย : ล้านบาท

สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท) 2559 2560 2561

สินทรัพย์รวม 1,450.4 1,588.9 1,564.0
หนี้สินรวม 1,181.3 1,223.3 1,095.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น 269.1 365.6 468.6

รายได้จากการขายและบริการ 2,158.1 2,425.0 2,852.6

รายได้รวม 2,181.9 2,515.2 2,964.7

ก�าไรขั้นต้น 504.0 602.8 703.6

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 127.9 126.3 197.2

ก�าไรสุทธิ 89.6 81.8 140.2

งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2560 2561

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 4.1 3.3 4.7

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.8 5.4 8.9

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.2 0.3 0.3

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.4 3.3 2.3

ข้อมูลส�าคัญ 
ทางการเงิน

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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นายไพฑูรย์  ทวีผล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การแข่งขันอย่างดุเดือดของธุรกิจร้านอาหาร และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถือเป็นความท้าทายต่อการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร
อย่างมากในช่วงที่มาผ่าน

บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมร้านอาหาร และ
บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี จึงไม่เคยหยุดพัฒนาสร้างแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย
และครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ภายใต้การควบคุมคุณภาพอาหาร และการส่งมอบ
การบริการที่เป็นเลิศ ท�าให้ร้านอาหารแบรด์ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนที่ดีจาก
ผู้บริโภคมาโดยตลอด 

จากแรงสนับสนุนของลูกค้าและผู้บริโภค และความเช่ือมั่นของนักลงทุน รวมถึงการท�าธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใส ท�าให้ปัจจุบัน เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มีสาขาร้านอาหาร
ที่เปิดด�าเนินการภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัท ทั้งในและต่างประเทศ รวม 255 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่กลุ่ม
บรษิทัฯ เปน็เจ้าของเอง 110 สาขา และสาขาแฟรนไชส ์145 สาขา รวมทัง้ได้ด�าเนนิธรุกิจอืน่ๆ เพือ่ตอบสนอง 
ไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายของผู้บริโภค ได้แก่ ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร ธุรกิจจัดเลี้ยง ธุรกิจให้บริการ
บริหารร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีก 

บมจ.เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุป๊ ยงัคงมุง่มัน่เตรยีมความพร้อมสูก่ารขยายธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้การ
เพิ่มบุคลากร การพัฒนาและฝึกอบรมทักษะ การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ลดต้นทุน และลดการสูญเสียทรัพยากร ควบคู่กับการด�าเนินนโยบายดูแลชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้การขับเคลื่อนโดยบุคคลากรที่มี
ศักยภาพในธุรกิจอาหารและบริการ ผมจึงเชื่อม่ันว่า บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จะก้าวขึ้นสู่ผู้น�าธุรกิจ
ฟู้ดเซอร์วิสครบวงจร ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

สารจาก 
ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

12



นายบุญยง  ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท และแต่ละปีเติบโตเฉลี่ย 3-5% ปัจจัยที่ท�าให้
ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจดาวรุ่ง เกิดจากจ�านวนประชากรและรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น การขยายตัวของ
เมือง ศูนย์การค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดชอบรับประทาน
อาหารนอกบ้านมากขึ้น มีการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ ผู้บริโภคจึงนิยมสื่อสาร แบ่งปัน
ภาพอาหาร ร้านอาหาร พร้อมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการเติบโตของธุรกิจรับบริการส่งอาหารถึงบ้าน

ในปี 2561 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีผลการด�าเนินงานเติบโตที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องท้ังรายได้และก�าไร สามารถปรับปรุงเรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดีขึ้นตามล�าดับ บริษัทได้มีการ
เปิดสาขาใหม่รวม 42 สาขา เป็นการลงทุนเอง 13 สาขา ธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยในประเทศ 27 สาขา ใน 
ตา่งประเทศ 2 สาขา คอื แบรนด์ AKA ทีป่ระเทศพมา่ และ แบรนด์ On the table ทีป่ระเทศกัมพชูา เป็นครัง้แรก
ทีบ่รษิทัน�าแบรนดญ่ี์ปุน่ไปขยายธุรกจิแฟรนไชส์ในต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ในตา่งประเทศ
อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 255 สาขา ครอบคลุมกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ 

ในปี 2562 บริษัทได้วางเป้าหมายในการเป็นผู้น�าในธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) แบบ
เต็มรูปแบบ รวมถึงเพิ่มผลก�าไรให้กับกลุ่มบริษัทจึงมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองจากทั้ง 3 ธุรกิจหลัก 
ได้แก่ (1) ธุรกิจร้านอาหาร (2) ธุรกิจแฟรนไชส์ และ (3) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ได้แก่ ธุรกิจอาหารค้าปลีก และ
ธุรกจิการบรกิารจดัสง่อาหาร โดยมกีารก�าหนดทมีงาน กลยทุธใ์นการเตบิโตส�าหรบัแตล่ะธรุกจิ และเปา้หมาย 
รายได้ส�าหรับแต่ละธุรกิจมีทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ที่คอยติดตามสภาวะอุตสาหกรรมและการ
เปลีย่นแปลงความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่น�ามาพัฒนาแบรนด์ของตวัเองและเพือ่น�าเสนอ
แบรนดร์า้นอาหารใหม่ๆ  ตามความเหมาะสมไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและได้รบัผลตอบรบัทีดี่จากผูบ้รโิภค นอกจากน้ี 
กลุ่มบริษัทได้มีการวางแผนการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าทุกคนผ่านรสชาติ
อาหารที่มีความเอร็ดอร่อย สดใหม่ คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจด้วยการบริการที่ดีเลิศ ส่งเสริมและ
สร้างบรรยากาศการท�างานแบบมีส่วนร่วม การตระหนักถึงการเติบโตควบคู่กับสังคม ชุมชน รวมทั้งการ
สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น

สารจาก 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจำาปี 2561
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นายไพฑูรย์  ทวีผล

ประธานคณะกรรมการบริษัท (1 ธันวาคม 2557)
กรรมการอิสระ (3 กันยายน 2561)

อายุ: 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประเทศไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรบัญฑิตทางการสอบบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม:
- Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4/2546
- Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 38/2546
- Audit Committee Program (ACP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2548
- Role of Chairman Program (RCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 11/2548
- Chartered Director Class (R-CDC)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 3/2551
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2552
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 11/2553
- Role of the Compensation Committee  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2553
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2553
- Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2553

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2555

- DCP Reunion (M-DCP Re)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อีซี่ บาย จ�ากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

นายสรรคนนท์  จิราธิวัฒน์

กรรมการ (1 ธันวาคม 2557)
รองประธานคณะกรรมการบริษัท (1 มิถุนายน 2561)
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (13 พฤษภาคม 2558)
กรรมการบริษัทย่อย

อายุ: 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม  

University of Westminster ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขาออกแบบผังเมือง  

AA School of Architecture ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขาธุรกิจบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม:
- Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 211/2558
- Ethical Leadership Program (ELP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 7/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): 33.5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 
เป็นพี่น้องกับนางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัทฯ

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท /  

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอคทีฟ จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ 

จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวนศาลาแดง จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จ�ากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอรา คอทเทจ จ�ากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคนยอน คอทเทจ จ�ากัด
2557 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
และผู้บริหาร

หมายเหตุ: (1) สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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นายประวิทย์  กิจไพศาลรัตนา

กรรมการอิสระ (12 ธันวาคม 2557)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (12 ธันวาคม 2557)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (15 ธันวาคม 2558)

อายุ: 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- ปริญญาโท สาขาบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม:
- Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 120/2558
- Advanced Audit Committee Program (AACP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จ�ากัด (มหาชน)

2556 - 2557 ประธานสหกรณ์ สหกรณ์โคเนื้อฯ

ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร

กรรมการอิสระ (13 พฤษภาคม 2558)
กรรมการตรวจสอบ (1 มิถุนายน 2561)
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม
(10 มีนาคม 2559)

อายุ: 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
- ปริญญาโท สาขาการตลาด  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- ปริญญาโท สาขา Private and Public Management  

Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขา International Business  

University of Oxford ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม:
- Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 137/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
รับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 - 2558 ที่ปรึกษา บริษัท สปา ฮาคูโฮโด จ�ากัด

หมายเหตุ: (1) สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

รายงานประจำาปี 2561
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นางโชติกา  สวนานนท์

กรรมการอิสระ (15 พฤษภาคม 2561)
กรรมการตรวจสอบ (15 พฤษภาคม 2561)
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (14 สิงหาคม 2561)

อายุ: 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา  

University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา  

University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม:
- Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 73/2549
- Advanced Audit Committee Program (AACP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2558
- Risk Management Committee Program (RMP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2558
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ากัด
2560 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษา ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน คณะกรรมการชุดย่อย  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล

2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กองทุนประกันชีวิต (Life Insurance Fund)

2560 - 2561 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน  
กองทุนประกันชีวิต (Life Insurance Fund)

2557 - 2561 กรรมการ / ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2557 - 2558 กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2552 - 2557 กรรมการผู้อ�านวยการ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

นายบุญยง  ตันสกุล

กรรมการ (21 กรกฎาคม 2559)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (1 มิถุนายน 2561)
ประธานคณะกรรมการบริหาร (1 มิถุนายน 2561)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (1 มิถุนายน 2561)
กรรมการบริษัทย่อย
ผู้บริหารบริษัทย่อย

อายุ: 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร สาขา Introductory Manufacturing Management  

Sanno Institute of Management Thai-Japanese Technological  
Promotion Association ประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร สาขา Executive Development Program  
Northwestern University Kellogg Graduate School of 
Management ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประกาศนียบัตร สาขา ผู้บริหารระดับสูง  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร สาขา Capital Market Academy Leadership 
Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม:
- Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 96/2550
- Chartered Director Class  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 3/2551
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง 

/ ประธานคณะกรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
2556 - 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2558 รองประธานบริหารซิงเกอร์เอเชีย 

บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: (1) สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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นายชิตพล  วิวัฒนาเกษม

กรรมการ (1 ธันวาคม 2557)
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม  
(23 ธันวาคม 2557)
กรรมการบริษัทย่อย

อายุ: 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขา General Management  

Assumption University ประเทศไทย
- ปริญญาโท สาขา Finance, Marketing  

University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม:
- Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 116/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): 1.4

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ /  

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดดี้ เซ็ท โก จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ 

จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ�ากัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาดส�าราญ จ�ากัด

นางสาวจอมขวัญ  จิราธิวัฒน์

กรรมการ (1 ธันวาคม 2557)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (14 สิงหาคม 2561)
กรรมการบริหาร (14 สิงหาคม 2561)
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม (3 กันยายน 2561)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา  
(รักษาการ) (14 สิงหาคม 2561)
กรรมการบริษัทย่อย
ผู้บริหารบริษัทย่อย

อายุ: 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขา Mass Communication  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร สาขา Fashion Portfolio  

London College of Fashion ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม:
- Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 116/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): 33.5 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 
เป็นพี่น้องกับนายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

กรรมการบริหาร / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และรับผิดชอบต่อสังคม / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ 

บริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) 
บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ 

จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวนศาลาแดง จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ�ากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอรา คอทเทจ จ�ากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคนยอน คอทเทจ จ�ากัด

หมายเหตุ: (1) สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

รายงานประจำาปี 2561
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นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์

กรรมการ (1 ธันวาคม 2557)
กรรมการบริษัทย่อย

อายุ: 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขา Mechanical Engineering  

University of Southampton ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขา Engineering Business Management  

University of Warwick ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขา Engineering Management  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประวัติการอบรม:
- Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 115/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): 2.5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ 

จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ�ากัด

นางยุพาพรรณ  เอกสิทธิกุล

กรรมการบริหาร (1 มิถุนายน 2561)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (1 มิถุนายน 2561)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี (1 มิถุนายน 2561)
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี (รักษาการ) (1 มิถุนายน 2561)
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้บริหารบริษัทย่อย

อายุ: 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรบัญฑิตทางการสอบบัญชีขั้นสูง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม:
- Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 96/2555
- Board Reporting Program (BRP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12/2556
- Company Secretary Program (CSP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 53/2556
- Company Reporting Program (CRP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2557
- Effective Minutes Taking (EMT)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2557
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2558
- Risk Management Program for Corporate Leaders  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2560
- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reports  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 6/2561
- 2017 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) Update  

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด จ�านวน 6 ชั่วโมง
- ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 1/2560 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี / 
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี (รักษาการ) 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิทธิกุล แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด
2559 - 2560 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 

บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุน 

บริษัท น้�าตาลเอราวัณ จ�ากัด
2555 - 2557 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี การเงิน 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

หมายเหตุ: (1) สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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นายวรวิทย์  ก่อก้องวิศรุต

กรรมการบริหารความเสี่ยง (14 สิงหาคม 2561)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ
(1 ธันวาคม 2557)
ผู้บริหารบริษัทย่อย

อายุ: 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
- ปริญญาโท สาขา MHD จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประวัติการอบรม:
- Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 139/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2546 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารโครงการ 
และพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นายศิรุวัฒน์  ชัชวาลย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง (2 ตุลาคม 2560)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่ (16 กรกฎาคม 2561)
ผู้บริหารบริษัทย่อย

อายุ: 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์  

มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร Global Mini MBA สาขา Entrepreneurial Manager 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร BrandKU EXT สาขา บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): 3.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่ 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชฟ เบสท์ จ�ากัด
2552 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เครซี่ สไปร์ซี่ กรุ๊ป จ�ากัด

หมายเหตุ: (1) สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

รายงานประจำาปี 2561
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นางดลพร  บุญกูล

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
(14 สิงหาคม 2561)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ 
บริหารซัพพลายเชน (1 กรกฎาคม 2561)
ผู้บริหารบริษัทย่อย

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์  

เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร ประเทศไทย

- ปริญญาโท Mini MBA สาขา บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเส่ียง /  

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มธุรกิจบริหาร
ซัพพลายเชน 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2556 - 2561  ผู้จัดการทั่วไปสายการ
ด�าเนินงานศูนย์การค้า 
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จ�ากัด

นายอุกฤษฎ์  ลีวานันท์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ
ทรัพยากรบุคคล  
(1 สิงหาคม 2559)
ผู้บริหารบริษัทย่อย

อายุ: 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม:
- Anti-Corruption the Practical Guide 

(ACPG)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุ่นที่ 46/2561

- ประกาศนียบัตร Certified Life Coaching 
Master Practitioner  
จาก Thailand Coaching Academy 
ประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร Situational Leadership® 
- Certified Trainer  
จาก Orchid Slingshot ประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร Human Resource 
Management  
จาก Yum University ประเทศสิงคโปร์

- ประกาศนียบัตร Management 
Training Program – Certified Trainer 
(Scholarship) จาก NICC ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2559 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)

2557 - 2561 กรรมการ /  
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทรู ไอเด็นติตี้ จ�ากัด

2558 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 
บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ 
จ�ากัด

นางนัดดาวดี  สุวรรณนาคินทร(์2)

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
(18 ธันวาคม 2561)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์
และแฟรนไชส์ (1 ธันวาคม 2561)
ผู้บริหารบริษัทย่อย

อายุ: 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

University of Kentucky ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2561 - 2562 กรรมการบริหารความเส่ียง /  

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจแบรนด์ 
และแฟรนไชส์ 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)

2559 - 2561 กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ากัด

2557 - 2559 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล  
(ประเทศไทย) จ�ากัด

หมายเหตุ: (1) สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
 (2) ได้ลาออกจากบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

20



นางสาวศุดารัตน์  เชาวนะญาณ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน (15 
พฤศจิกายน 2561)

อายุ: 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี 

มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายการเงิน 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)

2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
และการเงิน 
บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองส์  
จ�ากัด

2535 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ 
กรุ๊ป จ�ากัด

นางสาวกัลยา  ช่วยชู

ผู้จัดการแผนกบัญชี (14 ธันวาคม 2559)
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

อายุ: 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประเทศไทย

ประวัติการอบรม:
- การจัดท�างบกระแสเงินและปัญหาในการ

ปฏิบัติส�าหรับกิจการ NPAEs สวัสดิการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
จ�านวน 7 ชั่วโมง

- TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 1/2560 
(หลักสูตรย่อย 202) 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ�านวน 6 ชั่วโมง

- TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 1/2560 
(หลักสูตรย่อย 301)  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ�านวน 6 ชั่วโมง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)

2555 - 2559  ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี  
บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน)

นางสาวอรญา  อื้อสกุล

เลขานุการบริษัท (24 กรกฎาคม 2558)

อายุ: 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประเทศไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

(M.B.A.- Finance)  
Western Michigan University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม:
- Company Secretary Program (CSP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุ่นที่ 36/2553

- Effective Minute Taking (EMT) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุ่นที่ 17/2553

- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 12

- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 
(Advances for Corporate Secretaries) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)(1): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 

จ�ากัด (มหาชน)
2557 - 2558 เลขานุการบริษัท
 บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน)

หมายเหตุ: (1) สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

รายงานประจำาปี 2561
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บริษทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื ZCG”) ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ใน
บรษิทัอืน่ (Holding Company) ทีป่ระกอบธรุกจิรา้นอาหาร และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งอืน่ ผา่นการด�าเนนิงานของ
บรษิทัย่อย ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทั เซน็เรสเตอรร์องโฮลดิง้ จ�ากดั (“ZRH”), บรษิทั อากะอนิเตอรฟ์ูด้ส ์จ�ากดั 
(“AKF”), บรษิทั กวิกรลิกรุป๊ จ�ากดั (“GGG”), บรษิทั สไปซ ์ซนิเนอจี ้จ�ากดั (“SYN”), บรษิทั โตเกยีว คอนเซปท ์
จ�ากดั (“OTT”), บรษิทั เซน็ แอนด ์สไปซี ่จ�ากดั (“ZPC”), บริษัท เซน็ ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ�ากดั (“ZSM”) 
นอกจากน้ียังประกอบธุรกจิใหบ้รกิารรา้นอาหารภายใตแ้บรนด์ของกลุม่บรษัิท, ธรุกิจแฟรนไชส ์ภายใต้แบรนด์
ของกลุ่มบริษัท รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ได้แก่ ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และการบริการ
จัดเลี้ยง (Catering), ธุรกิจการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และการให้บริการ
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy), และธุรกิจอาหารค้าปลีก เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat)

กลุม่บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายในการด�าเนนิธรุกจิโดยวางแผนให้บรรลเุปา้หมายเพือ่สรา้งผลก�าไรและ
เติบโตอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

• การขยายสาขาร้านอาหารอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 กลุม่บรษิทัฯ มแีผนการขยายสาขารา้นอาหารของกลุม่บรษิทัฯ อยา่งตอ่เนือ่ง
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบของการลงทุนเปิดสาขา
ร้านอาหารด้ายตนเอง และในรูปแบบแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
ส�าหรับการขยายสาขาในเขตหัวเมืองใหญ่ กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุนเปิดสาขาร้าน
อาหารด้ายตนเอง และส�าหรับสาขาในต่างจังหวัด หรือหัวเมืองขนาดเล็ก และ
สาขาต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะขยายสาขาผ่านรูปแบบแฟรนไชส์

 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการขยายที่ตั้งของสาขาร้านอาหารให้ครอบคลุมทั้งทุก
สถานที ่ไมว่า่จะเปน็ศูนยก์ารค้า หา้งสรรพสนิค้า หา้งค้าปลกี สาขา Stand Alone 
หรือ สถานีบริการน้�ามัน เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านอาหารของ
กลุ่มบริษัทฯ ได้ง่ายและบ่อยขึ้นซึ่งสอดคล้องกับลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
แต่ละประเภท

• การพัฒนาแบรนด์ร้านอาหารใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ
  นอกจากการขยายสาขาร้านอาหารภายใต้แบรนด์ที่กลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน กลุ่ม

บริษัทฯ มีฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ ท�าหน้าที่คิดค้นแบรนด์ร้านอาหารใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคและเพื่อให้ครอบคลุมผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมากลุ่ม
บริษัทฯ ได้น�าเสนอแบรนด์ Musha ซึ่งเป็นแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่ที่พัฒนาเมนูจาก
แบรนด์ร้านอาหาร ZEN เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคระดับกลางลงมา และได้
น�าเสนอแบรนด์เขียง ซึ่งเป็นแบรนด์ร้านอาหารไทยตามสั่ง หรืออาหารจานด่วน เพื่อให้เข้ากับ
การด�าเนินชีวิตของคนไทยที่มีความเร่งรีบในปัจจุบัน

• การขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจร้านอาหาร
  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจ�าหน่ายและช่องทางในการสร้างการเติบโตของรายได้ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับร้านอาหาร ได้แก่ (1) ธุรกิจการบริการจัดส่ง
อาหาร (Delivery) และการบรกิารจัดเลีย้ง (Catering) (2) ธรุกจิการใหบ้รกิารบรหิารรา้นอาหาร 
(Restaurant Management) และการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant 
Consultancy) และ (3) ธรุกิจอาหารค้าปลกี เชน่ ผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มปรงุ (Ready-to-Cook) 
และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat)

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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• การรักษาคุณภาพและรสชาติของอาหารและคุณภาพของการบริการ
  กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับทุกรายละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือก

วัตถุดิบที่สดสะอาดและมีคุณภาพจากผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน 
การน�าเสนอเมนูอาหารที่มีรสชาติดีและหลากหลาย จนถึงการให้บริการที่ได้
มาตรฐานและเป็นที่ประทับใจ

  รสชาตแิละความสดสะอาดของอาหารเปน็ปจัจัยส�าคัญอยา่งยิง่ส�าหรบั
ธุรกิจร้านอาหารกลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการเลือกใช้วัตถุดิบ โดยมี
ฝ่ายบริหารซัพพลายเชนและฝ่ายวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกันคัดสรร
วัตถุดิบที่สะอาดและมีคุณภาพจากผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจาก
ทั่วทุกมุมโลก รวมถึงคอยติดตามและควบคุมกระบวนการจัดส่งสินค้าไปยัง
สาขาหน้าร้าน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าวัตถุดิบที่จะน�าไปประกอบอาหารนั้นเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีทีมตรวจสอบ
คุณภาพ ซึ่งท�าหน้าที่ตรวจสอบการบริหารจัดการโดยทั่วไปในร้านอาหารและ
ภายในครัวทีส่าขารา้นอาหารเปน็ประจ�า เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ทกุสาขารา้นอาหารไม่
วา่จะเปน็สาขาทีก่ลุม่บรษิทัฯ เปน็เจา้ของ หรอื สาขาแฟรนไชสน์ัน้ มรีสชาตขิอง
อาหาร ความสะอาด การบริหารจัดการ และการให้บริการ ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนด

• การเข้าซื้อ/ควบรวม/ร่วมทุนกิจการร้านอาหาร หรือแบรนด์ร้านอาหารอ่ืน หรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร

  นอกจากการขยายธุรกิจที่ด�าเนินอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้า
ซื้อกิจการ/ควบรวมกิจการ/ร่วมทุนกับร้านอาหาร หรือแบรนด์ร้านอาหารอื่น เพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได้และช่องทางในการจ�าหน่ายได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เวลาในการลงทุน
และพัฒนาด้วยตนเอง รวมถึงพิจารณารูปแบบธุรกิจอาหารด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Diversify)

  เมื่อปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการร้านอาหารไทยในเครือ “ต�ามั่ว” เพื่อเป็นการ
เพิ่มความหลากหลายของร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ และครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น 
รวมถึงเป็นการสร้างรากฐานส�าหรับธุรกิจแฟรนไชส์ และ เม่ือปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซื้อ
กิจการของร้านอาหารญ่ีปุ่นแบบพรีเม่ียมภายใต้แบรนด์ Sushi Cyu เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ระดบับน ซึง่การซือ้กิจการทัง้ 2 กิจการดังกลา่วนัน้ สามารถเพิม่รายได้ 
ช่องทางในการจ�าหน่าย และเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคให้กับกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

  นอกจากการเข้าซื้อ/ควบรวม/ร่วมทุนกับกิจการร้านอาหาร หรือแบรนด์ร้านอาหาร
อื่นแล้ว กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าซื้อ/ควบรวม/ร่วมทุนกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจร้านอาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ

รายงานประจำาปี 2561

23



บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนกลุ่ม
ธรุกจิหลกั 3 กลุม่ คอื (1) ธรุกจิรา้นอาหารภายใตแ้บรนด์ของกลุม่บรษัิทฯ (2) ธรุกิจแฟรนไชสภ์ายใตแ้บรนด์
ของกลุ่มบริษัทฯ (3) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ได้แก่ ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และการบริการ 
จัดเล้ียง (Catering), ธุรกิจการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และการให้
บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy), และธุรกิจอาหารค้าปลีก ผลิตภัณฑ์ 
อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat)

ปัจจุบันมีแบรนด์ร้านอาหารภายใต้การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท จ�านวนทั้งสิ้น 12 แบรนด์ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น จ�านวน 6 แบรนด์ และกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารไทย 
จ�านวน 6 แบรนด์

แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น

ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ

ชื่อแบรนด์ : ZEN
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

ชื่อแบรนด์ : ต�ามั่ว
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารไทย-อีสาน

ชื่อแบรนด์ : AKA
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

ชื่อแบรนด์ : เฝอ
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนาม

ชื่อแบรนด์ : Musha by ZEN 
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่

ชื่อแบรนด์ : ลาวญวน
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารไทย-อีสาน และ
เวียดนาม

ชื่อแบรนด์ : Tetsu
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น 
แบบพรีเมี่ยม

ชื่อแบรนด์ : de Tummour
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารไทย-อีสาน 
แบบพรีเมี่ยม

ชื่อแบรนด์ :
Sushi Cyu Carnival Yakiniku 
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม

ชื่อแบรนด์ : แจ่วฮ้อน
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารประเภทสุกี้ลาว 
หรือจิ้มจุ่ม

ชื่อแบรนด์ :  
On the Table Tokyo café 
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารประเภทไลฟ์สไตล์

ชื่อแบรนด์ : เขียง
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารไทยตามสั่ง  
หรืออาหารจานด่วน

แบรนด์ร้านอาหารไทย
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บรษิทัฯ มรีา้นอาหารทีเ่ปดิด�าเนนิการภายใตแ้บรนด์ของกลุ่มบรษัิทฯ 
ทัง้สาขาทีก่ลุม่บรษิทัฯ เปน็เจา้ของ และสาขาแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศจ�านวนทัง้สิน้ 255 สาขา

แบรนด์

สาขาที่กลุ่ม
บริษัทฯ  

เป็นเจ้าของ 
(สาขา)

สาขาแฟรนไชส์ (สาขา)
รวม (สาขา)

ประเทศไทย ประเทศ 
ไทย

ประเทศ
ลาว

ประเทศ
พม่า

ประเทศ
กัมพูชา

1. ZEN 43 - - - - 43

2. AKA 17 - - 1 - 18

3. On the Table 18 - - - 1 19

4. Tetsu 1 - - - - 1

5. Sushi Cyu 3 - - - - 3

6. Musha 4 - - - - 4

7. ต�ามั่ว 13 102 1 1 1 118

8. ลาวญวน 6 18 - - - 24

9. แจ่วฮ้อน 4 8 1 - - 13

10. เฝอ - 8 - 2 - 10

11. เดอต�ามั่ว - 1 - - - 1

12. เขียง 1 - - - - 1

รวม 110 137 2 4 2 255

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

• ธรุกจิรา้นอาหาร กลุม่บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้ริการรา้นอาหารภายใตแ้บรนด์ของกลุม่บรษัิทฯ 
จ�านวนทั้งสิ้น 12 แบรนด์ แบ่งเป็นกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น 6 แบรนด์ และกลุ่มแบรนด์ร้าน
อาหรไทย 6 แบรนด์ โดยมีแบรนด์ต่างๆ ดังนี้
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ร้านอาหาร ZEN เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม โดยให้ความส�าคัญ
กับการคัดเลือกวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพอาหาร และมาตรฐานการให้
บริการ มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆ  
ที่น�าเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย ด้วยศิลปะ พิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียด  
การตกแต่งภายในร้านออกแบบเพ่ือให้ได้บรรยากาศอบอุ่นและมีความเป็นส่วนตัว 
เหมือนรับประทานอาหารที่บ้าน โดยในแต่ละสาขามีทั้งครัวร้อนและครัวเย็น 
ร้านอาหาร ZEN เป็นร้านอาหารแบบตามสั่ง (A La Carte) มีบริการอาหารและ
เครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น ซูชิ ซาซิมิ อาหารชุด อาหารปิ้งย่าง เป็นต้น

ร้านอาหาร AKA เป็นร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญ่ีปุ่น (Yakiniku) 
ท่ีใหค้วามส�าคัญกบัการคัดสรรวตัถุดิบทีม่คุีณภาพ ความสดใหม ่และมช่ืีอเสียง
จากทั่วทุกมมุโลกมาใหบ้ริการ รวมถึงซอสสูตรพิเศษที่คิดค้นโดยกลุ่มบริษัทฯ 
ซึ่งท�ามาจากวัตถุดิบชั้นดีเพื่อให้ได้ซอสรสชาติที่กลมกล่อม ส่งกลิ่นหอม
เหมาะส�าหรับการปิ้งย่าง เตาปิ้งย่างถือเป็นส่วนส�าคัญในการประกอบธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทฯ เลือกเตาปิ้งย่างที่มีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัยที่สุด โดยใช้
ระบบเตาถ่านไร้ควันป้องกันการเผาไหม้ย้อนกลับ ร้านอาหาร AKA มีทั้งแบบ
บุฟเฟ่ต์ (Buffet) และแบบตามสั่ง (A La Carte)

ร้านอาหาร On the Table เป็นร้านอาหารประเภทฟิวชั่น ผสมผสาน
ระหว่างอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและอาหารสไตล์ตะวันตกที่มีรสชาติของคนไทย  
การตกแต่งภายในร้านมาจากแรงบันดาลใจโตเกียวคาเฟ่ในประเทศญี่ปุ่น เน้น
วัสดุที่ท�าจากธรรมชาติ ดูมีความอบอุ่นเป็นกันเองแต่ทันสมัย ร้านอาหาร  
On the Table เป็นอาหารแบบตามส่ัง (A La Carte) มีอาหารฟิวช่ันหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ พาสต้า ซูชิ สลัด และพิซซ่า รวมถึงของหวาน และเครื่องดื่ม
หลากหลายประเภท

ร้านอาหาร Tetsu เป็นร้านอาหารญ่ีปุ่นและปิ้งย่างสไตล์ญี่ ปุ่น 
(Yakiniku) ระดับพรีเมี่ยมให้บริการอาหารประเภทซาซิมิ และปิ้งย่างที่เน้น
วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมอย่างเนื้อโอมิวากิวซึ่งเป็นหนึ่งในสามของสุดยอดเนื้อ
วัวน�าเข้าจากฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ร้านอาหาร 
Tetsu เป็นอาหารแบบตามสั่ง (A La Carte) ที่ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและ
วัตถุดิบ การตกแต่งร้านเป็นสไตล์อินดัสเทรียล คอนเทมโพรารี่ที่ให้ความรู้สึก
ดิบ แต่โดดเด่นอย่างมีสไตล์ด้วยผนังอิฐเปลือยที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ 
พร้อมทั้งมีไพรเวทโซนส�าหรับส�าหรับจัดเลี้ยงสังสรรค์เฉพาะกลุ่ม เพื่อรองรับ 
ทกุความตอ้งการทีห่ลากหลายของคนเมอืงทีช่ืน่ชอบอาหารญีปุ่น่อยา่งแทจ้ริง
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ร้านอาหาร Sushi Cyu เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นและปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น 
ระดับพรีเมี่ยมของกลุ่มบริษัทฯ ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยม เช่น ปลาทูน่า 
ไข่หอยเม่น จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาประกอบอาหาร ร้าน Sushi Cyu เป็นร้าน
อาหารแบบตามสัง่ (A La Carte) โดยมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่หลากหลาย
ประเภท เช่น ซูชิ ซาซิมิ อาหารชุด อาหารปิ้งย่าง โซบะ ขนมหวาน เครื่องดื่มที่มี 
ส่วนผสมแอลกอฮอล์และไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นอกจากนี้ยังมีเมนู
พิเศษ (Exclusive Menu) แบบ “Omakase” อร่อยตามเชฟรังสรรค์ ซึ่งเป็น
เมนูเซ็ตซูชิ ประมาณ 10-13 ค�า

ร้านอาหาร Musha เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่ที่พัฒนาเมนูมา
จากแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN เพื่อน�าเสนอและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มระดับชั้นต้นและกลาง เน้นความอิ่มอร่อยที่มี
คุณภาพ ราคาย่อมเยา สามารถเติมข้าวได้ฟรี และด้วยขนาดของร้านที่
เล็กกว่า เมนูอาหารน้อยกว่าร้าน ZEN จึงสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัว  
บริการด้วยความรวดเร็ว กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการขยายร้าน Musha ให้มีสาขา
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่านการขายแฟรนไชส์เป็นหลัก

รา้นอาหารตำามัว่ เปน็รา้นอาหารสไตลไ์ทย-อสีาน คัดสรรเฉพาะวตัถดิุบ
ที่มีคุณภาพมาประกอบอาหาร ร้านอาหารต�ามั่วมีหลากหลายเมนู เช่น ส้มต�า 
ไก่ทอด ผัดหมี่ ที่ให้บริการแบบตามสั่ง (A La Carte) การตกแต่งภายในร้าน
เน้นความร่วมสมัยที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น โดยมีการจัดส่วนต�าส้มต�ามาแสดง
ให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือแสดงถึงความใส่ใจในวิธีการปรุง 
ทกุขัน้ตอน และเพือ่ใหล้กูคา้ม่ันใจไดว้า่อาหารทกุจานมคุีณภาพ รสชาตจิดัจา้น 
ตามสโลแกน “อาหารรสจัด ถนัดเรื่องตำา”

รา้นอาหารลาวญวน เปน็รา้นอาหารทีผ่สมผสานระหวา่งอาหารไทย –  
อีสาน และอาหารเวียดนามแบบต้นต�ารับ บริการแบบตามสั่ง (A La Carte) 
ที่น�าเสนอความหลากหลายของเมนูได้อย่างลงตัว เช่น ไก่รวนปลาร้า หมูทอด
เชียงฮาย ย�าผักหวานกุ้งสด และเมนูอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อเป็นทางเลือกของ
ผูบ้รโิภคทีต่อ้งการอาหารเพือ่สขุภาพแตใ่ห้รสชาตแิบบคนไทย ภายใตส้โลแกน 
“เมนูดั้งเดิมที่คุ้นเคยประทับใจ และเมนูใหม่ๆ ที่ต้องลอง”
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ร้านอาหารแจ่วฮ้อน เป็นร้านอาหารประเภทสุก้ีลาวหรือจิ้มจุ่ม  
มอีปุกรณเ์ปน็หมอ้ดินเผาสไตลอ์สีานทีน่้�าซปุเค่ียวจากวตัถุดิบชัน้ดี หอมขา้วคัว่ 
และเตม็ไปด้วยสมนุไพรซึง่มสีรรพคุณทางยาทีม่ปีระโยชนต์อ่รา่งกาย และน้�าจิม้
แจ่วปรุงรสจัดจ้านตามสูตรอีสานแท้ๆ ร้านอาหารแจ่วฮ้อนให้บริการทั้งแบบ
บุฟเฟ่ต์ (Buffet) และแบบตามสั่ง (A La Carte) 

ร้านอาหารเฝอ เป็นร้านอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนาม ที่เน้น 
“หนักเครื่อง ไม่หนักเส้น” ทั้งหมู เนื้อ เครื่องใน และไข่เยิ้ม เสิร์ฟพร้อมน้�าจิ้ม
สูตรเด็ดของทางร้านใช้ทานเฉพาะกับเฝอ  และผักสดอีกมากมายร้านอาหาร
เฝอเป็นอาหารแบบตามสั่ง (A La Carte) ที่มีเมนูยอดนิยมอย่าง เฝอแห้งหมู 
เฝอเนื้อน้�า และเส้นหมี่หมูย่าง การตกแต่งภายในร้านเป็นภาพเพ้นท์ผนังแบบ
ร่วมสมัยที่คงกลิ่นอายวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

รา้นอาหารเดอ ตำาม่ัว เปน็รา้นอาหารไทย-อสีานตน้ต�ารบัระดับพรเีม่ียม 
ที่มีการพัฒนาหลากหลายเมนูมาจากแบรนด์ต�ามั่ว ให้บริการแบบตามสั่ง  
(A La Carte) ที่คัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมมาให้บริการ โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เรื่องรสชาติที่เข้าใจถึงรสนิยมคนไทย และเข้าใจความต้องการของ
ชาวต่างชาติ

ร้านอาหารเขียง เป็นร้านอาหารไทยตามสั่ง หรืออาหารจานด่วน 
น�าเสนอเมนูต่างๆ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคนไทยในปัจจุบัน แต่ยังคง
คุ้นเคยกันดี เช่น ข้าวผัดกะเพรา ข้าวหมูกระเทียม ข้าวผัดโบราณ ข้าวคะน้า
หมูกรอบ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ และผัดซีอิ๊ว เป็นต้น ร้านเขียงเปิดให้บริการสาขาแรก
ในเดือนธันวาคม 2561 ที่สถานีบริการน้�ามัน ปตท. เจษฏาบดินทร์ จ.นนทบุรี
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• ธุรกิจแฟรนไชส์ ระบบแฟรนไชส์ของกลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ 2 แบบหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มบริษัทฯ เป็น
ผู้เลือกแบรนด์ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงท�าเลที่ตั้ง และน�าเสนอให้กับแฟรนไชส์ซี
พิจารณา (2) แฟรนไชส์ซีเป็นผู้เลือกแบรนด์ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงท�าเลที่ตั้ง และ
น�าเสนอให้กับกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมของท�าเลที่ตั้ง

• ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
  ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และบริการการจัดเลี้ยง (Catering)
  กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการจัดส่งอาหาร (Delivery) ผ่านการใช้ช่องทางออนไลน์  

เช่น Food Panda, Lineman, Grab Food และ Honest Bee เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือก
สั่งอาหารจากสาขาร้านอาหารแห่งใดก็ได้ 

  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการให้บริการการจัดเลี้ยง (Catering) ทั้งในและนอกสถาน
ที่ ส�าหรับงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน การเลี้ยงบริษัท และงานวันเกิด เป็นต้น โดยรูปแบบการให้
บริการจัดเลี้ยงนั้นมีทั้งรูปแบบที่เป็นบริการแบบเต็มรูปแบบเหมือนในร้านอาหาร (Fine Dining) 
และการตั้งบูท

  ธุรกิจการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และการให้บริการ
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy)

  กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และ
การให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy) ส�าหรับผู้ประกอบ
การร้านอาหาร หรือ เจ้าของสาขาแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) ที่ต้องการมีระบบการบริหารและ
ด�าเนินงานของร้านอาหารที่มีมาตรฐาน หรือ ประสบปัญหาในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ 
อาศัยประสบการณแ์ละบุคลากรทีเ่ชีย่วชาญในการวางแผนการบรหิาร และ/หรอื ใหค้�าปรกึษากบั
ผู้ใช้บริการ โดยมีการคิดค่าบริการ 2 รูปแบบ คือ แบบคงที่ (Fix Fee) และ แบบแปรผัน (Variable 
Fee) ขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ใช้บริการ ขอบเขตงาน และระยะเวลาการให้บริการ

  ธุรกิจอาหารค้าปลีก
  กลุม่บรษิทัฯ มผีลติภณัฑอ์าหารคา้ปลกี 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก ่ผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มปรงุ 

(Ready-to-Cook) เช่น หมี่มั่ว และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) เช่น น้�าจิ้มแจ่ว 
น้�าจิ้มไก่ และแจ่วบอง (น้�าพริกปลาร้า) ที่มีคุณภาพและรสชาติที่ได้มาตรฐาน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน  
จะเป็นการวางขายตามหน้าสาขาร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณา
ด�าเนินธุรกิจอาหารค้าปลีก ด้วยการน�าผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับความนิยมในร้านอาหาร 
ของกลุ่มบริษัทฯ ออกผลิตและจ�าหน่าย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะขยายผลิตภัณฑ์อาหารให้
หลากหลายข้ึน รวมทัง้เพิม่ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ยใหค้รอบคลมุกลุม่ลกูค้าเพิม่ขึน้ เพ่ือรองรบั
การเติบโตในอนาคต
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การตลาดและการแข่งขัน

1. การตลาดและการขายของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ จะท�าการตลาดกับผู้บริโภคเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพิ่มส่วนแบ่งตลาดใน

กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการเพิ่มการตระหนักถึงแบรนด์ (Brand Awareness) (2) รักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิม โดย
การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) และ (3) การเพิ่มอัตราการเข้ามาใช้บริการของกลุ่ม
ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยการท�าการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การคิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Brand Engagement) ผ่านการโฆษณาบนสื่อออนไลน์และสื่อทางสังคม (Social 
Network) และการสรา้งความรับรูผ้า่นสือ่แบบด้ังเดิม (Traditional Marketing) รวมทัง้การตดิปา้ยโฆษณา
ในศูนย์การค้า ห้างค้าปลีก คอมมูนิตี้มอลล์ หรือบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของร้านอาหาร เป็นต้น 

กลุม่บรษิทัฯ มกีารก�าหนดกลยทุธก์ารตลาดของแตล่ะแบรนดท์ีแ่ตกตา่งกนัตามความเหมาะสมของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางต�าแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning) และรูปแบบของร้านอาหาร

2. การกำาหนดราคา
กลุ่มบริษัทฯ มีการก�าหนดราคาอาหารแบบต้นทุนบวกก�าไร (Cost  Plus Margin) โดยค�านึงถึง

ราคาที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ันยอมรับได้ ว่ามีความคุ้มค่า (Good Value for Money) และให้สอดคล้อง
กับการวางต�าแหน่งแบรนด์ในตลาด (Brand Positioning) รวมทั้งการพิจารณาถึงความสามารถ
ในการแข่งขันด้านราคากับคู่แข่ง 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ที่หลากหลาย และสาขาจ�านวนมาก ซึ่งมีการวางต�าแหน่งแบรนด์
ในตลาด (Brand Positioning) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ราคาขาย ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่แตกต่างกันไป ราคาสินค้าจึงมีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี กลุ่ม
บริษัทฯ เชื่อว่าการก�าหนดราคาของกลุ่มบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน มีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
เมือ่เทยีบกบัคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร รวมถงึสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งลงตวั

3. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารที่หลากหลาย และสาขาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งสามารถเข้าถึง

และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์สินค้าปลีก

หมี่มั่ว น้ำาปลาร้าปรุงรส น้ำาจิ้มแจ่ว น้ำาจิ้มไก่ แจ่วบอง
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แบรนด์
กลุ่มลูกค้า ระดับรายได้ ที่ตั้ง

ครอบครัว คนวัยทำางาน
(อายุ > 20 ปี)

นักเรียน/นักศึกษา
(อายุ > 15-24 ปี) ขั้นต้น ปานกลาง สูง เขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ต่างจังหวัด ต่างประเทศ

1. ZEN √ √ - - √ √ √ √ -

2. AKA √ √ √ √ √ - √ √ √

3. On the Table √ √ - - √ √ √ √ √

4. Tetsu √ √ - - - √ √ - -

5. Sushi Cyu √ √ - - - √ √ - -

6. Musha √ √ √ √ √ - √ √ -

7. ต�ามั่ว √ √ √ √ √ - √ √ √

8. ลาวญวน √ √ - - √ √ √ √ -

9. แจ่วฮ้อน √ √ √ √ √ - √ √ -

10. เฝอ √ √ √ √ √ - √ √ -

11. เดอต�ามั่ว √ √ - - √ √ √ - -

12. เขียง √ √ √ √ √ - √ √ -

4. การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) การให้บริการผ่านสาขาร้านอาหาร ซึ่ง

สว่นใหญ่ต้ังอยู่ในศนูยก์ารคา้ หา้งคา้ปลกี และคอมมนูติีม้อลล์ รวมทัง้สถานบีรกิารน้�ามนั และอาคารพาณชิย์
ในชุมชน ท่ีมีปริมาณผู้บริโภคสัญจรทั้งวันและโดยเฉลี่ยมีจ�านวนค่อนข้างมาก โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นว่า
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มักจะรับประทานอาหารในบริเวณดังกล่าว (2) การให้บริการจัดเลี้ยง (Catering) ทั้งใน 
และนอกสถานที่ เช่น งานแต่งงาน งานสัมมนา และการเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาลต่างๆ (3) การบริการ 
จัดส่งอาหาร (Delivery) ผ่านระบบการสั่งทางแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เช่น Food Panda  
Lineman Grab Food และ Honest Bee เป็นต้น และ (4) การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง  
(Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) ผ่านหน้าร้านของสาขา ห้างค้าปลีก 
ร้านค้าขายปลีก และร้านค้าขายส่ง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ค�านึงถึงคุณภาพอาหาร และ การให้บริการต่อลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญ บริษัทฯ ได้ก�าหนด
มาตรฐานวัตถุดิบที่เกี่ยวกับอาหารและวัตถุที่ไม่เกี่ยวกับอาหารทุกรายการแยกตามประเภทสินค้า ให้มี
มาตรฐานสูงตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนการผลิตตั้งแต่ต้นทางผลิตของผู้จ�าหน่าย การส่งมอบ จนถึงสาขา
เพื่อปรุงเป็นอาหารส่งมอบผู้บริโภค  

บริษัทฯ มีทีมงาน มีบุคคลากรที่มีประสบการณ์สูง เชี่ยวชาญการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ที่เก่ียวกับอาหารและวัตถุดิบที่ไม่เก่ียวกับอาหาร โดยตรวจสอบมาตรฐานของผู้ผลิต, ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าก่อนส่งมอบเข้าคลังสินค้า  ตรวจสอบมาตรฐานการขนส่งสินค้าเข้าคลังสินค้า ตรวจสอบมาตรฐาน
การขนสง่สนิคา้จากคลงัสนิคา้เขา้สาขาทกุสาขาทัว่ประเทศรวมถงึรา้นค้าแฟรนไชส์  ทกุขัน้ตอนกระบวนการ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสินค้าแต่ละรายการ  และมีการวัดผลประเมินคุณภาพผู้ผลิตทุกปี โดย
การประเมนิจะประเมนิรอบดา้นทัง้ดา้นราคาวตัถดิุบ คณุภาพวตัถดิุบ คณุภาพบรรจภุณัฑว์ตัถดิุบ คณุภาพ
การขนส่งวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า 

ดังที่กล่าวโดยรวมข้างต้นผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าเม่ือมาใช้บริการร้านอาหารในเครือบริษัทฯ 
ผู้บริโภคจะได้รับประทานอาหารปรุงจากวัตถุดิบที่สดใหม่ มีคุณภาพ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
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กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่และอาจกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและผลการ
ด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง กฏบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลความเสี่ยงของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยยึดตามหลักการ วิธีปฏิบัติ การด�าเนินการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ มีการ
ประเมินผลความเส่ียงทัง้ในเชงิคณุภาพและปรมิาณ โดยพจิารณาโอกาสทีอ่าจเกดิข้ึนและผลกระทบ ก�าหนด
เพดานความเสีย่งเพือ่จ�ากดัความเสยีหายใหเ้กดิขึน้ในระดบัทีก่ลุม่บรษิทัฯ ยอมรับได ้ทัง้นี ้ปจัจยัความเสีย่ง
ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
เป็นหลักและไม่มีการด�าเนินธุรกิจของตนเองที่มีรายได้อย่างมีนัยส�าคัญ ผลประกอบการของบริษัทฯ  
จึงขึ้นกับผลการด�าเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ส�าหรับปีบัญชีสิ้น
สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยจ�านวน 7 บริษัท ได้แก่ ZRH AKF GGG OTT SYN 
ZPC และ ZSM ดังนั้นหากบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายได้น้อยลงอาจส่งผลต่อรายได้และ 
ส่งผลทางลบต่อผลการด�าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50.0 
ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและการจัดสรร
ทนุส�ารองตามกฏหมาย ท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่การประกอบธรุกจิในลกัษณะดงักลา่วไมก่ระทบกบัการจา่ยเงนิปนัผล
ของบริษัทฯ 

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาต้นทุนวัตถุดิบ
วัตถุดิบส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสินค้าการประมง และผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ปลา 

เน้ือสัตว์ ข้าว ผัก และผลไม้ต่างๆ วัตถุดิบดังกล่าวปริมาณ ราคา มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การระบาดของโรคติดต่อในพืชและสัตว์ ปริมาณผลผลิตที่
ออกสูต่ลาดและความตอ้งการของตลาดในแตล่ะชว่งเวลา ปจัจยัดังกลา่วอาจสง่ผลทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
ต่อราคาวัตถุดิบ และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ 
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 46.6 ของต้นทุนขายรวม 

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการควบคุมและบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการขาดแคลนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ มีการวางแผน
การจัดซื้อและประมาณการปริมาณความต้องการการใช้วัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบที่อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบโดยรวม มีการจัดระบบการจัดซ้ือที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้
มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดโดยการเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบกับ
ผูจ้ดัจ�าหนา่ยวัตถดุบิหลายราย สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูจั้ดจ�าหนา่ย รวมทัง้ตดิตามปจัจยัและเหตกุารณ์
ที่มีผลกระทบกับปริมาณและราคาวัตถุดิบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการประเมิน
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขสถานการณ์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัย
ความเสี่ยง
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กรณีทีร่าคาวตัถดุิบปรับตัวเพิ่มขึน้ กลุ่มบริษัทฯ จะยังไม่
ปรับเพิ่มราคาอาหารทันที แต่จะพิจารณาปรับเพิ่มราคาอาหาร 
ในกรณีท่ีราคาวตัถดุบิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งหรอืราคา
วัตถุดิบโดยรวมมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ในการปรับ
ราคาอาหารกลุ่มบรษิทัฯ จะพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด
หรือคู่แข่งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อยอดขายหรือฐานลูกค้า

ส�าหรับวัตถุดิบบางประเภทที่ส�าคัญ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัด
ท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งระยะสั้นระยะยาวจากผู้ผลิตหรือ
ผู้จัดจ�าหน่ายที่เชื่อถือได้ มีการก�าหนดเงื่อนไข ข้อตกลง ทั้ง
ปริมาณ ราคา ก�าหนดเวลาในการส่งมอบและเง่ือนไขอื่นอย่าง
ชัดเจนรวมทั้งการพิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากต่าง
ประเทศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีรายชื่อผู้จัด
จ�าหน่ายหลายรายเพื่อลดความเสี่ยงจากการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก
ผู้จัดจ�าหน่ายรายใดรายหน่ึง ตลอดจนพิจารณาปรับเปลี่ยน
รายการอาหารใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภาวะตลาดในแตล่ะชว่งฤดกูาล หรอืใชวั้ตถดุบิอืน่ทีค่ณุภาพ 
ใกล้เคียงกันมาทดแทนเพ่ือลดผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบหรือความผันผวนของราคาในบางช่วงเวลา

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหรือได้รับผลกระทบจากการ
เพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบจนมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างมีนัยส�าคัญ

2.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า

อาหารญี่ปุ่นจะยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากปัจจุบันคนไทยให้ความ
ส�าคญัตอ่การรกัษาสขุภาพมากข้ึน ซึง่อาหารญีปุ่น่สว่นใหญเ่ปน็อาหารทีใ่ชว้ตัถดุบิตามธรรมชาตแิละอดุม
ไปดว้ยคณุคา่ทางโภชนาการ จงึสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บรโิภคได้เปน็อยา่งดี รวมถงึกลุม่
บริษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นหลากหลายประเภท มีเอกลักษณ์และความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย เช่น แบรนด์ ZEN ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม แบรนด์ AKA 
ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น (Yakiniku) และ แบรนด์ On the Table ร้านอาหารประเภทไลฟ์สไตล์ 

ในปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือธรุกจิร้านอาหารกลุม่แบรนดต์�ามัว่ ซึง่เปน็กลุม่รา้นอาหารไทยอสีาน 
เพือ่เปน็การกระจายความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ (Diversify) และเปน็การเพิม่ชอ่งทางเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้
ใหค้รอบคลมุมากขึน้ ส�าหรบัปบีญัชส้ิีนสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สัดสว่นรายไดข้องแบรนดร์า้นอาหารไทย
ต่อรายได้รวม ร้อยละ 14.0 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจไปยังร้านอาหารประเภทอื่นๆ ทั้ง
จากการพฒันาและน�าเสนอแบรนดร์า้นอาหารใหม่ๆ  รวมทัง้กลุม่บรษัิทฯ มกีลยทุธใ์นการเขา้ซือ้กิจการ และ/
หรือ ควบรวมกิจการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโต และการแข่งขันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ 
ในการเป็นผู้น�าทางด้านบริการร้านอาหารในประเทศ 

2.3 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสาขาของกลุ่มบริษัทฯ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สาขาร้านอาหารที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ ที่มีท�าเลที่ตั้งอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีจ�านวน 84 สาขา หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.4 ของจ�านวนสาขา
ร้านอาหารท้ังหมดท่ีกลุม่บรษิทัฯ เปน็เจ้าของ สาขาสว่นใหญต่ัง้อยูใ่นศูนย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า คอมมูนติี ้
มอลล์และห้างค้าปลีก ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจตามปกติของร้านอาหารของกลุ่ม
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บรษิทัฯ ตอ้งหยดุชะงกั และ/หรอืหากเกดิเหตกุารณไ์มค่าดคิดในบรเิวณกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล เชน่ 
ปัญหาทางการเมือง การประท้วง อุทกภัย จนเป็นเหตุให้ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์และ
หา้งค้าปลกีไดรั้บความเสียหายหรอืตอ้งปดิการใหบ้รกิาร อาจท�าใหร้า้นอาหารของกลุม่บรษัิทฯ ได้รบัความ
เสียหายหรือปิดการให้บริการ หรืออาจท�าให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน และ/
หรอื กลุม่ผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคไปนยิมอาหารประเภทอืน่ ซึง่เหตกุารณดั์งกลา่ว 
อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

เพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบร้านอาหารให้มีขนาดเล็กลง เพื่อ
กระจายการลงทุนของสาขาร้านอาหารให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของ
การกระจุกตัวของสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการให้บริการจัดส่งอาหาร 
(Delivery) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงกรณีที่ผู้บริโภคไม่มั่นใจในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน 
เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาพื้นท่ีเช่า เพื่อขยายสาขาใหม่ และ/หรือไม่สามารถต่อ
สัญญาเช่าพื้นที่ของสาขาเดิมได้ และ/หรือการดำาเนินธุรกิจร้านอาหารบนพื้นที่เช่าที่อยู่ระหว่างการรอ 
ลงนามในสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการพื้นที่เช่า

ปจัจบุนัธุรกจิรา้นอาหารมกีารแขง่ขนัคอ่นข้างสงู มผีูป้ระกอบการรา้นอาหารจ�านวนมาก หลากหลาย
ประเภท ทัง้รายเล็กรายใหญ ่และมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ท�าใหก้ารหาพืน้ทีเ่ชา่ทีมี่ศกัยภาพเพือ่เปิดสาขาใหม่ท�าได้
ยากยิ่งข้ึน กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดหาพื้นที่เช่าเพื่อเปิดสาขาใหม่ได้ตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาเช่าพื้นที่ของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นประมาณ 
3 ปี กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในในการไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้และ/หรือไม่สามารถเจรจาต่อ
รองใหไ้ดเ้ง่ือนไขและราคาค่าเชา่ทีเ่หมาะสมกบัผลตอบแทนตามทีก่ลุม่บรษิทัฯ ตอ้งการได ้รวมทัง้การจดัท�า
สัญญาเช่าและ/หรือการต่ออายุสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการพื่นที่เช่าส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนภายในที่ใช้เวลา
ประมาณ 3-6 เดือน โดยในบางกรณีกลุ่มบริษัทฯ จะมีการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารในระหว่างการรอลงนาม
ในสัญญาเช่าของผู้ประกอบการพื้นที่เช่า ท�าให้บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงในการเช่าและ/หรือใช้พื้นที่เช่า ซึ่ง
อาจส่งผลทางลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการพื้นที่เช่า ทั้งศูนย์การค้า/ 
ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์และห้างค้าปลีกหลายรายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามายาวนาน มีประวัติการช�าระค่าเช่าที่ดีตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามสัญญาเช่า
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเครือข่าย (Chain 
Restaurant) ชัน้น�าของประเทศ มแีบรนด์ร้านอาหารทีห่ลากหลายและแขง็แกรง่เปน็ทีย่อมรับและชืน่ชอบของ
ลูกค้า(Strong Brand Recognition & Brand Variety) มีสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่ดี เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค ท�าให้ผู้ประกอบการศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์และห้างค้าปลีก มีการสอบถาม
ความสนใจในการเช่าพื้นที่จากกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ท�าหน้าที่ในการติดต่อ ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่เช่า วิเคราะห์โอกาส ความเป็นไปได้ ศักยภาพ
ของพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายสาขาตามแผนงานการขยายสาขาในอนาคต นอกจากนี้การที่กลุ่มบริษัทฯ 
ใช้พื้นที่เช่าที่อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญาเช่าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทฯ 
มีหน่วยงานคอยติดตามเอกสารสัญญาเช่าที่ผู้ให้เช่าได้ลงนามแล้วอย่างใกล้ชิด 

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหาพื้นที่เช่าเพื่อเปิดกิจการร้านอาหารได้ตามเป้าหมายและได้รับ
การต่ออายุสัญญาเช่ามาโดยตลอด และไม่เคยประสบปัญหาการใช้พื้นที่เช่าที่อยู่ในระหว่างการรอลงนาม/
ต่ออายุสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่า

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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2.5 ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความสำาเร็จของสาขาที่เปิดใหม่
กลุม่บรษิทัฯ มเีปา้หมายในการขยายสาขารวมทัง้การปรบัปรงุสาขาเดิมอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมแีผนการ

เปดิสาขาเพิม่ขึน้ในแตล่ะปีทีส่อดคลอ้งกบัสภาวะตลาด อตุสาหกรรม ความตอ้งการและก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค 
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการขยายสาขาที่กลุ่มบริษัทฯ 
เป็นเจ้าของทั้งสิ้น 12 สาขา 24 สาขา และ 13 สาขาตามล�าดับ ทั้งนี้ในการลงทุนเปิดสาขาใหม่จ�านวนเงิน 
ลงทุนใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องใช้เงินลงทุนเฉลี่ยต่อสาขา ส�าหรับกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น  
เงินลงทุนเฉลีย่ 3.0-12.5 ลา้นบาทตอ่สาขา และกลุม่แบรนดร์า้นอาหารไทย เงนิลงทุนเฉลีย่ 3.0-5.0 ลา้นบาท
ต่อสาขา เพื่อเป็นเงินลงทุนในการออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบ งานตกแต่งร้าน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
ครัว อุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงานอื่น ทั้งนี้จากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้ง
จากการคู่แข่งขัน หรือการแข่งขันระหว่างสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยกันเองทั้งภายใต้แบรนด์เดียวกันหรือ 
ต่างแบรนด์ (Cannibalization) กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการเปิดสาขาใหม่หรือการปรับปรุง
สาขาที่ยอดขาย ก�าไรและ อัตราผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งอาจกระทบต่อ
ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ในการลงทุนขยายสาขา จะต้องมีการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility Study) ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการก�าหนด
รูปแบบประเภทของรา้นอาหารและแบรนดท์ีเ่หมาะสม กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย รปูแบบโครงการของผูใ้หเ้ชา่พืน้ที ่
ภาวะการตลาด การแข่งขัน คูแ่ข่ง ความตอ้งการของผูบ้รโิภค เงนิลงทนุในการพฒันา ระยะเวลาคนืทนุ และ
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษัทตามจ�านวนการลงทุน 

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรก ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผล
การด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ที่จัดท�าไว้ หากพบความ
แตกตา่งอยา่งมนียัส�าคญัจะตอ้งมีการวิเคราะหห์าสาเหตขุองความแตกตา่งพรอ้มทัง้ก�าหนดมาตรการแกไ้ข
เพือ่ใหผ้ลประกอบการเปน็ไปเปา้หมายทีก่�าหนดไว้ ตลอดจนมกีารตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานของทกุ
สาขาเป็นประจ�าทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง จากความแข็งแกร่งและประสบการณ์อย่างยาวนานกว่า 27 ปี กลุ่ม
บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าจะสามารถบริหารจัดการสาขาใหม่/สาขาที่ปรับปรุงให้มีผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ในระดับที่ดีได้

2.6 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจแฟรนไชส์
ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อลดภาระการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ มีการขยายสาขาโดยใช้ระบบ

แฟรนไชส์ซึ่งท�าให้การขยายสาขาเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ จ�านวน 
97 สาขา 127 สาขา และ 145 สาขา ตามล�าดับ

การใชร้ะบบแฟรนไชสด์งักลา่ว กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งเกีย่วกบักฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั ของ
หน่วยงานก�ากับดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงทางด้านการบริหารจัดการต้นทุนและระบบ
ซพัพลายเชน ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิและความเสีย่งของภาวะความผนัผวนทางการเมอืง 

เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึน ในการพิจารณาคัดเลือกแฟรนไชส์ซี กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี่ยงข้างต้นก่อนเข้าท�าสัญญาแฟรนไชส์ ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดสาขาในท�าเล
ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงเกินไป กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาไม่ขยายสาขาในท�าเลนั้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ 

รายงานประจำาปี 2561
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มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่คอยติดตามและ
ประเมินความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งวางแผนและ
หาแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 
กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการใหส้ทิธแิฟรนไชสค์ดิเปน็ร้อยละ 0.7  
ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 2.3 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ หรือ
คดิเปน็รอ้ยละ 3.0 รอ้ยละ 9.4 และ รอ้ยละ 9.9 ของก�าไรข้ันตน้ของ
กลุ่มบริษัทฯ 

2.7 ความเสีย่งจากแฟรนไชสซ์ไีมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขของ
สัญญาแฟรนไชส์

จากการใช้ระบบแฟรนไชส์ในการขยายสาขาทั้งในและ
ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่แฟรนไชส์ซี
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาและความเสี่ยงจากการถูก 
ลอกเลียนแบบ ข่าวสารในทางลบเก่ียวกับร้านอาหารภายใต้

แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายงานที่เก่ียวข้องที่ท�า
หน้าที่ในการตรวจสอบสาขาของแฟรนไชส์ เพื่อให้มั่นใจว่าแฟรนไชส์ซีทุกรายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อ
ก�าหนดในสัญญา รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนแฟรนไชส์แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้การบริการ
จดัหาผูร้บัเหมากอ่สรา้งสาขา การตกแตง่ภายในสาขา การเตรยีมความพรอ้มในการเปดิรา้น การฝกึอบรม
หลกัสตูรตา่งๆ ใหก้บัแฟรนไชสซ์อียา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการท�าการตลาดเพือ่สนบัสนนุและสรา้งความพรอ้มให้
กบัแฟรนไชสซ์ ีทัง้นี ้ทีผ่า่นมา กลุม่บรษัิทฯ ไมเ่คยมปีญัหากับแฟรนไชสซ์ทีีม่นียัส�าคัญจนตอ้งยกเลกิสญัญา

2.8 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการให้บริการ (Outsourcing)
กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนในการประกอบธุรกิจ โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก 

(Outsourcing)เพื่อให้บริการที่ส�าคัญ เช่น การบริการคลังสินค้าและการบริการโลจิสติกส์ การบริการจ้าง
ผลิตส่วนผสมและเครื่องปรุงประกอบอาหารตามสูตรของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงหากผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขหรือข้อก�าหนดในสัญญาให้บริการ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้าง HAVI เพื่อให้บริการการ
จดัการคลงัสนิคา้และโลจสิตกิส ์ได้แก่ การจัดเก็บและจัดสง่วตัถุดิบอาหารใหกั้บรา้นอาหารทกุสาขาของกลุม่
บรษิทัฯ และสาขาแฟรนไชส ์รวมทัง้กลุม่บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งบรษิทัภายนอกมากกวา่ 10 ราย เพือ่ผลติสว่น
ผสมและเครื่องปรุงประกอบอาหารตามสูตรเพื่อใช้ในสาขาร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ และสาขาแฟรนไชส์

อยา่งไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัแิละประสบการณข์องผูใ้หบ้รกิารเฉพาะด้านอยา่ง
ถีถ่ว้นกอ่นการเขา้ท�าสญัญาวา่จา้ง โดยคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารทีมี่ชือ่เสยีง มปีระสบการณ ์และมีฐานะทางการเงนิ 
ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าผู้ให้บริการจะสามารถให้บริการตามที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องการได้ และส�าหรับ 
การจ้างผลติ กลุม่บรษิทัฯ มีการทดสอบคุณภาพของสว่นผสมและเครือ่งปรงุประกอบอาหารใหไ้ด้มาตรฐาน
ตามทีก่ลุม่บริษัทฯ ก�าหนด นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ได้ท�าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิาร โดยก�าหนดเงือ่นไขทีส่�าคญั
ไว้ในสัญญาและมีการก�ากับดูแลให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญา มีการจัดท�า จัดเตรียม รายชื่อคู่ค้า ที่มี
ความพร้อมที่จะเข้ามาทดแทนกันได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการประเมินผลการด�าเนินงานของคู่ค้าตาม
ก�าหนดระยะเวลา 
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นอกจากนี ้กลุม่บริษทัฯ มกีารด�าเนินงานเพือ่ตรวจสอบการท�างานของผูใ้หบ้รกิาร เชน่ การเขา้ตรวจ 
คลังสินค้าของผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การร่วมนับสต๊อกสินค้าคงเหลือทุกเดือน การตรวจสอบ
รายงานการจดัสง่สนิคา้และสนิคา้คงเหลอืจากกผูใ้ห้บรกิารรคลงัสนิค้าทกุสิน้วนั ทัง้นี ้ทีผ่่านมา กลุม่บริษัท 
ไมพ่บขอ้ผิดพลาดของบคุคลภายนอกในการให้บรกิาร (Outsourcing) ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ผลการด�าเนนิงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

2.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความคุ้มครองของเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้า
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจดทะเบียนและรักษาไว้ซึ่งเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้า 

ของแบรนด์ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จดทะเบียนขอรับความ
คุ้มครองในเครื่องหมายการบริการและเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายบริการและ
เครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้า
ในประเทศไทยส�าหรับแบรนด์ร้านอาหารที่กลุ่มบริษัทฯ เปิดด�าเนินการอยู่ จ�านวนทั้งสิ้น 25 รายการ และใน
ต่างประเทศจ�านวนทั้งสิ้น 16 รายการ และที่อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนจ�านวนทั้งสิ้น 47 รายการ ทั้งนี้ 
ขั้นตอนในการด�าเนินการเพื่อขอจดทะเบียน และต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้า
น้ันใชร้ะยะเวลานาน และการจดทะเบยีนอยูภ่ายใตก้ารพจิารณาอนมุตัขิองหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนัน้ กลุม่
บรษิทัฯ จงึไมส่ามารถรบัรองไดว้า่ กลุม่บรษิทัฯ จะไดร้บัการอนมุตัคิ�าขอจดทะเบยีน หรอืค�าขอตอ่อายทุะเบยีน
เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าที่กลุ่มบริษัทฯ จะด�าเนินการในอนาคต รวมทั้งค�าขอจดทะเบียน
หรือค�าขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอาจถูกคัดค้าน  
มผีลไมส่มบูรณต์ามกฎหมาย หรอืตกอยู่ภายใต้ข้อจ�ากดับางประการได้ ซึง่อาจสง่ผลให้ผูป้ระกอบการรายอืน่ 
สามารถน�าเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ โดย
ความเส่ียงดังกลา่วอาจส่งผลกระทบทางลบตอ่ชือ่เสียงของกลุม่บรษัิทฯ การสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ และ
อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อธุรกจิ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของกลุม่บรษัิทฯ อยา่งมนียัส�าคัญ 

อยา่งไรกต็าม กลุม่บรษิทัฯ มแีบรนดร์า้นอาหารทีม่ชีือ่เสยีงและเปน็ทีย่อมรบัของผูบ้รโิภคมาเปน็ระยะ
เวลายาวนาน มีอาหารที่มีความหลากหลายและรสชาติอร่อย มีสูตรอาหารเฉพาะของกลุ่มบริษัทฯ ตลอด
จนการบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโอกาสที่ผู้ประกอบการรายอื่น
จะลอกเลียนแบบธุรกิจร้านอาหารให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ นั้นเป็นไปได้ค่อนข้าง
ยาก ทั้งนี้ จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ไม่พบปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายบริการ 
และเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ 

2.10 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
จากพฤติกรรมของคนไทยที่มีการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น และการเปิดเสรีทางการค้า

อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันสูงขึ้น  
มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และเมนูใหม่ๆ  
การตกแต่งร้านที่ทันสมัย ร้านอาหารเหล่านี้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับกลุ่มบริษัทฯ และส่วนมากจะเปิดบริการใน
ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสนิคา้ คอมมูนิตีม้อลล ์และหา้งค้าปลกี ซ่ึงเปน็พืน้ทีเ่ดียวกนักบัสาขาของกลุม่บรษัิทฯ 
การแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับการเติบโตและผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการแข่งขันจะต้องเน้นที่คุณภาพอาหาร รสชาติ และการให้บริการ 
รวมถึงแบรนด์ต้องเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งแบรนด์ต่างๆ ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพอาหาร รสชาติ และการให้บริการในราคาที่

รายงานประจำาปี 2561
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เหมาะสม ประกอบกับวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน 
กว่า 27 ปี มีการวางแผนงานและการลงทุนที่เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจ การขยายสาขาอย่างเหมาะสม 
การส�ารวจตลาดเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และการวางระบบการปฏิบัติงานเพื่อให้
เป็นตามมาตรฐานที่วางไว้ รวมท้ังการบริหารจัดการให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น กลุ่ม
บรษิทัฯ จึงเชือ่ว่า จะสามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการอืน่ทีอ่ยูใ่นธรุกจิเดยีวกนัไดด้ว้ยขอ้ไดเ้ปรยีบของกลุ่ม
บริษัทฯ ที่มีอยู่

2.11 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้ตาม
มาตรฐานที่กำาหนด

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับคุณภาพ ความสดใหม่ รสชาติ ความสะอาดของวัตถุดิบและ
อาหารทกุรายการ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ลกูค้าจะได้รบัความพงึพอใจสงูสดุในการใช้บรกิาร ทัง้น้ี วตัถดิุบสว่นใหญ่
ของกลุ่มบริษัท เป็นอาหารสดและอาหารแช่แข็ง ที่มีการจัดส่งจากคลังสินค้าของ HAVI ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ 
การจดัการคลงัสนิค้าและโลจสิตกิสภ์ายนอก (Outsource) และจากผูจ้ดัจ�าหนา่ยวตัถดุบิ (Supplier) โดยตรง
ไปยังแต่ละสาขา หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถบริหารจัดการและควบคุมคุณคุณภาพวัตถุดิบและอาหาร 
ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงอาจ 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ และผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญได้ 

อยา่งไรกดี็ กลุม่บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการและควบคมุคณุภาพและมาตรฐานของวตัถดุบิและอาหาร
ในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การจัดเตรียมและปรุงอาหาร การจัดเก็บ 
และการกระจายสินค้าไปยังสาขาแต่ละแห่ง โดยฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะร่วมกัน
คัดเลือกผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพและรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลัก ทั้งนี้ 
ก่อนการรับมอบสินค้าจากผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ทุกครั้ง กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า ความสด ความสะอาด และจ�านวนที่รับมอบ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง HAVI เพื่อให้บริการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ในกลุ่ม
วัตถุดิบที่เกี่ยวกับอาหาร (Food Products) ทั้งหมด โดยมีกระบวนการบริหารจัดการส�าหรับสินค้าทุก
อุณหภูมิ ทั้งอุณหภูมิแช่แข็ง (Frozen Product) อุณหภูมิแช่เย็น (Chilled Product) และอุณหภูมิห้อง และ
กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารคลังสินค้าและ ระบบโลจิสติกส์ ส�าหรับกลุ่มวัตถุดิบที่ไม่เกี่ยวกับอาหาร (Non-
Food Products) โดยสว่นใหญก่ลุม่บรษัิทฯ ได้วา่จ้างผูใ้หบ้รกิารขนสง่ภายนอกเพือ่จัดสง่วตัถุดิบทีไ่มเ่กีย่ว
กับอาหาร (Non-Food Products) แก่สาขาของร้านอาหารภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อสาขา
ได้รับวัตถุดิบและสินค้าแล้ว จะท�าการตรวจสอบคุณภาพ อุณหภูมิ ความสดใหม่ และปริมาณของวัตถุดิบ
และสินค้าอีกครั้ง จากนั้นจะจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าแยกตามประเภทของวัตถุดิบและสินค้า ไม่ว่าจะเป็น
ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เย็น และห้องจัดเก็บทั่วไปตามความเหมาะสมเพื่อให้วัตถุดิบมีความสด สะอาด และได้มาตรฐาน
และคุณภาพตามที่กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนด 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพอาหารและการท�าครัว (Food Quality 
Assurance หรือ “ทีม FQA” ท�าหน้าที่สุ่มตรวจวิธีการปฏิบัติงานของสาขา รวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบ 
สินค้า และอาหารที่เตรียมไว้เป็นประจ�า ดังนั้น กลุ่มบริษัท จึงมั่นใจว่าขั้นตอนการบริหารจัดการวัตถุดิบและ
ควบคุมคุณภาพอาหารจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวได้ 
เพ่ือให้ร้านอาหารทุกสาขาของกลุ่มบริษัทฯ สามารถบริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่
ก�าหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพอาหาร
แต่อย่างใด
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2.12 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรเพือ่รองรบั
การขยายสาขา หรือสูญเสียบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน

เนือ่งจากธรุกจิของกลุม่บริษทัฯ เปน็ธรุกจิทีเ่ก่ียวกับการ
บริการ ดังนั้น บุคลากรจึงเป็นกลไกส�าคัญ และกลุ่มบริษัทฯ มี
แผนท่ีจะเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยทั่วไปแต่ละสาขา
จะต้องการบุคลากรเฉลี่ยประมาณ 23 - 27 คน ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของแบรนด์ร้านอาหาร กอปรกับการประกอบธุรกิจร้าน
อาหารต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการประกอบ
และปรุงอาหาร มีพ่อครัว (Chef) ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการประกอบและปรุงอาหาร คิดค้นพัฒนาเมนู
ใหม่ๆ และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและอาหาร ดังนั้น หากกลุ่ม
บรษิทัฯ ไมส่ามารถจดัหาบคุลากรเพือ่รองรบัการขยายสาขา และ/
หรือ ทดแทนบุคลากรที่ลาออกได้ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อ
ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่าง
มีนัยส�าคัญ

เพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กดิข้ึน การขยายสาขาใหม่ กลุม่บรษัิทฯ จะจดัให้มบีคุลากรทีเ่ป็นสว่นผสมระหวา่ง
บุคลากรเก่ากับบุคลากรใหม่ และบุคลากรประจ�ากับบุคลากรชั่วคราว รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผน
การว่าจ้างบุคลากรใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 เดือนก่อนการเปิดสาขาใหม่ ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถฝึก
อบรมเตรียมความพรอ้มใหก้บับคุลากรกอ่นการปฏบิติังานจรงิ นอกจากนี ้หากกลุม่บรษัิทฯ ยงัไมส่ามารถ
จัดหาบคุลากรของแตล่ะสาขาไดเ้พยีงพอ กลุม่บรษิทัฯ จะพจิารณาวา่จา้งพนกังานชัว่คราวเพือ่รองรบัการ
ใหบ้ริการแก่ลูกค้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและทัว่ถงึ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บรษัิทฯ มบีคุลากร
ประจ�าสาขาทั้งหมด จ�านวนทั้งสิ้น 2,471 คน โดยมีสัดส่วนเป็นพนักงานประจ�าร้อยละ 73.53 และพนักงาน
ชั่วคราวร้อยละ 26.47 ของจ�านวนพนักงานประจ�าสาขาทั้งหมด

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ มีนโยบายพฒันาพนักงานอยา่งตอ่เนือ่ง ใหค้วามส�าคัญกบัการดูแลเอาใจใส่
พนักงานทุกระดบัช้ัน ใหโ้อกาสพนักงานทีมี่ความสามารถเพือ่ทีจ่ะพฒันาเปน็ผูบ้รหิารได้ในอนาคต ดูแลเรือ่ง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นธรรม การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถ ท�าให้พนักงาน
มีความจงรักภักดี และสามารถรักษาพนักงานให้ท�างานกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ในระยะยาว ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กลุ่ม
บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรหรือสูญเสียบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

2.13 ความเสีย่งจากการไมส่ามารถปฏบิตัติามเง่ือนไขของใบอนุญาตท่ีสำาคัญในการทำาธรุกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ว่าจ้างโดยกลุ่มบริษัทฯ 

การประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ต้องมีใบอนุญาตที่ส�าคัญที่มีผลใช้บังคับและต้อง
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด เช่น ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�าหน่าย
อาหาร สถานท่ีสะสมอาหารส�าหรับสาขาและโกดัง ใบอนุญาตจ�าหน่ายสุรา(เฉพาะบางสาขา) ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายส�าหรับห้องเย็นในการเก็บวัตถุดิบแช่แข็งส�าหรับโกดังเก็บวัตถุดิบอาหาร และ
บัตรประจ�าตัวผู้สัมผัสอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ทั้งนี้หากที่กลุ่มบริษัทฯ และผู้ให้บริการ
ภายนอกไมส่ามารถปฏบัิติตามกฎหมายทีก่�าหนดไว ้อาจท�าใหก้ารประกอบธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ ตอ้งหยดุ
ชะงักหรือหยุดด�าเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส�าคัญ
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการติดตาม
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและด�าเนินการขอ/ต่อใบอนุญาต 
เพื่อใช้ในการด�าเนินงานภายในก�าหนดเวลา มีการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์/ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทและผู้ให้บริการภายนอกไม่เคยประสบปัญหา 
ในการขอใบอนุญาตหรือการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเงื่อนไข  
ของใบอนุญาตแต่อย่างใด

2.14 ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมาย

และกฎระเบียบของประเทศไทย มีการคุ้มครองความปลอดภัย
และอนามัยของผู้บริโภค รวมถึงความปลอดภัยและอนามัยใน
การท�างานของพนกังาน กลุม่บรษัิทฯ ตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน
รวมถงึการจดัหาพนกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านดงักลา่วเพือ่
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การ
ดูแลระบบควบคุมคุณภาพ และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานอื่น 

หากกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดทางกฎหมายเหล่านั้นด้วย

แม้ว่าผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ จะก�ากับดูแลเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ี
ส�าคัญในการประกอบธุรกิจ แต่ กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าหน่วยงานก�ากับดูแลจะไม่ก�าหนด
กฎระเบียบเพิ่มเติมหรือเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข  
อาจท�าใหก้ลุม่บรษิทัฯ มีคา่ใชจ่้ายเพิม่ขึน้ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การด�าเนนิธรุกจิ โอกาสทางธรุกจิ 
ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรม และให้ความรู้กับพนักงานเก่ียวกับกฎระเบียบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่�าเสมอ รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงานที่ติดตามดูแลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎระเบียบต่างๆ ที่ส�าคัญ
อย่างครบถ้วน

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

3.1 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำานาจควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ 
หลังจากที่บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วกลุ่มครอบครัวจิราธิวัฒน์ 

(ประกอบไปด้วย นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และนางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์) จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม ไม่ต่�ากว่าร้อยละ 66.9 ของจ�านวนทุนเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ กลุ่ม
ครอบครัวจิราธิวัฒน์ยังด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของกลุ่ม
บริษัทฯ จึงท�าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
สามารถควบคุมเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอ
อนุมัติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของ 
บริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังน้ัน 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
เสนอได้ 
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อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความ
สามารถ และได้มีการก�าหนดขอบเขตในการด�าเนินงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ การมอบอ�านาจให้แก่
กรรมการและผูบ้รหิารอยา่งชดัเจนและโปรง่ใส มกีารก�าหนดมาตรการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันกับกรรมการ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออก
เสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส 

นอกจากนี ้โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ยกรรมการอสิระจ�านวน 4 ทา่น โดย
กรรมการอสิระ จ�านวน 3 ทา่นด�ารงต�าแหนง่เปน็กรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ กลุม่บรษัิทฯ เพือ่ท�าหนา้ที่
ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณารายการต่างๆ รวมถึงร่วมพิจารณาวาระการรประชุมร่วม
กับประธานกรรมการบริษัท ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ว่าโครงสร้าการบริหารรจัดการของกลุ่มบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอ�านาจ โปร่งใส  
มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการด�าเนินการหรือเข้าท�ารายการใดๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กลุ่มบริษัทฯ 

3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มีความ
สำาคัญ 

การประกอบธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง ตอ้งอาศัยความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ
และประสบการณ์ของบุคลากร รวมถึงทีมผู้บริหารส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งมีประสบการณ์
ในการบริหารธุรกิจอาหารมาอย่างยาวนานเป็นกลุ่มบุคคลส�าคัญที่บริหารงานและผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ 
มีชื่อเสียง มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีผลก�าไรด�าเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งหากกลุ่มบริษัทฯ ไม่
สามารถรักษาบุคลากรที่ส�าคัญดังกล่าวหรือไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับเดียวกับ
เจา้หนา้ทีบ่รหิารระดบัสงูเพือ่ด�ารงต�าแหนง่แทนบคุลากรทีส่�าคัญนีไ้ด้ อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความตอ่เนือ่ง
ในการบริหารงานและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการจัดการปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกระจายอ�านาจการจัดการ  
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดขอบให้แก่ผู้บริหารในสายงานต่างๆ ตามความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมา รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความรู้  
ความสามารถ ทักษะความเป็นผู้น�าให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง มีนโยบายการพัฒนา 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง รวมทั้งยังมีนโยบายในการสรรหาบุคลากรที่มี 
ความรู้ ความสามารถ เพื่อมาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินธุรกิจและ
แผนขยายกิจการ
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โครงสร้าง
การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

1.1 โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
รับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายบุญยง ตันสกุล)ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มธุรกิจการเงิน

และการบัญชี
(นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล)

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มธุรกิจบริหาร

สินทรัพย์ทางปัญญา 
(รักษาการ)

(นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์)

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มธุรกิจบริหาร
โครงการและพัฒนาธุรกิจ

(นายวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต)

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์

และแฟรนไชส์
(นางนัดดาวดี สุวรรณนาคินทร์)

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการเงิน

(นางสาวศุดารัตน์  
เชาวนะญาณ)

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

ก�าหนดค่าตอบแทน

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มธุรกิจ
ทรัพยากรบุคคล

(นายอุกฤษฎ์ ลีวานันท์)

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มธุรกิจบริหาร

ซัพพลายเชน
(นางดลพร บุญกูล)

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่

(นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์)

เลขานุการบริษัท
(นางสาวอรญา อื้อสกุล)

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชี  

(รักษาการ)
(นางยุพาพรรณ  

เอกสิทธิกุล)
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1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

จ�านวน 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
รับผิดชอบต่อสังคม (3) คณะกรรมการบริหาร (4) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ (5) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน  

4. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับ
ผิดชอบต่อสังคม

5. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6. นายบุญยง ตันสกุล กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ทางปัญญา (รักษาการ)

8. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

9. นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ กรรมการ

หมายเหตุ: นางสาวอรญา อือ้สกลุ เปน็เลขานกุารบรษิทั โดยผา่นการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบรษัิทจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที่ 36/2553

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร กรรมการตรวจสอบ

3. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายสพุงศ ์ลิม่ทอง เปน็เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และนายประวทิย ์กจิไพศาลรตันา เป็นกรรมการผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 

(3) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังน้ี

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

2. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ: นางสาวอรญา อื้อสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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(4) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายบุญยง ตันสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร

3. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นางสาวอรญา อื้อสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

(5) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นายอุกฤษฎ์ ลีวานันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายบุญยง ตันสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางดลพร บุญกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นางนัดดาวดี สุวรรณนาคินทร(์1) กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นายทรงวุฒิ บัวเข็ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 (1)ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

1.3 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการซึง่ลงนามผกูพนับรษิทัฯ คอื นายสรรคนนท ์จริาธวิฒัน ์หรอื นางสาวจอมขวญั จริาธวิฒัน ์

คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชิตพล วิวัฒนาเกษม หรือ นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ หรือ 
นายบุญยง ตันสกุล รวมเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ
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1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ
จำานวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

1. นายไพฑูรย์  ทวีผล 11 / 11 11 / 11

2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ 11 / 11 10 / 11

3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา 11 / 11 11 / 11

4. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร 11 / 11 10 / 11

5. นางโชติกา สวนานนท(์1) - 6 / 7

6. นายบุญยง ตันสกุล 10 / 11 11 / 11

7. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ 9 / 11 10 / 11

8. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม 11 / 11 10 / 11

9. นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 11 / 11 11 / 11

10. นายกษมา บุณยคุปต(์2) 3 / 5 -

11. นายครรชิต บุนะจินดา(3) - -

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 (2) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
 (3) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560

(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ
จำานวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา 8 / 8 10 / 10

2. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร(1) - 7 / 7

3. นางโชติกา สวนานนท(์2) - 6 / 7

4. นายบุญยง ตันสกุล(3) 8 / 8 3 / 3

5. นายกษมา บุณยคุปต(์4) 2 / 2 -

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 
   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

 (2) ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561
 (3) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 (4) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

1.5 ผู้บริหาร (ตามคำานิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง
การกำาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้บริหาร ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ธรุกจิการเงนิและบัญช ี/ ผูอ้�านวยการฝา่ยบญัช ี(รกัษาการ)

3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (รักษาการ)

4. นายวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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รายชื่อ ตำาแหน่ง

5. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่

6. นางดลพร บุญกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารซัพพลายเชน

7. นายอุกฤษฏ์ ลีวานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล

8. นางนัดดาวดี สุวรรณนาคินทร(์2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์

9. นางสาวศุดารัตน์ เชาวนะญาณ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ: (1)ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผู้
ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้ความหมายรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

 (2)ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
1.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และ ที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2561ได้มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2560 และประจ�าปี 2561 ตามล�าดับ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการที่ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
(บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนรายไตรมาส
(บาท/ไตรมาส)

คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

35,000
25,000

40,000
40,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

35,000
25,000

-
-

คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

35,000
25,000

-
-

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

35,000
25,000

-
-

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

35,000
25,000

-
-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

35,000
25,000

-
-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเพิ่มเติมจากบริษัทฯ

รายงานประจำาปี 2561
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 ส�าหรบัปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษิทัฯ 
มีค่าตอบแทนกรรมการสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

สำาหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560

สำาหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561

1. นายไพฑูรย์  ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 545,000 545,000

2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

- 293,187

3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ /  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน  

855,000 960,000

4. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
รับผิดชอบต่อสังคม

705,000 690,000

5. นางโชติกา สวนานนท(์1) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

- 425,659

6. นายบุญยง ตันสกุล(2) กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

680,000 241,813

7. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการบริหาร / กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

- -

8. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
รับผิดชอบต่อสังคม

- -

9. นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ กรรมการ - -

10. นายกษมา บุณยคุปต(์3) กรรมการ 211,868 -

11. นายครรชิต บุนะจินดา(4) กรรมการ 33,000 -

รวม 3,029,868 3,155,659

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 (2) ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  

    ค่าตอบแทนที่แสดงข้างต้น แสดงค่าตอบแทนในฐานะกรรมการก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
 (3) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
 (4) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560

กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการให้แก่กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็น
ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
 บริษัทฯ ได้ท�าประกันความรับผิดและประกันภัยกลุ่มให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ

ของบริษทัฯ ไดร้บัสทิธสิว่นลดในการใชบ้รกิารรา้นอาหารของกลุม่บรษัิทฯ ในอตัรารอ้ยละ 25.0 
ถึงร้อยละ 35.0 แล้วแต่ละประเภทของแบรนด์ร้านอาหาร 

1.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

จ�านวนผู้บริหาร 6 8

เงินเดือนและโบนัส (บาท) 22,898,000 31,441,498

เงินสนับสนุนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น (บาท) 1,968,852 2,058,350

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
 บริษัทฯ ได้ท�าประกันภัยกลุ่มให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับสิทธิ

ส่วนลดในการใช้บริการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 25.0 ถึงร้อยละ 35.0 แล้ว
แต่ละประเภทของแบรนด์ร้านอาหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัว
เงินคือรถประจ�าต�าแหน่ง

1.7 เลขานุการบริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 มีมติแต่งต้ัง 

นางสาวอรญา อ้ือสกุล เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก�าหนดในมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ  
ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ 
มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการ 
บริษัทฯ ปรากฎในข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหารท้ังน้ี ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทฯ มีดังน้ี

1) จดัท�าและเกบ็รกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ รายงานประจ�าปขีองบรษิทัฯ หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นไดส่้วนเสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจัดสง่ส�าเนาให้
แกป่ระธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท�าการ นบัจาก
วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 

3) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ  รวมถึงการดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

4) ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนเก่ียวข้องตามระเบียบ 
ประกาศ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

5) ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะ
กรรมการต้องการทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่�าเสมอ รวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก�าหนดกฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร

6) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และด�าเนินการเรื่องอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
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7) ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด

1.8 ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบัญชแีละการเงิน และผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี คือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ และนางสาวกลัยา ชว่ยช ูคอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี 

2. บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ

2.1 จำานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีจ�านวนบุคลากร ซึ่งไม่รวม

ผู้บริหารทั้งหมด เท่ากับ 2,534 คน และ 2,241 คน ตามล�าดับ  โดยมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

ฝ่าย
จำานวนพนักงาน (คน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. พนักงานปฏิบัติการสาขา 2,071 1,817

2. กลุ่มธุรกิจบริหารสนับสนุนปฏิบัติการ 145 153

3. กลุ่มธุรกิจบริหารซัพพลายเชน 116 57

4. กลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี 73 60

5. กลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล 46 47

6. กลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ 36 43

7. กลุ่มธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์ 23 34

8. กลุ่มธุรกิจบริหารกลยุทธ์องค์กรและกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี 16 19

9. ส�านักบริหาร 8 11

รวม 2,534 2,241

หมายเหตุ: จ�านวนพนักงานที่ลดลงในปี 2561 เกิดจากกลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานไม่ประจ�า (Part Time) ในสัดส่วนที่มากขึ้น

2.2 การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

2.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 และงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 654.1 ล้านบาท และ 778.3 ล้านบาท 
ตามล�าดบั ทัง้น้ี คา่ตอบแทนพนกังานดงักลา่วประกอบดว้ย เงนิเดอืน คา่เบีย้เลีย้ง โบนสั เงนิสบทบกองทนุ
ส�ารองเลีย้งชพี เงนิสบทบกองทนุประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน เปน็ตน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ 
ได้ท�าประกันภัยกลุ่มให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิส่วนลดใน
การใช้บริการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 25.0 ถึงร้อยละ 35.0 แล้วแต่ประเภทของแบรนด์
ร้านอาหาร

2.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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2.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 

Development) โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) 
ของตนเอง เรียนรู้และประเมินความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง แสวงหาโอกาส และ 
ตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ตนเองอยากเป็น อยากท�าในอนาคต (Personal Needs) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความ
สามารถของพนักงาน (Employee Competency Assessment) เพื่อให้พนักงานแต่ละคนตระหนักถึง
ชอ่งวา่งของความสามารถของตนเองโดยเปรยีบเทยีบกบัระดบัความสามารถทีค่าดหวงัตามคุณสมบตัแิละ
รูปแบบของความสามารถพนักงาน (Employee Competency Model) ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ และพนักงาน
จะน�าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการพัฒนาตนเอง

เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้มีการจัดท�าแผนพัฒนา
พนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ในเรื่องที่ยังขาดหรือเสริมในสิ่งที่เป็นจุดที่
ต้องการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตตามสายความก้าวหน้าที่ได้วางแผนไว้และให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความจ�าเป็นขององค์กร (Organization Needs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
การพฒันาจะด�าเนนิการผ่านวธีิการและกระบวนการพฒันาหลากหลายรปูแบบ ทัง้การฝกึอบรม การเรยีนรู ้
กับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกสอน (Coaching) หรือระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้จากการลงมือท�าจริง 
ทั้งรูปแบบการท�าโครงการ การมอบหมายงานเพิ่มเติม หรือการโยกย้ายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ที่หลากหลายและสนับสนุนให้พนักงานพร้อมที่จะเติบโตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการประเมิน
ผลงานประจ�าปี หัวหน้างานและพนักงานจะมีการพูดคุยเพื่อวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงานร่วมกัน โดยจะมกีารก�าหนด/ทบทวนเปา้หมายในอาชีพ รวมถงึแผนพฒันาของพนกังานในแตล่ะปี
ในชว่งเดอืนมกราคม และหวัหนา้งานจะมกีารตดิตาม ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และทบทวนแผนร่วมกบัพนกังานใน
ทุกๆ ไตรมาส และจะมีการประเมินแผนการพัฒนาตนเองและแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในช่วงปลายปี
เดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นข้อมูลในการก�าหนดแผนในปีต่อไป

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามแนวนอน หรือ 
แนวระนาบโดยผา่นการพฒันา/หรอืการโยกย้ายเพือ่ให้มคีวามรูแ้ละประสบการณท์ีก่วา้งมากขึน้ (Horizontal 
Career Progression) และการเติบโตในแนวตั้งผ่านการเลื่อนข้ันเลื่อนต�าแหน่ง (Vertical Career 
Progression) บริษัทฯ จึงก�าหนดกรอบนโยบายระบุถึงปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้พนักงานประสบความส�าเร็จ
ในการเติบโตในสายอาชีพ 3 ประการดังนี้ 

1) พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ท�าโดยสามารถแสดงออกถึงทักษะที่ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้สามารถลุล่วงไปได้อย่างดี (Depth of Knowledge and Skill)

2) พนักงานมีความพร้อมในความสามารถที่จ�าเป็นตามที่ถูกคาดหวังในระดับ/ต�าแหน่งงานของ
ตนเอง และสามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดได้ (Required 
Competency) และ 

3) พนกังานมปีระสบการณก์ารท�างานทีเ่พยีงพอ/หลากหลายแสดงออกถงึความพรอ้มทีจ่ะเตบิโต
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป (Breadth of Experience)
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โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำานวนทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ�านวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 225,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท

2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.1 บริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏดังนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อน IPO หลัง IPO

จำานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้อยละของ
ทุนชำาระแล้ว

(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้อยละของ
ทุนชำาระแล้ว

(ร้อยละ)

1. กลุ่มนายสรรคนนท์และ
นางสาวจอมขวัญ (1)

200,750,400 89.22 200,750,400 66.92

1.1 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ 
โฮลดิ้ง จ�ากัด(2)

75,000,000 33.33 75,000,000 25.00

1.2 เอจีบี โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด(3) 65,400,000 29.07 65,400,000 21.80

1.3 นางสาวจอมขวัญ  
จิราธิวัฒน์

21,535,200 9.57 21,535,200 7.18

1.4 นายสรรคนนท์  
จิราธิวัฒน์

21,535,200 9.57 21,535,200 7.18

1.5 ดาร์ ก้อน ไซน์ โกบอล 
ลิมิเต็ด(4)

8,640,000 3.84 8,640,000 2.88

1.6 เกรท คลาสสิค  
ลิมิเต็ด(5)

8,640,000 3.84 8,640,000 2.88

2. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ 9,000,000 4.00 9,000,000 3.00

3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ�ากัด (มหาชน)

- - 5,625,000 1.88

4. นางสุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม 4,319,990 1.92 4,319,990 1.44

5. นางสาวสุจันท์ภา พลางกูร 3,780,000 1.68 3,780,000 1.26

6. นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 3,780,000 1.68 3,780,000 1.26 

7. บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซี
โฮเต็ล จ�ากัด

- - 1,875,000 0.63

8. นายพัฒน์ ศกุนตนาค 1,814,400 0.81 1,814,400 0.60

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อน IPO หลัง IPO

จำานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้อยละของ
ทุนชำาระแล้ว

(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้อยละของ
ทุนชำาระแล้ว

(ร้อยละ)

9. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/
Small Cap อิควิตี้

- - 1,561,100 0.52

10. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน  
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

- - 1,431,000 0.48

11. อื่นๆ 1,555,210 0.69 66,063,110 22.02

รวมทั้งสิ้น 225,000,000 100.00 300,000,000 100.00

หมายเหตุ: (1) การเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นในล�าดับที่ 1.1 – 1.6 ในตารางข้างต้น โดยจัดกลุ่มเป็นกลุ่มนายสรรคนนท์ และนางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ 
เปน็ไปเปน็ไปเพือ่การแสดงข้อมูลเทา่น้ัน โดยมิใชก่ารจัดกลุม่เพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาลกัษณะความสมัพนัธห์รือพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะ
เป็นการกระท�าร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ทจ. 7/2552 เรื่องการก�าหนด
ลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

 (2) บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จ�ากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด ใน สัดส่วน
ร้อยละ 100.0 ซึ่ง บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ 
และ นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 และร้อยละ 50.0 ตามล�าดับ

 (3) เอจีบี โฮลด้ิง ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ และ นายสรรคนนท์ 
จิราธิวัฒน์ ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 และร้อยละ 50.0 ตามล�าดับ

 (4) ดาร์ ก้อน ไซน์ โกบอล ลิมิเต็ด เป็นบริษัทท่ีจัดต้ังในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0
 (5) เกรท คลาสสคิ ลมิิเตด็ เปน็บรษัิททีจั่ดตัง้ในหมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิ โดยมผีูถ้อืหุน้ ไดแ้ก ่นางสาวจอมขวญั จริาธวิฒัน์ ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏดังนี้

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าว 16 ราย ถือหุ้นรวมกัน 82,884,600 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 27.63 ของทุนจดช�าระแล้ว

หมายเหตุ บริษัทฯ มีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ว่า “หุ้น
ของบริษัทฯ ย่อมโอนกันได้อย่างเสรีไม่มีข้อจ�ากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องทีจ�านวน
รวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะ
ท�าให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอน
หุ้นบริษัทฯ รายนั้นได้”

2.2 บริษัทย่อย
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ
บริษัท
ย่อย

รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ หรือ ZCG นายสรรคนนท์  
จิราธิวัฒน์

นางสาวจอมขวัญ               
จิราธิวัฒน์

นายสตีเว่น เดวิด 
ฮอร์ลิเดร์

จำานวนหุ้น 
(หุ้น)

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น 
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น 
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น 
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ZRH 299,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - -

AKF 799,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - -

GGG 299,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - -
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รายชื่อ
บริษัท
ย่อย

รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ หรือ ZCG นายสรรคนนท์  
จิราธิวัฒน์

นางสาวจอมขวัญ               
จิราธิวัฒน์

นายสตีเว่น เดวิด 
ฮอร์ลิเดร์

จำานวนหุ้น 
(หุ้น)

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น 
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น 
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น 
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

OTT 249,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - -

SYN 499,997 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0

ZPC 1,999,997 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0

ZSM 699,997 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0

3. ข้อจำากัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

หุน้ของบรษิทัฯ โอนไดโ้ดยไมม่ข้ีอจ�ากดั เวน้แตก่ารโอนหุน้นัน้เปน็เหตใุหผู้ถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตติา่งดา้ว
ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

4. การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

5.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น เวน้แต่เปน็การจา่ยเงินปนัผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัมีอ�านาจอนมุติัให้จา่ย
เงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเม่ือเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและ
บริษัทฯ ก�าหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญากู้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะ
พจิารณาการจ่ายเงินปนัผลโดยอาจจะเปลีย่นแปลงไปจากอัตราทีก่�าหนดไว ้และจะค�านึงถงึปจัจยัตา่งๆ เพือ่
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
กระแสเงินสด การส�ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็น
เงินทนุหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ  เงือ่นไข และขอ้จ�ากดัตามทีก่�าหนดในสญัญากู้ยมืเงนิและการจา่ยเงนิปนัผลนัน้ 
ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นสมควรหรือเหมาะสม

อน่ึง เน่ืองจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบ
ธรุกจิอย่างมีนยัส�าคญัเปน็ของตนเอง (Holding Company) โดยมสีนิทรพัยห์ลักคอืเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
ดงัน้ัน ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบรษัิทฯ จงึขึน้อยูก่บัผลการด�าเนนิงานและการจา่ยเงนิปันผล
ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นหลัก

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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5.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย จะต้องได้รับการ

พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวนรวมทั้งปี
ไมต่่�ากวา่ทีก่�าหนดไวใ้นงบประมาณรวมประจ�าปขีองแตล่ะบรษิทัตามทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษทั

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ยของบรษัิทฯ จะเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย
จะพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ และเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของแตล่ะบรษัิทยอ่ยพจิารณาอนมุตัใินแตล่ะป ีโดย
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บรษิทัยอ่ย หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล หลังหักส�ารองตา่งๆ ทกุประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัยอ่ยก�าหนดไว้
ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญากู้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทย่อย กระแสเงินสด การส�ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงิน 
กู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน  
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ ตามที่ 
คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม
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ข้อมูลทั ่วไป
และขอ้มูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) Zen Corporation Group Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  
(Holding Company)  
ที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น

ธุรกิจหลัก ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น

บริษัทแกน บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จ�ากัด (“ZRH”)

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 225,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

เลขทะเบียนบริษัท 0107561000439

Home Page www.zengroup.co.th

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2019-5000 ต่อ 103

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น

บุคคลอ้างอิง รายละเอียด

ผู้สอบบัญชี - บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

- ที่ตั้งส�านักงานใหญ่: เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 
ถนนสาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120

- โทรศัพท์: 0-2679-5400
- โทรสาร: 0-2679-5500

ผู้ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน

- บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด
- ที่ตั้งส�านักงานใหญ่: เลขที่ 8/2 อาคารมัลติพลัส ถนนรามค�าแหง 

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
- โทรศัพท์: 0-2540-0182
- โทรสาร: 0-2540-0181

ที่ปรึกษากฎหมาย - บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
- ที่ตั้งส�านักงานใหญ่: เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์  

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- โทรศัพท์: 0-2264-8000
- โทรสาร: 0-2657-2222

นายทะเบียนทลักทรัพย์ - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
- ที่ตั้งส�านักงานใหญ่: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400

- โทรศัพท์: 0-2009-9000
- โทรสาร: 0-2009-9991

รายงานประจำาปี 2561

57



(บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่เป็นจ�านวนร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วของ
บริษัทนั้น)

ข้อมูล
บริษัทย่อย

1. บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด (ZRH)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารอาหารญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ “ZEN”   
“Musha” และ “เขียง” และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 300,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 299,998 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2019-5000 ต่อ 103

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105554082521 

ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 30,000,000 บาท

2. บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด (AKF)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์  “AKA” 
ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 800,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 799,998 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2019-5000 ต่อ 103 

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105554114643

ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 80,000,000 บาท

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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3. บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำากัด (GGG)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยมและธุรกิจร้านอาหาร
ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม ภายใต้แบรนด์ “TETSU” และ 
“Sushi Cyu” และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 300,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 299,998 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2019-5000 ต่อ 103

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105554113566

ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 30,000,000 บาท

4. บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด (OTT)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารแบบไลฟ์สไตล์ในรูปแบบ “โตเกียว คาเฟ่” 
ภายใต้แบรนด์  “On the Table” ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอื่น

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 250,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 249,998 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2019-5000 ต่อ 103

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105554107281

ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 25,000,000 บาท

รายงานประจำาปี 2561
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5. บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำากัด (ZPC)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารไทย ภายใต้แบรนด์ “ต�ามั่ว” “ลาวญวน” 
“แจ่วฮ้อน” “เฝอ” และ “เดอ ต�ามั่ว” ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอื่น

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 2,000,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 1,999,997 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2019-5000 ต่อ 103

เลขทะเบียนบริษัทฯ 105559045682

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 20,000,000 บาท

6. บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จำากัด (ZSM)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริหารจัดการ จัดหา จัดซื้อ และจัดส่งวัตถุดิบ  
ให้กับสาขาภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการ
จ�าหน่ายวัตถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซี และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารค้าปลีก

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 700,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 699,997 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2019-5000 ต่อ 103

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105558189621

ทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 17,500,000 บาท

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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7. บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำากัด (SYN)

ประเภทธุรกิจ เจ้าของเครื่องหมายบริการของกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารไทย

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 500,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 499,997 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2019-5000 ต่อ 103

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105559114960

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 5,000,000 บาท

รายงานประจำาปี 2561
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1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การด�าเนินงานของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ซึง่จะน�าไปสูป่ระโยชนส์งูสดุ
ตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วข้องทกุฝา่ย ตัง้แตพ่นกังาน ผูล้งทนุ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นได้เสยีอืน่ๆ ดังนัน้ คณะกรรมการ
บรษิทัจงึไดจ้ดัท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ข้ึน โดยครอบคลมุเนือ้หาหลักการส�าคัญตัง้แตโ่ครงสร้าง 
บทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอยา่ง
โปรง่ใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พือ่เปน็แนวทางในการบรหิารองค์กร ท�าใหเ้กดิความเชือ่มัน่วา่การ
ด�าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะกระท�าด้วยความเป็นธรรม โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทัง้นี ้คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จะยดึมัน่ในหลกัการด�าเนนิธรุกจิดว้ยความมุง่มัน่
และซือ่สตัยส์จุรติ โดยมีการก�าหนดวสัิยทศัน์ นโยบาย และแนวปฏบิตัทิีก่รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการก�ากับดูแลขึ้นอย่าง
ตอ่เนือ่ง และเปน็รากฐานการเตบิโตทีย่ัง่ยนื สรา้งมลูคา่ใหแ้กผู่มี้สว่นไดเ้สยีทกุทา่น เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
ของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของ ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้
ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้
เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส จึงได้มีการ
ก�าหนดนโยบายสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ใน 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1) การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บรษิทัฯ จะสนับสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุม่ รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุ้น

2. บริษัทฯ จะส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน ค�าชี้แจง และ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่
ประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยจะด�าเนินการ
ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุคนไดท้ราบเปน็การลว่งหนา้ไมน้่อยกวา่ 28 วนั รวมทัง้เผยแพรข่อ้มลูดงักลา่ว
ไว้ในเว็บไซต์ http://www.zengroup.co.th ของบริษัทฯ

3. บรษิทัฯ จะเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค�าถามเก่ียวกับวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ถงึคณะกรรมการ
บริษัท ล่วงหน้า โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามได้ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูล

การก�ากับดูแล
กิจการ
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เก่ียวกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จนถึง 
7 วนักอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค�าถามผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ หรอื
ทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์ในการส่ง
ค�าถามล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และในเว็บไซต์ http://www.zengroup.co.th ของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ จะอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเตม็ที ่โดยจะจดัประชุมในวนัท�าการ และมสีถานการประชมุทีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร
หรอืปรมิณฑลซึง่มีการคมนาคมสะดวกตอ่การเดินทางของผูถ้อืหุน้ อกีทัง้จะจดัใหม้บีคุลากร
และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอส�าหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอากรแสตมป์ส�าหรับ
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ

5. บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเขา้รว่มประชมุได ้โดยจะใชห้นังสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทาง
การลงคะแนนเสียงได้

2) การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บรษัิทฯ จะจัดใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง และ/หรอื มีการน�าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชมุ

ผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในวาระส�าคัญ เช่น การท�ารายการ 
เกี่ยวโยง การท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ รวมท้ังการนับคะแนนเสียงและ
การแสดงผลการลงคะแนน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้การด�าเนินการประชุม
สามารถกระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�า

2. บริษัทฯ จะก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้นและร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. บริษทัฯ จะจัดให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนแยกตามรายการยอ่ยในแตล่ะวาระทีเ่สนอ เชน่ วาระการลง
มติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น และจะเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม

5. ประธานในทีป่ระชมุจะตอ้งจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม และสง่เสริมใหผู้ถ้อืหุ้นมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและตั้งค�าถามที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ

3) การจัดท�ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทฯ จะจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดย

มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อน
ด�าเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม การตอบสาระส�าคัญ 
ค�าถาม ค�าชีแ้จง ข้อคดิเหน็ และวธีิการนบัคะแนน รวมถงึจ�านวนคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ด้วย 
หรอืงดออกเสยีง ทกุวาระอยา่งครบถว้น รวมถงึบนัทกึรายชือ่กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและ
กรรมการทีล่าประชมุดว้ย โดยจะสง่รายงานการประชมุใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามระเบยีบ และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
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2. บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม
ผู้ถือหุ้นในวันท�าการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บรษิทัฯ จะแจง้ก�าหนดการประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้มระเบยีบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการ
บรษิทัตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 28 วนักอ่น
วันประชุมผู้ถือหุ้น

2. บรษิทัฯ จะแจ้งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ
รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

3. บริษัทฯ จะท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 

ก�าหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http:// www.zengroup.co.th 
โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 
ก�าหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http:// www.zengroup.co.th 
โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและควบคุมดูแลกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการน�าข้อมูลภายใน ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน

4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
จรรยาบรรณของบริษทัฯ ก�าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
ด�าเนนิการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยยดึถอืประโยชน์ของบรษัิทฯ เปน็ส�าคัญ บริษทัฯ 
ได้จัดวางระบบการปฏิบัติงานเพื่อดูแลการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ โดยก�าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีเ่ปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบั
สว่นไดเ้สยีของตนเองและผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งในการพจิารณาวาระใดทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารมีสว่นได้
สว่นเสยี และจะตอ้งแจ้งสว่นได้เสยีก่อนการพจิารณาวาระนัน้ๆ พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการ
ประชมุ โดยกรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระใดจะตอ้งไมม่สีว่นรว่มในการตดัสนิใจใน
วาระดังกล่าวและต้องออกจากห้องประชุมในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค�านึงถึงสิทธิตาม

กฎหมายหรือข้อตกลง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน 
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หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหน้ี สังคม ชุมชนท่ีบริษัทฯ ต้ังอยู่ รวมท้ังภาครัฐ ผู้สอบบัญชี และคู่แข่ง เพ่ือความม่ันคง
ทางการเงินและความย่ังยืนของกิจการ ดังน้ัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญท่ีเก่ียวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ันได้รับทราบอย่าง
เพียงพอ รวมถึงมีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผย
กระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจ�าปี ท้ังน้ี ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีดังต่อไปน้ี

1) ลูกค้า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นที่จะท�าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการพัฒนาสินค้าและ

บริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในราคาที่ยุติธรรม ตลอดจน
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพยายามรักษา 
ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างสม่�าเสมอ 

2) พนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดย

ให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่�าเสมอ และถือพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และ 
มคีวามส�าคญัต่อการเตบิโต และความสามารถในการท�าก�าไรของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมทัง้ใหก้ารดูแล
และจัดหาสิ่งแวดล้อมในการท�างานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความส�าคัญในเรื่องของสุขภาพและ
ความปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและ
เป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

3) ผู้ถือหุ้น
บริษทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะมุ่งมัน่ในการด�าเนนิงานและจะปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความซือ่สัตยส์จุรติ โปรง่ใส 

เป็นธรรม และใช้ความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้น ด้วยผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อยอย่างต่อเน่ือง ครบถว้น โปรง่ใส เชือ่ถอืได ้และใหโ้อกาสผูถ้อืหุน้ทุกรายได้ใชส้ทิธิอยา่งเทา่เทยีมกนั

4) หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าการท�าให้หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหน้ีของบริษัทฯ เข้าใจถึงกิจการ

ของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้เป็นเรื่องส�าคัญ นอกจากนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่
บนพื้นฐานของความไว้ใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญา
อยา่งเครง่ครดั ตลอดจนใหข้้อมูลทางการเงินทีค่รบถว้นและถกูตอ้งแกหุ่น้ส่วนธรุกจิและเจา้หน้ีของบรษิทัฯ 
รวมทั้งมีนโยบายไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

5) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะใสใ่จและใหค้วามส�าคญักบัความปลอดภยัตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพ

ชวีติของผูค้นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิงานทัง้หมดของบรษัิทฯ รวมทัง้จัดใหม้กีารควบคุมการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบของ
หน่วยงานท่ีดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามปลูกจิตส�านึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิง่แวดล้อมใหเ้กิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัรวมทัง้มกีารประเมินและตดิตามการด�าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง

6) คู่แข่ง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติต่อคู่แข่งตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม 

และประกอบธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม
ในภาพรวม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

รายงานประจำาปี 2561
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7) คู่ค้า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งที่จะปฏิบัติ

ตอ่คูค่า้โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเปน็ธรรม ค�านงึถงึผลประโยชนร่์วมกนั และมกีารก�าหนดหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการจัดให้ข้อมูลรายละเอียดแก่คู่ค้าทุกราย ไม่กีดกันคู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วม
แข่งขันทางธุรกิจ และจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน 
มีกระบวนการจ่ายเงินให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน

นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี พร้อมทั้งแจ้งผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
ก็เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูส�าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านชอ่งทาง
ทีเ่ข้าถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเทา่เทยีมกนัและนา่เชือ่ถอื ปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบท่ีเกีย่วขอ้ง 
ในการเปดิเผยข้อมูลและความโปรง่ใสอยา่งเคร่งครดั โดยก�าหนดหลกัการส�าคญัในการเปดิเผยขอ้มูล ดงันี้

1) ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปดิเผยจะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง เพยีงพอ ชดัเจน ทนัเวลา และไมใ่หเ้กดิความส�าคญั
ผิดในสาระส�าคัญของข้อมูล

2) ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องและครบถ้วน

3) บรษิทัฯ จะก�าหนดใหบุ้คคลทีไ่ด้รบัมอบหมายมสีทิธใินการเปดิเผยขอ้มลูส�าคัญทีย่งัไมไ่ด้เปดิเผย
สู่สาธารณะเท่านั้น

4) ข้อมูลทีจ่ะมีผลตอ่ราคาซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่ส�าคัญตอ่การตดัสนิใจลงทนุ บรษัิทฯ จะด�าเนนิการ
เปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ชักช้า ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

5) การเปิดเผยข้อมูลจะท�าผ่านหลายช่องทาง เช่น การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทฯ ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตามจ�านวนที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก�าหนด โดยต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และต้องประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน 
จ�านวนที่เหลือเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และก�าหนดโครงสร้าง
ของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
เพศ และ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยจะท�าการเผยแพร่นโยบาย
ในการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจ�านวนปีการ
ด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบรษัิทฯ ของกรรมการแตล่ะทา่นในรายงานประจ�าปแีละบนเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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2. กรรมการตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั 
และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามกฏหมาย และประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ 

3. เพือ่เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ให้มคีวามเขม้แขง็และกรรมการสามารถทุม่เทเวลาในการ
ปฏบิตัหินา้ทีใ่นบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอ บรษัิทฯ ก�าหนดใหก้รรมการสามารถด�ารงต�าแหนง่
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

4. เพ่ือให้การบริหารงานในธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีแนว
ปฏบิตัใินกรณปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ จะเขา้ด�ารงต�าแหนง่
กรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทที่ไปด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการนั้นต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ รวมถึงต้องไม่ไปท�างานในบริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุน

5. บริษัทฯ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน ยกเว้นในเรื่องการถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดเพิ่มเติมให้เข้มงวดกว่า โดยจะต้อง
ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดย
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

6. บริษัทฯ ก�าหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อให้
สามารถเกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยก
หน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน ดังนี้
(1) ประธานกรรมการมีหน้าที่ก�ากับดูแลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีวาระการประชุมที่ส�าคัญและจ�าเป็นด้านการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษิทัฯ โดยเฉพาะเรือ่งแผนกลยทุธ ์จดัสรรเวลาใหฝ้า่ยบรหิารมกีารน�าเสนอขอ้มลูที่
ชดัเจน มกีารบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้ดแูลใหก้ารก�ากับดูแลกิจการ
ของ บรษิทัฯ เปน็ไปตามนโยบายทีว่างไว ้นอกจากนี ้ยงัท�าหนา้ทีเ่ปน็ประธานในการประชมุ
ผู้ถือหุ้นด้วย

(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลบริหารตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
รวมถึงการจัดท�านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และ
งบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
รวมทัง้ด�าเนนิการใหเ้ป็นไปตามนโยบายแนวทางยทุธศาสตรก์ารท�าธรุกิจ เป้าหมาย แผนงาน 
และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

7. บริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษัทควรทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีดูแลกิจกรรมของกรรมการ รวมท้ังประสาน
งานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทต้องมีวุฒิการศึกษา
จบปริญญาตรีทางกฎหมายหรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ จัดให้มีการก�าหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ท่ี
เหมาะสมและเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ�าปีและ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทได้ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้ก�าหนดไว้โดยกฎหมาย 
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการด�าเนินการดังต่อไปนี้
(1) ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินส�าหรับบริษัทฯ และ

บรษิทัยอ่ย รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานทีฝ่า่ยบรหิารเสนอ 
และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3) วางโครงสร้างและก�าหนดกระบวนการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ

ด�าเนินการทีเ่ปน็ไปตามระเบยีบ ขอ้บังคับ มตขิองคณะกรรมการ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง

(4) วางโครงสร้างและก�าหนดกระบวนการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการ
บริหารความเสี่ยง การก�ากับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(5) ตดิตามและประเมนิผลการท�าหนา้ทีบ่รหิารจดัการของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เพือ่ให้บรรลุ
ตามแผนกลยุทธ์ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(6) ดูแลให้มีการจัดท�าบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเปิด
เผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป 

(7) ตรวจตราและด�าเนินการให้เป็นท่ีแน่ใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการ รวมท้ังก�าหนด
นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

(8) มีอ�านาจในการแต่งต้ังบุคคลเข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย
อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งต้ังไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการ
ก�าหนดกรอบอ�านาจในการใช้ดุลพินิจท่ีชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทย่อยในเร่ืองส�าคัญต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมีการ
ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท�ารายการต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน การท�ารายการ
ระหว่างกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีมีนัยส�าคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

 ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับ
มอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามทีน่ยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะ
ใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

2. ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการยังมีการ
ก�าหนดอ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัไวต้ามทีป่รากฏในกฎบตัร
ของคณะกรรมการบริษัท 
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3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า
ทุกปี เพื่อพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการ

ร่วมกันพจิารณาผลงานและปญัหา เพือ่ปรบัปรงุแก้ไขตอ่ไป ทัง้นี ้การประเมนิผลการปฏิบตังิาน
ของคณะกรรมการบริษัทจะใช้แนวทางตามการประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ด�าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มกีารประเมนิผลงานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เพือ่เปรียบเทยีบกบั
ผลการด�าเนนิงานโดยคณะกรรมการบรษิทัจะท�าการประเมนิในแบบประเมนิผล และคณะกรรมการ
บริษทัได้มอบหมายใหป้ระธานกรรมการเปน็ผูแ้จง้ผลการประเมนิตอ่ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและ
คณะกรรมการบริษัท

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษิทั เปน็ตน้ เพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง

2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีการปฐมนิเทศและจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ 

3. คณะกรรมการจะก�าหนดใหม้แีผนพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารระดับประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารจนถงึ
ระดบัผูอ้�านวยการ โดยมอบให้ฝ่ายบรหิารจดัท�าแผนสบืทอดงาน และรายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัทปีละ 2 ครั้ง

5. คณะผู้บริหาร

ปัจจุบัน คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ธรุกจิการเงนิและบัญช ี/ ผูอ้�านวยการฝา่ยบญัช ี(รกัษาการ)

3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (รักษาการ)

4. นายวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ

5. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่

6. นางดลพร บุญกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารซัพพลายเชน

7. นายอุกฤษฏ์ ลีวานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล

8. นางนัดดาวดี สุวรรณนาคินทร(์1) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์

9. นางสาวศุดารัตน์ เชาวนะญาณ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ: (1)ได้ลาออกจากบริษัทมีผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
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ทั้งนี้ นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี คือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางสาวกัลยา ช่วยชู คือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต 
อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

1) ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้ง
รับผิดชอบในการจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณประจ�าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัท

2) ดูแล บริหาร ด�าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ
ที่ก�าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3) มีอ�านาจออกค�าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึกเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานในการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
โดยวงเงินแตล่ะรายการเป็นไปตามทีก่�าหนดไวใ้นตารางอ�านาจอนมุติัทีผ่า่นการอนมุตัมิอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ�านาจอนุมัติใช้จ่ายเงินลงทุนตามงบประมาณ ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

5) มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานชุดต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและ
โปร่งใส และมีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อ
ให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็น
สมควร ซึง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขบคุคลทีไ่ดร้บัมอบ
อ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของกิจการ และเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มี
ผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหา
โอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้ผลประกอบการที่ดีขึ้น

8) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การ
ด�าเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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9) ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ท้ังนี ้การมอบหมายอ�านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารนัน้ จะไมมี่ลกัษณะ
เป็นการมอบอ�านาจ หรอืมอบอ�านาจชว่งทีท่�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถอนมุติั
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่อง
ดังกลา่ว โดยเรือ่งดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณ)ี 
เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
 กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังน้ี

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
 -ไม่มี-

7. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ 995,000
บริษัทย่อย 3,925,000
รวม 4,920,000

รายงานประจำาปี 2561
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี ที่บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ท�าธุรกิจร้านอาหารมา
อย่างยาวนานด้วยแนวคิดที่คงไว้เรื่อยมา คือ ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในทุกๆด้าน อาทิ 
การคดัสรรวตัถดุบิทีด่เีพ่ือใหท้กุคนได้รบัประทานอาหารทีม่คุีณภาพ การบรกิารทีจ่รงิใจอยา่งมอือาชีพ การ
สร้างบรรยากาศเปน็กนัเอง เพือ่สร้างสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนแตล่ะวนัตอ่ทกุคนท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “พลังเซ็นเพื่อสังคม” (ZEN Spirit) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการ
สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคม เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนกลุ่มผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ใน ปี  2560 บริ ษัท  เซ็น 
คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ได้สนับสนุนเงินทุนให้กับโครงการ 
วิสาหกิจชุมชน Empowerment 
Plus ในจังหวดัชยันาท ซึง่ด�าเนินงาน
ครอบคลุมพื้นที่ 3 อ�าเภอ คือ หันคา, 
ไพรนกยูง และหนองแซง มี นาวา
อากาศเอก สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็น
ตัวแทนในการรับมอบเงินทุน เพื่อน�า

ไปบริหารจัดการ ส�าหรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน, ระบบน้�าประปา, ระบบไฟฟ้า, โรงเรือนส�าหรับปลูก
ผักผลไม้ปลอดสารพิษ และเมล็ดพันธุ์ เพื่อพัฒนาเป็น “ใจดีฟาร์ม” มีผลผลิตหลัก คือ เมล่อนพันธ์ุยูบาริ 
คงิส ์สายพนัธุแ์ทจ้ากญีปุ่น่ ซึง่ถูกเพาะปลกูและได้รบัการดูแลเอาใจใสอ่ยา่งดทีกุขัน้ตอนจากผูพ้กิารในพืน้ที ่
เพื่อให้ได้เมล่อน เกรดพรีเมียม ปลอดสารพิษ ที่มีรสชาติหวานฉ่�าละมุนลิ้น 

เป็นตัวแทนส่งมอบกำาลังใจ

กลุ่มบริษัทฯ รับซ้ือผลผลิตเมล่อนในปีแรกทั้งหมดจากโครงการ น�าไปจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าลิ้มลองและ
สัมผัสถึงความอร่อย ความสุขและรับรู้ถึงการส่งก�าลังใจ ผ่านโปสการ์ดพร้อมข้อความข้อคุณจากกลุ่ม
ผู้พกิาร โดยเสริฟ์ความอรอ่ย ณ รา้นอาหารญีปุ่น่ ZEN พรอ้มจดัท�าวดิโีอเกีย่วกบัโครงการเพือ่เผยแพรแ่ละ
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ได้รับชมได้แง่คิด และรับรู้ถึงก�าลังใจผ่านวีดีโอ ดั่งสโลแกน “เราเป็นกำาลังใจให้ทุกคน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มผู้พิการให้เป็นที่รู้จัก
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ในปี 2561 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เดินหน้าให้การสนับสนุน
กลุ่ มผู้พิการ ใน โครงการ  วิสาหกิจชุมชน 
Empowerment Plus อย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ ส�าหรับวางภายในร้าน
อาหารแบรนด์ในเครือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น 
กรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน) ได้แก่ ZEN, On the table, 
AKA, Tetsu, Sushi cyu and carnival, ต�ามั่ว 
และ ลาวญวน เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าและ
ส่ังซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มผู้พิการ
โดยตรง นับเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาสามารถ
ยืนได้อย่างแข็งแกรงในสังคมไทย 

สนับสนุนกิจกรรมชุมชน และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

ขณะเดียวกัน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและ
ต่อยอดกิจกรรมของชุมชนให้เกิดขึ้น โดยการให้พนักงานของกลุ่มบรัษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อท�าให้ชุมชน
หรอืสงัคมเกดิการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้ สอดคลอ้งกบัพนัธกิจหลกัของบริษทัฯ ทีมุ่ง่ด�าเนนิธรุกจิ
ควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์ โดย
กลุ่มบริษัทฯ ได้มอบเงินและสิ่งของ ผ่านสถานทูต
ลาวประจ�าประเทศไทยเพือ่สง่ไปชว่ยบรรเทาความ
เดอืดรอ้นผูป้ระสบภยัน้�าทว่ม จากเหตกุารณเ์ขือ่น
เซเปยีน-เซน้�านอ้ย แตก ซึง่ตัง้อยูใ่นแขวงอตัตะปอื
และแขวงจ�าปาสกั ของ สปป.ลาว รวมทัง้สง่ก�าลงั
ใจให้พี่น้องชาวลาวสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ใน
ครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ

บรษิทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ใหค้วามส�าคัญกับพนกังานในทกุระดับ เพราะพนกังาน
เป็นทรัพยากรที่มีค่า และฟันเฟืยงส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ยังเปรียบเสมือนคนในครอบครัว ดังนั้น 
นอกจากการจัดสวัสดิการ และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกคนแล้ว  กลุ่มบริษัทฯ ยังให้
ความส�าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงาน ด้วยการแบ่งเบาภาระค่าใช้
จ่ายด้านทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานปัจจุบัน และพนักงานที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า ไม่มี
ภาระผูกพันต้องใช้คืน เพราะความส�าเร็จขององค์กรไม่ใช่แค่ขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคนในองค์กรด้วย

ทัง้นี ้บรษิทัไดเ้ปดิเผยรายละเอยีดเกีย่วกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเพือ่เสรมิสรา้งสงัคมอยา่งยัง่ยนื 
ตลอดจนผลการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมความย่ังยืนในมิติต่างๆ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
https://www.zengroup.co.th หัวข้อ “กิจกรรมเพื่อสังคม”
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ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถงึความส�าคัญของการมรีะบบการควบคุมภายในทีดี่ และถอืเปน็หนา้ที่
ส�าคัญที่จะต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยป้องกัน บริหารจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
กลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท�าบัญชี
และรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะ
เวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในโดยการซกัถาม
ข้อมูลจากฝา่ยบริหารของบรษัิทฯ โดยพจิารณาระบบการควบคุมภายในตา่งๆ 5 สว่น ตามแนวทางของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม 
และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่อง
การติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จาก
การน�าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ 
มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอแลว้เชน่กนั และไดพ้จิารณาอนมุตัแิบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ 

รายงานของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด (“Multiplus”) ท�าการสอบทาน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ Multiplus ได้ท�าการสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม และระบบงาน
หลักของกลุ่มบริษัทฯ จ�านวน 25 ระบบงาน

Multiplus ได้รายงานผลการสอบทานรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ฉบบัที ่ 1 ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั รบัทราบ เม่ือเดอืนสงิหาคม 
2561 โดยมีประเด็นทั้งหมด 22 ข้อ แยกเป็นประเด็นระดับองค์กร 7 ข้อ และระดับระบบงาน 15 ข้อ

Multiplus ไดต้รวจตดิตามประเด็นคงค้างจากรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายฉบบัแรก 
และไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท รบัทราบเดือนกันยายน 
2561 โดยสรุปว่าบริษัทฯได้ด�าเนินการแก้ไขประเด็นคงค้างทั้งหมดแล้ว

Multiplus ได้สอบทานเพื่อให้แน่ใจว่าภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการแก้ไขประเด็นคงค้าง
ทัง้หมดแลว้ ในการด�าเนนิงานปกตขิองกลุม่บรษัิทฯ นัน้ ไดป้ฏบิตัติามนโยบาย คูม่อืการปฏบิตังิาน ประกาศ 
หรือขั้นตอนที่ได้ออกมาอย่างมีประสิทธิผล และได้รายงานผลการสอบทานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท รบัทราบ โดยสรปุวา่บรษัิทฯมคีวามสม่�าเสมอในการปฏบิตั ิและไมพ่บ
ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญเพิ่มเติม 

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด (“ผู้สอบบัญชี”) 
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
และผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของ 
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ทั้งนี้ ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�า
เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อก�าหนดขอบเขตวิธีการทดสอบและระยะเวลาที่ใช้ใน
การตรวจสอบงบการเงิน โดยวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี การประเมิน
และการทดสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน และ ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ

จากการตรวจสอบงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ไดม้ขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทางบญัช ีซ่ึงไดน้�าเสนอตอ่ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ รวมทัง้ผูส้อบบญัชไีด้ตดิตาม
ผลการแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขได้
ครบถ้วนแล้ว
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1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จ�ากัด การให้บริการเช่าพื้นที่ - นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบิดาของ
นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และ นางสาว
จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
100.0 และเป็นกรรมการ

- นางเนืองนอง จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นมารดา
ของนายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และ  
นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการ

บริษัท สุทธารา สวีท จ�ากัด โรงแรม รีสอร์ทและ
ห้องชุด

- นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบิดาของ
นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และ นางสาว
จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
100.0 และเป็นกรรมการ

- นางเนืองนอง จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นมารดา
ของนายสรรคนนท์ และ นางสาวจอมขวัญ 
จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการ

บริษัท สตอร์ค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

การบริการด้านอาหาร
ในภัตตาคาร/ร้าน
อาหาร

- นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบิดาของ
นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และ นางสาว
จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
36.0 และเป็นกรรมการ

- นางเนืองนอง จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นมารดา
ของนายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และ  
นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการ

บริษัท เชฟ เบสท์ จ�ากัด การเช่าและ
การด�าเนินการ
เก่ียวกับอสงัหารมิทรัพย์
ที่เป็นของตนเองหรือ
เช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็น
ที่พักอาศัย

- นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ 
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 98.0 และเป็น
กรรมการ

บริษัท เครซี่ สไปร์ซี่ กรุ๊ป 
จ�ากัด

การบริการด้านอาหาร
ในภัตตาคาร/ร้าน
อาหาร 

- นางกาญจนา ชัชวาลย์ ซึ่งเป็นคู่สมรสของ 
นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
20.0

- นางธิดารัตน์ ชัชวาลย์ ซึ่งเป็นพี่น้องของ 
นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นผู้ถือหุ้น 
ร้อยละ 20.0

นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ - - นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นผู้บริหารของ 
บริษัทฯ

นายบุญยง ตันสกุล - - นายบุญยง ตันสกุล เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ

นางสุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม - - นางสุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม เป็นคู่สมรส
ของนายชิตพล วิวัฒนาเกษม ซึ่งเป็น
กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วน
ร้อยละ 1.9

รายการ
ระหวา่งกัน
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2. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 และ 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. บริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จำากัด

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

1.1 รายจ่ายค่า
เช่าช่วงพื้นที่

 - ต้นทุน
 - เจ้าหนี้

1,961,035.5
180,374.8

2,197,421.0
310,399.7

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เดิมบริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจร้าน
อาหาร แต่ปัจจุบันไม่ได้ด�าเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว แต่
ยังถือสิทธิการเช่าระยะยาวของพื้นที่ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลสาขาบางนา และได้ให้กลุ่มบริษัทฯ เช่าช่วง
พืน้ทีด่งักลา่ว โดยสทิธกิารเช่าระหวา่งบรษิทั ฟดูส ์กมิ
มิคส์ จ�ากัด และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาบางนา 
จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- กลุ่มบริษัทฯ ท�าสัญญาเช่าช่วงพื้นที่จากบริษัท ฟู้ดส์ 
กิมมิคส์ จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ 
AKA ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาบางนา โดยมี
ระยะเวลาเช่า 3 ปี และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี รวม
ระยะเวลาเชา่ช่วงทัง้หมด 9 ป ีส้ินสดุวนัที ่1 กรกฎาคม 
2562 พื้นที่ 317.48 ตารางเมตร

- อัตราค่าเช่าเป็นอัตราแปรผันตามยอดขายที่อัตรา
ร้อยละ 10 ของยอดขาย ในกรณีที่ยอดขายน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 2.5 ล้านบาทต่อเดือน และร้อยละ 15 ของ
ยอดขาย ในกรณีทีย่อดขายมากกวา่ 2.5 ลา้นบาทตอ่
เดอืน ซึง่เปน็อตัราคา่เชา่ทีเ่ทยีบเคียงได้กับบคุคลภาย
นอกอื่นๆ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าที่ค�านวณจากยอดขาย

- ทั้งน้ี หากในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะมีการต่ออายุ
สัญญาเช่าในพื้นที่ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณา
ตอ่อายโุดยเปรยีบเทยีบเงือ่นไขทีเ่ปน็ประโยชนท่ี์ดทีีส่ดุ
แก่กลุ่มบริษัทฯ และหากสิทธิการเช่าของบริษัท ฟูดส์ 
กมิมคิส ์จ�ากดั หมดอายลุง กลุม่บรษิทัฯ จะด�าเนนิการ
ท�าสัญญาเช่าโดยตรงกับทางศูนย์การค้า

- เป็นรายการเช่าพื้นที่เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคา
ตามอัตราแปรผันของ
ยอดขาย ซึ่งไม่ท�าให้กลุ่ม
บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

1.2 เงินประกัน
สัญญาเช่า

 - เงินมัดจ�า 2,666,832.0 2,666,832.0

รายงานประจำาปี 2561
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใตส้ญัญาเชา่ชว่งพืน้ที ่ก�าหนดใหก้ลุม่บรษิทัฯ วาง
เงินประกนัการเชา่ใหก้บับริษัท ฟดูส ์กมิมคิส ์จ�ากดั ซึง่
กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับเงินประกันสัญญาเช่าคืนเมื่อสิ้น
สุดสัญญาหากไม่มีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ก�าหนดใน
สัญญาเช่า

- เงินประกันสัญญาเช่าเป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญา 
โดยคดิจากอตัราค่าเชา่ในอดีตตามสัญญาเดิมซึง่เปน็
อตัราคงที ่ระยะเวลา 6 เดอืน ซึง่มรีะยะเวลาเทยีบเคยีง
กับเงื่อนไขที่ก�าหนดโดยทั่วไปส�าหรับการให้เช่าพื้นที่

- ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะด�าเนินการท�า
สัญญาเช่าโดยตรงกับทางศูนย์การค้าในอนาคตนั้น 
จะท�าให้รายการเงินประกันสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุด
ลงในช่วงเวลานั้น

- เป็นรายการท่ีเก่ียวกับการ
เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเสมือนท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุ สมผล

2. บริษัท สุทธารา สวีท จำากัด

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

2.1 รายได้จาก
การขาย
สินค้า

 - รายได้
 - ลูกหนี้

40,819.6
-

140,614.2
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เมื่อปี 2559 บริษัท สุทธารา สวีท จ�ากัด ได้ท�าสัญญา
แฟรนไชส์ร้านอาหาร  แบรนด์ต�ามั่วกับกลุ่มบริษัทฯ 
ซึ่งตามรายละเอียดของสัญญาดังกล่าว ก�าหนดให้
บริษัท สุทธารา สวีท จ�ากัด ในฐานะ แฟรนไชส์ซีต้อง
ซือ้วตัถดุบิในการประกอบอาหารจากกลุม่บริษทัฯ เช่น 
ผ้ากันเปื้อน น้�าดื่ม เป็นต้น 

- ราคาขายสินค้าเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาขาย
สนิคา้ทีก่ลุม่บรษัิทฯ เสนอขายใหแ้ก่แฟรนไชสซ์รีายอืน่

- ทั้งน้ี ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท สุทธารา สวีท 
จ�ากัด ได้ยกเลิกสัญญา แฟรนไชส์ดังกล่าวแล้ว

- เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนท�ารายการกับบุคคล 
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

2.2 รายได้จาก 
Royalty 
Fee

 - รายได้
 - ลูกหนี้

10,316.2
-

4,069.4
-
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ บริษัท สุทธารา สวีท จ�ากัด 
ต้องช�าระค่า Royalty Fee ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิด
ตามอัตราร้อยละของยอดขายของแฟรนไชส์ตามที่
ก�าหนดในสัญญาแฟรนไชส์ 

- อัตราค่า Royalty Fee เป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญา
แฟรนไชสแ์ละเปน็อตัราเดยีวกนักบัทีก่ลุม่บรษัิทฯ เรยีก
เก็บจากแฟรนไชส์ซีรายอื่น

- ทั้งน้ี ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท สุทธารา สวีท 
จ�ากัด ได้ยกเลิกสัญญา แฟรนไชส์ดังกล่าวแล้ว

- เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนท�ารายการกับบุคคล 
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

2.3 รายได้จาก 
Marketing 
Fee

 - รายได้
 - ลูกหนี้

5,158.1
-

2,034.7
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ บริษัท สุทธารา สวีท จ�ากัด 
ต้องช�าระค่า Marketing Fee ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง
คิดตามอัตราร้อยละของยอดขายของแฟรนไชส์ตาม
ที่ก�าหนดในสัญญาแฟนไชส์ 

- อัตราค่า Marketing Fee เป็นไปตามที่ก�าหนดใน
สัญญาแฟรนไชส์และเป็นอัตราเดียวกันกับท่ีกลุ่ม
บริษัทฯ เรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซีรายอื่น

- ทั้งน้ี ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท สุทธารา สวีท 
จ�ากัด ได้ยกเลิกสัญญา แฟรนไชส์ดังกล่าวแล้ว

- เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนท�ารายการกับบุคคล 
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการระหว่าง

กัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

2.4 รายได้จาก
ค่า Set Up

 - รายได้
 - ลูกหนี้

-
-

12,290.0
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ส�าหรบัการเปดิสาขาใหม่ของแฟรนไชสซ์ ีกลุม่บรษิทัฯ 
จะให้ความช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี ในการจัดหาอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการเปิดด�าเนินธุรกิจ 

- ค่า Set Up เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับที่กลุ่มบริษัทฯ 
เรียกเก็บจาก แฟรนไชส์ซีรายอื่น

- เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนท�ารายการกับบุคคล 
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล
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ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

2.5 รายจ่าย
จากการคืน
ค่าส่งเสริม
การขาย

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

2,313.4
-

1,774.8
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ส�าหรบัการเปดิสาขาใหมข่องแฟรนไชสซ์ ีกลุม่บรษิทัฯ 
จะให้ความช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี ในการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายส�าหรบัการท�าโปรโมชัน่สง่เสรมิการขายในชว่งเร่ิม
ต้นของการเปิดร้าน 

- รายจ่ายจากการคืนค่าส่งเสริมการขายเป็นอัตราที่
เทยีบเคยีงไดก้บัทีก่ลุม่บริษัทฯ เรยีกเกบ็จากแฟรนไชส์
ซีรายอื่น

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเสมือนท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

2.6 รายจ่าย
จากการซื้อ
สินค้า

 - ต้นทุน
 - เจ้าหนี้

42,131.4
-

48,783.7
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เน่ืองจากบรษิทั สทุธารา สวที จ�ากดั ไดป้ดิการด�าเนนิ
กิจการในเดือนพฤษภาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ จึงซื้อ
คนืวตัถดุบิจากบรษัิท สทุธารา สวที จ�ากดั ซึง่ไดม้กีาร
ซือ้ไปใชใ้นระหวา่งการด�าเนนิกจิการ อยา่งไรกต็าม ในป ี
2561 บรษิทั สทุธารา สวที จ�ากัด ได้กลบัมาเปดิด�าเนนิ
กจิการอกีครัง้ในเดือนกุมภาพนัธ ์2561 แตไ่ด้ปดิการ
ด�าเนนิกจิการอกีครัง้ในเดอืนมถินุายน 2561 ซึง่ท�าให้
กลุ่มบริษัทฯ ซื้อคืนวัตถุดิบจากบริษัท สุทธารา สวีท 
จ�ากัด อีกครั้ง

- ราคาซื้อคืนวัตถุดิบเทียบเคียงได้กับอัตราที่กลุ่ม
บริษัทฯ ขายให้กับแฟรนไชส์ซีรายอื่น

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
คิดราคาตามท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
ได้ขายไปตามจริง ซ่ึงไม่
ท� า ใ ห้ก ลุ่มบริษัทฯ เ สีย
ประโยชน์ จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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3. บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำากัด

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

3.1 รายจ่าย
จากการซื้อ
สินค้า

 - ต้นทุน
 - เจ้าหนี้

9,121,873.4
781,983.8

8,191,522.5 
851,103.0

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อสินค้าประเภทขนมหวานจากบริษัท 
สตอรค์ (ประเทศไทย) จ�ากดั เพือ่น�ามาจ�าหนา่ยภายใน
ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ 

- ราคาซื้อขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจาก
ผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่น

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเทียบเคียงได้กับ
การซ้ือจากผู้จัดจ�าหน่าย
รายอ่ืน จึงพิจารณาเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

3.2 รายจ่ายอื่นๆ
 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

9,362.5
-

21,612.0
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท สตอร์ค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เพ่ือใช้ส�าหรับการเลี้ยงรับรอง
ลูกค้าในงานเปิดสาขาใหม่ 

- ราคาซื้อขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจาก
ผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่น

- ในปี 2561 บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เรียกเก็บค่าขนส่งจากการจัดส่งสินค้าให้กับสาขาของ
กลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงคิดตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเทียบเคียงได้กับ
การซ้ือจากผู้จัดจ�าหน่าย
รายอ่ืน จึงพิจารณาเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล รายงานประจำาปี 2561
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ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

3.3 รายได้อื่นๆ
 - รายได้
 - ลูกหนี้

28,881.7
30,903.4

-
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดงานอบรมสัมมนา และมี
พนักงานของบริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จ�ากัด เข้า
รว่มการอบรมสมัมนาดังกลา่วด้วย บรษัิทฯ จงึได้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมสัมมนากับบริษัท ส
ตอร์ค (ประเทศไทย) จ�ากัด 

- รายได้ค่าอบรมสัมมนาคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
ตามจ�านวนพนกังานของบรษิทั สตอรค์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ที่เข้าร่วม

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
คิดราคาตามค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริง ซ่ึงไม่ท�าให้กลุ่ม
บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

4. บริษัท เชฟ เบสท์ จำากัด

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

4.1 ค่าเช่า
อาคาร
ส�านักงาน

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

720,000.0
-

720,000.0
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- กลุม่บริษทัฯ มีการเขา้ท�าสญัญาเชา่อาคารส�านกังาน 
ส�าหรับอาคารทาวน์โฮม จ�านวน 2 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่
ในโครงการ ทาวน์โฮม พาทิโอ้ แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) 
จากบริษัท เชฟ เบสท์ จ�ากัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�านักงาน 

- อายุสัญญาเช่า 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2562 
จ�านวน 1 อาคาร และ 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 
2562 จ�านวน 1 อาคาร โดยมอีตัราค่าเช่าแตล่ะอาคาร
เดือนละ 30,000 บาท ซึ่งอัตราค่าเช่าส�านักงานดัง
กล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าอาคารใน
บริเวณใกล้เคียง 

- ทัง้น้ี บรษิทัฯ มแีผนการยา้ยพนกังานทัง้หมดใหม้าอยู่
รวมกนัภายในออฟฟิศเดยีว ซึง่คาดวา่จะด�าเนนิการใน
ป ี2562 ดงันัน้ รายการเชา่อาคารส�านกังานดงักลา่ว
จะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ลักษณะของ
รายการระหว่าง

กัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

4.2 เงินประกัน
ค่าเช่า
ส�านักงาน

 - เงินมัดจ�า 180,000.0 280,000.0

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใต้สัญญาเช่าอาคารส�านักงาน ก�าหนดให้กลุ่ม
บริษัทฯ วางเงินประกันการเช่าให้กับบริษัท เชฟ เบสท์ 
จ�ากัด

- เงินประกันสัญญาการเช่าเป็นไปตามที่ก�าหนดใน
สัญญาและมีระยะเวลาเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ก�าหนด
โดยทั่วไปส�าหรับการให้เช่าพื้นที่

- ตามแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวมกัน
ภายในออฟฟิศเดียว ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการในปี 
2562 ดังนั้น รายการเงินประกันค่าเช่าส�านักงานจะ
สิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการท่ีเก่ียวกับการ
เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเสมือนท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการระหว่าง

กัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

4.3 รายจ่ายอื่นๆ
 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

24,600.0
-

24,600.0
110,000.0

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เน่ืองจากออฟฟิศส�านักงานตั้งอยู่ที่โครงการ ทาวน์
โฮม พาทิโอ้ แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) และมีการเรียกเก็บ
ค่าส่วนกลางจากโครงการกับบริษัท เชฟ เบสท์ จ�ากัด 
ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร โดย บริษัท เชฟ เบสท์ จ�ากัด ได้
ช�าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ก่อน แล้วจึงเรียกเก็บจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

- ค่าใช้จ่ายคิดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางที่เกิด
ขึ้นจริง

- ตามแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวมกัน 
ภายในออฟฟศิเดยีว ซึง่คาดว่าจะด�าเนนิการในปี 2562 
ดังน้ัน รายการที่เกี่ยวเน่ืองกับการเช่าส�านักงานจะ 
สิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
คิดราคาตามค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริง ซ่ึงไม่ท�าให้กลุ่ม
บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ 
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล รายงานประจำาปี 2561
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ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

4.4 ค่าเช่าพื้นที่
ร้าน

 - ต้นทุน
 - เจ้าหนี้

450,000.0
-

600,000.0
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าท�าสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง ส�าหรับพื้นที่ขนาด 2 งาน 79 ตารางวา ซึ่ง
ตัง้อยูท่ีต่�าบลบางปรอก อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธาน ี
และสิ่งปลูกสร้าง จากบริษัท เชฟ เบสท์ จ�ากัด เพื่อใช้
เป็นที่ตั้งของร้านอาหารแบรนด์ต�ามั่ว

- อายุสัญญาเช่า 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดย
มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท ซึ่งอัตราค่าเช่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวสามารถเทียบเคียง
ได้กับอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในบริเวณ
ใกล้เคียง

- เป็นรายการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือ
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม 
บริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

4.5 เงินประกัน
ค่าเช่า
อาคาร

 - เงินมัดจ�า
- 100,000.0

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใตส้ญัญาเชา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง ก�าหนดใหก้ลุม่
บริษัทฯ วางเงินประกันการเช่าให้กับบริษัท เชฟ เบสท์ 
จ�ากัด

- เงินประกันสัญญาการเช่าเป็นไปตามที่ก�าหนดใน
สัญญาและมีระยะเวลาเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ก�าหนด
โดยทั่วไปส�าหรับการให้เช่าพื้นที่

- เป็นรายการท่ีเก่ียวกับการ
เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเสมือนท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

5. บริษัท เครซี่ สไปร์ซี่ กรุ๊ป จำากัด

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

5.1 รายจ่ายค่า
ซือ้สนิทรพัย์

 - สินทรัพย์
 - ลูกหนี้

1,377,663.6
-

-
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- กลุม่บริษทัฯ ไดซ้ือ้รถยนตจ์�านวน 3 คนั จากบรษิทั เคร
ซี่ สไปร์ซี่ กรุ๊ป จ�ากัด เพื่อใช้ส�าหรับการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ

- ราคาซื้อขายเป็นราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 
- ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้ง

เดียว ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการซื้อกิจการธุรกิจร้านอาหาร
ไทยกลุ่มแบรนด์ต�ามั่ว

- เป็นรายการซื้อทรัพย์สิน
เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
ราคา เป็น ไปตามราคา
ประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 
จงึพจิารณาเหน็วา่รายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

6. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

ลักษณะของ
รายการระหว่าง

กัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

6.1 ค่าเช่า
อาคาร
ส�านักงาน

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

840,000.0
-

840,000.0
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- กลุม่บริษทัฯ มีการเขา้ท�าสญัญาเชา่อาคารส�านกังาน 
ส�าหรับอาคารทาวน์โฮม จ�านวน 2 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่
ในโครงการ ทาวน์โฮม พาทิโอ้ แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) 
จากนายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�านักงาน 

- อายสุญัญาเชา่ 4 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2562 
โดยมอีตัราคา่เชา่แตล่ะอาคารเดอืนละ 35,000 บาท ซึง่
อัตราค่าเช่าส�านักงานดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้
กับอัตราค่าเช่าอาคารในบริเวณใกล้เคียง

- ทัง้น้ี บรษิทัฯ มีแผนการย้ายพนักงานทัง้หมดใหม้าอยู่
รวมกนัภายในออฟฟิศเดยีว ซึง่คาดวา่จะด�าเนนิการใน
ป ี2562 ดงันัน้ รายการเชา่อาคารส�านกังานดงักลา่ว
จะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุ 

รายงานประจำาปี 2561
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ลักษณะของ
รายการระหว่าง

กัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

6.2 เงินประกัน
ค่าเช่า
ส�านักงาน

 - เงินมัดจ�า
210,000.0 210,000.0

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใต้สัญญาเช่าอาคารส�านักงาน ก�าหนดให้กลุ่ม
บริษัทฯ วางเงินประกันการเช่าให้กับนายศิรุวัฒน์ 
ชัชวาลย์

- เงินประกันสัญญาการเช่าเป็นไปตามที่ก�าหนดใน
สัญญาและมีระยะเวลาเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ก�าหนด
โดยทั่วไปส�าหรับการให้เช่าพื้นที่

- ตามแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวมกัน
ภายในออฟฟิศเดียว ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการในปี 
2562 ดังนั้น รายการเงินประกันค่าเช่าส�านักงานจะ
สิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการท่ีเก่ียวกับการ
เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเสมือนท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการระหว่าง

กัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

6.3 รายจ่ายอื่นๆ
 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

24,600.0
-

24,600.0
70,697.0

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เนือ่งจากออฟฟศิส�านกังานทีต่ัง้อยูท่ีโ่ครงการ ทาวน์
โฮม พาทิโอ้ แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) และมีการเรียกเก็บ
ค่าส่วนกลางจากโครงการกับนายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ 
ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร โดยนายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ ได้
ช�าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ก่อน แล้วจึงเรียกเก็บจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

- ค่าใช้จ่ายคิดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางที่เกิด
ขึ้นจริง

- ตามแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวม
กันภายในออฟฟิศเดียว ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการ
ในปี 2562 ดังนั้น รายการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่า
ส�านักงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
คิดราคาตามค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริง ซ่ึงไม่ท�าให้กลุ่ม
บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผลบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

6.4 เงินทดรอง
จ่าย

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

229,978.4
-

23,960.5
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร ได้
มีการทดรองจ่ายค่าสาธารณูปโภค ซึ่งได้แก่ ค่า
โทรศพัท ์คา่ไฟฟา้ และคา่น้�า ทีม่กีารเรยีกเก็บภายใตช้ือ่ 
นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ แล้วจึงเรียกเก็บจาก กลุ่มบริษัทฯ

- ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคคิดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริง

- ตามแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวมกัน 
ภายในออฟฟศิเดยีว ซึง่คาดว่าจะด�าเนนิการในปี 2562 
ดังน้ัน รายการที่เกี่ยวเน่ืองกับการเช่าส�านักงานจะ 
สิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
คิดราคาตามค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริง ซ่ึงไม่ท�าให้กลุ่ม
บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

7. นายบุญยง  ตันสกุล

ลักษณะของ
รายการระหว่าง

กัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

7.1 รายจ่าย
ค่าที่ปรึกษา

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

-
-

300,000.0
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- นายบุญยง ตันสกุล ได้รับค่าตอบแทนในการให้
ค�าแนะน�าและปรึกษาในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับการ
บริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับช่วงการปรับ
โครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ตามสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 
31 พฤษภาคม 2561

- คา่ใชจ่้ายทีป่รกึษาคดิตามอตัราทีต่กลงกนัในสญัญา 
ซึ่งเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน 

- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
โครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกิดข้ึนเพียง
ครั้งเดียว

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ และ
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในอดีต
คร้ังเดียว โดยคิดราคาตาม
ท่ีคู่สัญญาท้ังสองฝ่าย
ตกลงกัน ซ่ึงไม่ท�าให้กลุ่ม
บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ 
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

รายงานประจำาปี 2561
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8. นางสุภาเจษฐ  วิวัฒนาเกษม

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(บาท)

8.1 รายจ่ายค่าที่
ปรึกษา

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

-
-

560,712.0
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- นางสุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม ได้รับค่าตอบแทนในการ
ให้ค�าแนะน�าและปรึกษาเรื่องการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สูตรอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ตามสัญญา
จ้างที่ปรึกษา ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 
6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าที่ปรึกษา
จากภายนอก

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ท่ัวไปเสมือนท�ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซ่ึงไม่ท�าให้
กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ 
จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

3. ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ได้พจิารณาขอ้มลูรายการระหว่างกนัของกลุม่บรษิทัฯ  
แล้วเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือเป็น
รายการทีเ่ปน็ไปเพือ่การด�าเนินธุรกจิตามปกตขิองกลุ่มบรษัิทฯ และเปน็ไปตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป ในลกัษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) 

4. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั ไดพ้จิารณาอนมัุตมิาตรการและข้ันตอนการอนมุตักิารท�ารายการ

ระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
ท�ารายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการใด จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติ
รายการนั้น ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัด
ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการท�า
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทัง้น้ี การท�ารายการระหวา่งกนัทีเ่ปน็ขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป และรายการที่
เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้มีมาตรการดังนี้

4.1. การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
  คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัเิปน็หลกัการใหฝ้า่ยจดัการสามารถอนมุตักิารท�าธรุกรรม

ดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวน้ันมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน 
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พึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

4.2. การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
  การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับ 

การพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

  ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนั
และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดข้ึน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี
เปน็ผู้ใหค้วามเหน็เกีย่วกับรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเพือ่น�าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะ
กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย เป็นส�าคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ

5. นโยบายและแนวโน้มการทำารายการในอนาคต
บรษิทัฯ จะด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้บงัคับ ประกาศ

ค�าสั่งหรือข้อก�าหนด ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชีที่
ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
ทางการเงินปี 2561

รายได้

รายได้

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2561

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

รายได้จากการขายและบริการ 2,425.0 96.4 2,852.6 96.2

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 56.5 2.2 69.6 2.3

รายได้อื่น 33.7 1.3 42.5 1.4

รวมรายได้ 2,515.2 100.0 2,964.7 100.0

หมายเหตุ: (1) ร้อยละของรายได้รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 รายได้รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 2,515.2 
ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,964.7 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้น 449.5 ล้านบาทหรือ 17.9% โดยรายได้
สว่นใหญ่มาจากการขายและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ซึง่ถอืเปน็รายได้หลกัของกลุม่บรษัิท ในชว่งป ี2560 และ 2561 
รายได้จากการขายและบริการคิดเป็น 96.4% และ 96.2% ของรายได้รวมตามล�าดับ

ส�าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 รายได้จากการขายและบรกิารอยูท่ี ่2,425.0 ล้าน
บาทและ 2,852.6 ลา้นบาทตามล�าดบั เพิม่ขึน้ 427.6 ลา้นบาทหรอื 17.6% โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก (1) การ
เปดิสาขาใหม ่(2) การเตบิโตของยอดขายสาขาเดิมทีเ่พิม่ขึน้ และ (3) ยอดขายวตัถดิุบใหกั้บแฟรนไชส์ทีเ่พิม่ข้ึน

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นจาก 56.5 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 69.6 ล้านบาทในปี 2561 
เพิม่ขึน้ 13.1 ลา้นบาทหรอื 23.2% รายได้ทีเ่พิม่ขึน้นีม้สีาเหตหุลกัมาจาก (1) จ�านวนสาขาแฟรนไชสท์ีเ่พิม่ข้ึน 
(2) การปรับอัตราค่าลิขสิทธิ์และค่าการตลาดส�าหรับแฟรนไชส์ดังกล่าวที่ต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์

รายการ
สำาหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2560 2561

จ�านวนสาขาที่เปิดใหม่สุทธิ (1) (สาขา) 14 8

จ�านวนสาขา ณ วันสิ้นงวด (1) (สาขา) 102 110

จ�านวนสาขาแฟรนไชส์ ณ วันสิ้นงวด (1) (สาขา) 127 145

รายได้ธุรกิจร้านอาหารส�าหรับงวด (ล้านบาท) 2,308.8 2,672.6

อัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดิม: 
SSSG (%) (2)

4.0% 4.7%

การเติบโตของรายได้จากธุรกิจร้านอาหาร (%) 8.3% 16%
หมายเหตุ: (1) เฉพาะสาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ
  (2) ค�านวณจากรายได้จากการขายและบริการของสาขาเดิมเฉลี่ยต่อจ�านวนวันที่เปิดด�าเนินการจริงของสาขาเดิม

รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 33.7 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 42.5 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้น 8.8 ล้านบาท
หรือ 26.2% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การกลับรายการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนการรื้อถอน (2) 
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกที่สูงขึ้น
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ต้นทุนขายและบริการ

รายการ

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2561

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

รายได้จากการขายและบริการ 2,425.0 97.7 2,852.6 97.6

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 56.5 2.3 69.6 2.4

รายได้จากธุรกิจหลัก 2,481.5 100.0 2,922.1 100.0

ต้นทุนขายและบริการ 1,878.7 75.7 2,218.5 75.9

กำาไรขั้นต้น 602.8 24.3% 703.6 24.1%

หมายเหตุ: (1) ร้อยละของรายได้จากธุรกิจหลัก 

ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 1,878.7 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,218.5 ล้านบาทในปี 2561 
เพิม่ขึน้ 339.8 ลา้นบาทหรอื 18.1% โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ต้นทนุวตัถดุบิทีเ่พิม่ขึน้จากทัง้รา้นอาหาร
ที่บริษัทเป็นเจ้าของและร้านอาหารแฟรนไชส์ และ (2) ต้นทุนค่าบริการคลังสินค้าและโลจิสติกส์จากภายนอก
เพิ่มขึ้น

ก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 602.8 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 703.6 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้น 100.8 
ล้านบาทหรือ 16.7% อัตราก�าไรข้ันต้นลดลงเล็กน้อยจาก 24.3% ในปี 2560 เป็น 24.1% ในปี 2561 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าบริการคลังสินค้าและ โลจิสติกส์จากภายนอก

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย
ต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 86.6 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 100.3 ล้านบาทในปี 2561 

เพิ่มขึ้น 13.7 ล้านบาทหรือ 15.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนในการ
จัดจ�าหน่ายยังคงอยู่ในอัตราคงที่ ที่ 3.4% ของรายได้รวม ส�าหรับปี 2560 และ 2561

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นจาก 423.5 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 448.6 ล้านบาทในปี 2561 

เพิ่มขึ้น 25.1 ล้านบาทหรือ 5.9% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคตและโบนัสพนักงานที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 16.8% ของรายได้รวม ในปี 2560 
เป็น 15.1% ของรายได้รวมในปี 2561

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 24.5 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 24.6 ล้านบาทในปี 2561 

เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาทหรือ 0.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในช่วง 
12 เดือนที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 20.1 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 32.3 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้น 

12.2 ล้านบาท เนื่องจากก�าไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจร้านอาหาร
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กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ
ส�าหรับงวด 12 เดือนปี 2560 และปี 2561 ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 81.8 ล้านบาทเป็น 140.2 ล้านบาท

ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 58.4 ล้านบาทหรือ 71.4% และอัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3.3% เป็น 4.7% โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก (1) รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ (2) รายไดจ้ากการใหส้ทิธแิฟรนไชสเ์พิม่ขึน้ (3) 
ประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ของหนว่ยงานสนบัสนนุ  สง่ผลใหค่้าใชจ่้ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ภายในขอบเขตจ�ากดั

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,588.9 ล้านบาท

และ 1,564.0 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งลดลง 24.9 ล้านบาทหรือ 1.6% สินทรัพย์ที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจาก
การลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกลับรายการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
การรื้อถอน

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 1,223.3 ล้านบาทและ 

1,095.4 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งลดลง 127.9 ล้านบาทหรือ 10.5% โดยมีสาเหตุมาจาก (1) เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินลดลงและ (2) การกลับรายการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนการรื้อถอน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 365.6 ล้านบาท

และ 468.6 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 103.0 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มข้ึนนี้ส่วนใหญ่มาจาก
ก�าไรสุทธิของบริษัทในระหว่างงวด 140.2 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอื่น ๆ ในส่วนของผู้ถือหุ้นใน
ระหว่างงวดคือ (1) การเพิ่มทุนช�าระแล้วจาก 140.6 ล้านบาทเป็น 225.0 ล้านบาทส�าหรับการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ (2) การจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้น 124.3 ล้านบาท

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ประเภทของกระแสเงินสด

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2561

ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 398.0 264.7

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน (206.4) (121.2)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (186.2) (134.5)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ 5.4 8.9

โดยภาพรวม บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 2561 จ�านวน 8.9 ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 264.7 ล้านบาทในปี 2561 ลดลง 133.3 ล้านบาท ก�าไรจาก

การด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 58.4 ล้านบาท แต่ถูกหักกลบจากการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน โดยมีสาเหตุ
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หลักมาจาก (1) เจ้าหนี้การค้าที่ลดลง 18.9 ล้านบาทในปี 2561 เมื่อเทียบกับส่วนที่เพิ่มขึ้น 85.1 ล้านบาท
ในปี 2560 (เปลี่ยนแปลง -104.0 ล้านบาท) และ (2) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งลดลง 4.8 ล้านบาทในปี 2561 
เมื่อเทียบกับส่วนที่เพิ่มขึ้น 22.7 ล้านบาทในปี 2560 (เปลี่ยนแปลง -27.5 ล้านบาท)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงนิสดจากการลงทนุเพิม่ขึน้จาก -206.4 ลา้นบาทในปี 2560 เปน็ -121.2 ลา้นบาทในป ี2561 

ซ่ึงเพิม่ขึน้ 85.2 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (1) การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบรนด์รา้น
อาหารญีปุ่น่ “Sushi Cyu” ในป ี2560 และ (2) การลงทนุในสนิทรพัยส์าขาใหมล่ดลงในป ี2561 เมือ่เทยีบกบั 
ปี 2560

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจาก -186.2 ล้านบาทในปี 2560 เป็น -134.5 ล้านบาท

ในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้น 51.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การจ่ายเงินปันผลลดลง 179.4 ล้าน
บาทในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 (2) การเพิ่มทุนช�าระแล้ว 84.4 ล้านบาทในปี 2561 (3) เงินกู้
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิลดลง 70 ล้านบาท ในปี 2561 เมื่อเทียบกับส่วนที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 144.2 
ล้านบาทในปี 2560

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.32 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.27 

ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในช่วงปี 2561

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนปรับตัวดีขึ้นเป็น 2.34 ณ สิ้นปี 2561 เม่ือเทียบกับ 3.35 ณ ส้ินปี 2560 
โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก (1) การลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (2) การกลบัรายการประมาณ
การหนี้สินไม่หมุนเวียนการรื้อถอน และ (3) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนส�าหรับ
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานประจำาปี 2561
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ
จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร. วิเลิศ ภูริวัชร กรรมการตรวจสอบ
นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ใน 
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีข้อจ�ากัด 
ในการได้รับข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษัทมีการด�าเนินการตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดีที่ก�าหนดโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ป ี2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ โดยได้หารอืรว่มกับฝา่ยบริหาร 
ผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี โดยพิจารณาถึง
รายการที่มีสาระส�าคัญ ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ใช้ ความครบถ้วนถูกต้องของการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณา
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การ
เปิดเผยข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงบัญชีที่ส�าคัญ และมีความเห็นสอดคล้องว่างบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงพอเหมาะสมตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2561 
จากหน่วยงานอิสระภายนอกที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามและ
สอบทานเพือ่ให้ฝา่ยจัดการได้ปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะตอ่ระบบควบคุมภายในเพือ่ปอ้งกนัไมใ่ห้เกดิ
เหตุการณ์ซ้�าขึ้นอีก ทั้งนี้จึงท�าให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ
เพียงพอเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่าง
มีสาระส�าคัญ

3. การก�ากับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญ
ด้านการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและสอบทานแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
โดยก�ากับดูแลในเรื่องการขยายแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของฝ่าย
จัดการไปยังลูกค้าและคู่ค้าให้เกิดความสมดุล เช่นหลักเกณฑ์การประเมินคู่ค้า แนวทางปฏิบัติ
ในการรับและให้ของขวัญ เป็นต้น ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ไดม้มีตใิหก้ารรับรองบรษัิท เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุป๊ จ�ากดั 
(มหาชน) เปน็สมาชิกแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ เม่ือวนัที ่
21 สิงหาคม 2561
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4. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเพียงพอของบุคลากร ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร และการพัฒนา รวมทั้งได้ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนิน
กจิกรรมการตรวจสอบภายในและบทบาทการเปน็ทีป่รกึษาของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ด้าน
ระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเส่ียง และการก�ากับดูแลกิจการ เป็นไปอยา่งมอีสิระ 
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2562  
ที่จัดท�าขึ้นตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้
ตรวจสอบประสทิธิผลของการปฏบิตังิานทีเ่ปน็จุดควบคุมทีส่�าคัญในเชงิปอ้งกัน ตลอดจนการ
ตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต 

5. การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
กฎระเบียบ และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะเกิดข้ึนจากสัญญาที่กระท�ากับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดต่างๆ ดังกล่าว 
ได้อย่างถูกต้อง

6. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบทาน ก�ากับดูแล และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล  
ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจท�ารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์
ของบริษทัเป็นส�าคญั ดงัเช่นทีท่�ากบับคุคลภายนอกโดยทัว่ไป มเีงือ่นไขการคา้ปกต ิดว้ยราคาที ่
สมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว

7. ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตาม 
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชแีละขอ้ก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณภาพของงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่า
สอบบญัชแีลว้ จงึมมีตเิสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่ขออนมุตัติอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้ตง่ต้ัง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562

8. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี โดยการ
ประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยผลการประเมินแสดงได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบทีร่ะบไุวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยดึมัน่บนหลกัการความถกูตอ้ง 
ระมดัระวงัรอบคอบ โปร่งใส และมคีวามอสิระเทีย่งธรรมอยา่งเพยีงพอ ไมม่ขีอ้จ�ากัดในการเขา้ถงึ
ขอ้มลูทัง้จากผูบ้รหิาร พนกังาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนไดใ้หค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ 
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ตอ่การด�าเนินงานภายใตร้ะบบการก�ากบัดแูลกจิการทีม่ปีระสทิธผิล โปรง่ใส รวมทัง้มรีะบบการบรหิาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เพียงพอ และเหมาะสม

(นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย ซึง่จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญตั ิ
การบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามขอ้ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่�าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและ
แสดงความคิดเห็นในรายละเอียดของผู้สอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง 
การจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ  
ทันเวลาและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดง
ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

นายบุญยง  ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไพฑูรย์  ทวีผล
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 

จ�ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของบริษัท 
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุ้นรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของ
ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานรวมและ 
ผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่ว

ไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และ งบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดเหลา่น้ี ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุ ตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ

ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�า
เรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการของผู้สอบบัญชี

การรับรู้รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษัทเป็นรายได้จาก
ขายอาหารและเคร่ืองดื่มซึ่งรายได้ดังกล่าวเกิดขึ้น
เป็นประจ�าทุกวัน และกลุ่มบริษัทมีสาขาจ�านวนมาก 
ดงันัน้ รายไดจ้ากขายอาหารและเครือ่งดืม่จงึมีสาระ
ส�าคัญต่องบการเงินโดยรวม

• ตรวจสอบการรับรู้รายได้ โดยการประเมินและ
ทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรราย
ได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจ
และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตาม
การควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิด
ขึน้ในระหวา่งปแีละชว่งใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัช ี

• วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดเ้พือ่ตรวจ
สอบความผดิปกตทิีอ่าจเกิดขึน้ของรายได้ตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี 
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการของผู้สอบบัญชี

การประเมินการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า
และค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทมีเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีระยะเวลา
สิ้นสุดการใช้งานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มี
จ�านวนเงินที่เป็นสาระส�าคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท
มีค่าความนิยมซึ่งได้รับจากการรวมธุรกิจโดยการ
ซื้อหุ้นในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีจ�านวนเงินที่
เป็นสาระส�าคัญ

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
บ ริษัทจ� า เป็ น ต้องทดสอบการด้อยค่ าของ
เครื่องหมายการค้าและค่าความนิยมทุกปี มูลค่าที่
คาดวา่จะไดร้บัคนืพจิารณาโดยผูบ้รหิารและประเมนิ
โดยผู้เชี่ยวชาญ การใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐาน
ตา่งๆ ของผูบ้รหิาร เชน่ อตัราการเตบิโตของธุรกจิ 
ประมาณการรายได้และอัตราก�าไรข้ันต้น ประมาณ
การงบจ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและค่า
ใช้จ่ายในการด�าเนินงาน และอัตราคิดลดกระแส
เงินสด จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกจิและสภาวะตลาดในอนาคตได ้ดงันัน้ 
ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเรื่องนี้ในการตรวจสอบ

• ท�าความเข้าใจและประเมินข้อสมมติฐานท่ีส�าคัญซ่ึง
ผู้เช่ียวชาญท่ีถูกว่าจ้างโดยผู้บริหารใช้ในการจัดท�า
ประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงอัตราคิดลดท่ีใช้
ในการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต

• เปรยีบเทยีบและประเมนิประมาณการกระแสเงนิสด 
ขอ้สมมตหิลกัและอตัราคดิลดกบังบประมาณและ
แผนธุรกิจของผู้บริหาร ผลการด�าเนินงานใน
อดีตกบัผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิข้ึนจรงิในปจัจุบนั 
สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และรายงาน 
การประเมินมูลค่าของผู้เชี่ยวชาญ

• ทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสินทรัพย์ที่ก่อให้ เ กิดกระแสเงินสด
แต่ละรายการตามแบบจ�าลองทางการเงินที่
ผูเ้ชีย่วชาญใช ้และเปรยีบเทยีบกบัมลูค่าตามบญัชี
ของเครื่องหมายการค้าและค่าความนิยม

• พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการ 
เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี  

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน  
ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการคือ การอ่านและพจิารณาวา่ขอ้มลูอืน่มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส�าคัญกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิ 
เฉพาะกิจการหรือกบัความรูท้ีไ่ดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่มีการแสดงขอ้มลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
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ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีขั่ดตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคัญไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการด�าเนนิงานตอ่เนือ่ง เปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานตอ่เน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผูม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีนา้ทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ใหไ้ด้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคัญหรอืไม ่
ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่
ดว้ย ความเชือ่ม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ปน็การรับประกนัวา่การปฏบัิติงาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัทีมี่
อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงนิ
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิิจและการสงัเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการ
สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ
เสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ 
ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุป
วา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระส�าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้า
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวข้อง 
หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเปน็เหตใุหก้ลุม่บรษัิทและบรษัิท
ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน�าเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งตา่งๆ ทีส่�าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่
มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดใ้หค้�ารบัรองแกผู่ม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดูแลวา่ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด 
ตลอดจนเรีอ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเปน็อสิระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมาก
ทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในงวดปจัจบุนัและก�าหนดเปน็เรือ่งส�าคญั
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตผุลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์อ่ส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว

(นายอภิชาติ สายะสิต)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานประจำาปี 2561
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

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

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

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

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

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

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

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

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

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

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

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

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

เงินมัดจ�า 4, 25  163,507,629  148,235,099  1,799,820  1,375,520 

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

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

รวมสินทรัพย์  1,563,986,412  1,588,858,456  1,076,439,510  1,039,695,062 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

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

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

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

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี 9, 16  1,302,228  751,253  1,302,228  751,253 

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

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

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี - 

   ส่วนที่ถึงก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี  12,065,030  5,259,331  -    -   

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี - 

   ส่วนที่ถึงก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี  3,017,892  6,899,193  -    -   

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนจาก

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

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

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

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

หนี้สินไม่หมุนเวียน

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

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

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

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

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี - 

   สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี  4,753,680  3,287,493  -    -   

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี - 

   สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี  8,142,604  4,510,118  -    -   

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

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

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

รายงานประจำาปี 2561
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19, 30

- ทุนจดทะเบียน
 หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
 หุ้นสามัญ 14,062,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  300,000,000  140,625,000  300,000,000  140,625,000 

- ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
 หุ้นสามัญ 225,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
 หุ้นสามัญ 14,062,500 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  225,000,000  140,625,000  225,000,000  140,625,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 8, 19  78,332,685  78,332,685  78,332,685  78,332,685 

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

ก�าไรสะสม

- จัดสรรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย 20  30,000,000  14,062,500  30,000,000  14,062,500 

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

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

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  2,072  (493)  -    -   

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

104



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560

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

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

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

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

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

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 18  2,667,707  1,598,459  1,719,643  1,267,022 
ภาษีเงินได้ของรายการก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น 13  (533,541)  (319,692)  (343,928)  (253,404)
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี  2,134,166  1,278,767  1,375,715  1,013,618 

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

การแบ่งปันกำาไรสำาหรับปี
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  140,214,676  81,812,422  97,130,594  10,828,281 
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  3,195  (421)  -    -   

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

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับปี
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  142,348,842  83,091,189  98,506,309  11,841,899 
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  3,195  (421)  -    -   

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

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 24  0.86  0.58  0.60  0.08 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หม
าย

เห
ตุ

 งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่วนเกินทุน
จากการรวม

ธุรกิจภายใต้การ 
ควบคุมเดียวกัน

 กำาไร (ขาดทุน) สะสม

 รวมส่วนของ 
 บริษัทใหญ่ 

 ส่วนได้เสีย 
 ที่ไม่มีอำานาจ 

 ควบคุม 
 รวมส่วนของ 

 ผู้ถือหุ้น 

 จัดสรรเป็น 
 ทุนสำารอง 

 ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร 
(ขาดทุนสะสม)

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

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  -  81,812,422  81,812,422  (421)  81,812,001 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  -  1,278,767  1,278,767  -  1,278,767 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  -  83,091,189  83,091,189  (421)  83,090,768 

ตัดจ�าหน่ายส่วนต่�ากว่าทุน
จากการซื้อสินทรัพย์
ถาวรจากบริษัทที่อยู่ 
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน  -  -  13,389,624  -  -  13,389,624  -  13,389,624 

จัดสรรเป็นทุนส�ารองตาม
กฎหมาย 20  -  -  -  562,500  (562,500)  -  -  - 

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

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  -  140,214,676  140,214,676  3,195  140,217,871 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  -  2,134,166  2,134,166  -  2,134,166 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  -  142,348,842  142,348,842  3,195  142,352,037 

ตัดจ�าหน่ายส่วนต่�ากว่าทุน
จากการซื้อสินทรัพย์
ถาวรจากบริษัทที่อยู่ 
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน -  -  629,773  -  -  629,773  -  629,773 

เพิ่มทุนเรือนหุ้น 19  84,375,000  -  -  -  -  84,375,000  -  84,375,000 

จัดสรรเป็นทุนส�ารองตาม
กฎหมาย 20  -  -  -  15,937,500  (15,937,500)  -  -  - 

จ่ายเงินปันผล 21  -  -  -  - (124,312,500) (124,312,500)  (630) (124,313,130)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561  225,000,000  78,332,685  145,001,204  30,000,000  (9,722,944)  468,610,945  2,072  468,613,017 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หม
าย

เห
ตุ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

 กำาไรสะสม

 รวมส่วนของ 
 ผู้ถือหุ้น 

 จัดสรรเป็น 
 ทุนสำารอง 

 ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสร

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

ก�าไรส�าหรับปี  -    -    -    10,828,281  10,828,281 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -    -    -    1,013,618  1,013,618 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -    -    -    11,841,899  11,841,899 

จัดสรรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย 20  -    -    562,500  (562,500)  -   

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

ก�าไรส�าหรับปี  -    -    -    97,130,594  97,130,594 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -    -    -    1,375,715  1,375,715 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -    -    -    98,506,309  98,506,309 

เพิ่มทุนเรือนหุ้น 19  84,375,000  -    -    -    84,375,000 

จัดสรรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย 20  -    -    15,937,500  (15,937,500)  -   

จ่ายเงินปันผล 21  -    -    -    (124,312,500)  (124,312,500)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  225,000,000  78,332,685  30,000,000  1,177,564  334,510,249 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2561
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี  140,217,871  81,812,001  97,130,594  10,828,281 

รายการปรับกระทบก�าไรส�าหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ

   ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  170,240,244  173,818,165  12,295,087  15,240,157 

ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  3,207,497  20,887,813  -    6,852 

ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  5  5,633  -    -   

ขาดทุน (ก�าไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร  724,864  9,670,766  (1,349)  (33,749)

ตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ  1,192,962  431,890  -    -   

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ  1,575,128  272,233  -    -   

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  -    (2,632,671)  -    -   

ตัดจ�าหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้  233  -    -    -   

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ  (5,259,331)  -    -    -   

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สุทธิ  (6,446,763)  -    -    -   

กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน  (17,265,832)  (304,008)  -    -   

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ  4,074,193  4,410,053  1,768,347  2,541,050 

ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  877,230  959,196  -    -   

ต้นทุนทางการเงิน  24,627,587  24,460,171  25,732,898  24,724,641 

รายได้เงินปันผล  -    -    (94,499,370)  -   

ดอกเบี้ยรับ  (1,344,207)  (1,725,271)  (8,522,961)  (9,185,701)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  32,328,063  20,076,038  3,497,558  5,734,192 

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  (18,247,289)  (3,527,060)  (2,950,157)  10,864,862 

สินค้าคงเหลือ  (13,297,764)  (19,082,605)  -    -   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  6,689,419  (7,418,635)  557,864  (24,992)

เงินมัดจ�า  (15,272,530)  (13,837,777)  (424,300)  2,376,154 

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  (18,925,240)  85,060,118  1,807,525  (292,286)

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  5,637,147  5,652,220  (26,780)  134,766 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (4,789,954)  22,683,073  1,224,835  1,026,496 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (9,442,114)  9,332,156  61,745  418,744 

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี  13,531,217  8,546,824  -    -   

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี  6,186,281  7,778,769  -    -   

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,428,860  2,150,000  -    -   

รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  2,170,207  -    901,822  -   

จ่ายภาษีเงินได้  (39,695,908)  (31,453,302)  (7,664,450)  (7,024,848)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  264,722,076  398,025,790  30,888,908  57,334,619 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  2,022,161  1,995,014  7,176  533,447 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -    -    (19,900,000)  -   

รับคืนเงินจากการซื้อธุรกิจ  -    1,066,964  -    1,066,961 

เงินสดรับช�าระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -    -    1,784,621,733  1,850,039,209 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -    -    (1,813,681,303)  (1,726,049,258)

ซื้อสินทรัพย์ถาวร  (115,485,823)  (144,776,222)  (7,916,040)  (7,995,056)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  (6,460,330)  (37,246,154)  (6,363,628)  (949,550)

จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่า  -    (16,062,601)  -    -   

จ่ายค่ารื้อถอน  (2,664,137)  (13,092,406)  -    -   

รับเงินปันผล  -    -    94,499,370  -   

รับดอกเบี้ย  1,347,873  1,713,252  8,512,907  9,394,352 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (121,240,256)  (206,402,153)  39,780,215  126,040,105 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  2,955,000,000  3,792,400,000  2,955,000,000  3,792,400,000 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย  -    -    973,477,773  403,176,048 

จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (3,025,000,000)  (3,648,250,000)  (3,025,000,000)  (3,648,250,000)

จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย  -    -    (929,430,655)  (387,497,829)

จ่ายช�าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (1,014,253)  (716,054)  (1,014,253)  (716,054)

เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อทุนเรือนหุ้น  84,375,000  -    84,375,000  -   

จ่ายเงินปันผล  (124,313,130)  (303,750,000)  (124,312,500)  (303,750,000)

จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้  -    (2,370,000)  -    (2,370,000)

จ่ายต้นทุนทางการเงิน  (23,585,983)  (23,535,678)  (24,642,801)  (23,789,429)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (134,538,366)  (186,221,732)  (91,547,436)  (170,797,264)

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2561
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

-  เงินสดในมือ  10,291,663  8,631,139  141,014  22,553 

-  เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน  71,282,728  39,186,055  6,917,892  2,255,318 

-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์  61,026,645  85,840,388  59,012,253  84,671,601 

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

2) สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นโดย

-  จ่ายเงินสด  115,485,823  144,776,222  7,916,040  7,995,056 

-  เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  - สุทธิ  6,221,519  36,113,463  -    -   

-  ประมาณการหนี้สินการรื้อถอน (หมายเหตุ 9)  4,561,245  32,301,175  -    3,301,625 

-  สัญญาเช่าการเงิน  1,660,274  -    1,660,274  -   

รวม  127,928,861  213,190,860  9,576,314  11,296,681 

3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้นโดย

-  จ่ายเงินสด  6,460,330  1,352,804  6,363,628  949,550 

-  จ่ายเงินจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 11)  -    35,893,350  -    -   

-  เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  - สุทธิ  -    1,189,305  -    -   

รวม  6,460,330  38,435,459  6,363,628  949,550 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   15 

หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
7   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น  
8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  
9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
10   ค่าความนิยม  
11   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  
12   สิทธิการเช่า - สุทธิ  
13   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
14   เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  
15   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
16   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  
17   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  
18   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอายุ  
19   ทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  
20   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
21   เงินปันผล  
22   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  
23   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
24   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  
25   สัญญาเช่าระยะยาว  
26   การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน  
27   ส่วนงานด าเนินงาน  
28   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
29   การบริหารจดัการส่วนทุน      
30   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
31   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  
32   การอนุมติังบการเงิน  
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   16 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศ
ไทยเมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2561 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนและ        
เปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั” มาเป็น “บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” บริษทัไดจ้ดทะเบียน    
การแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและการเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561    
 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัจ านวน 300 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและ
เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มสรุปไดด้งัน้ี 
 

  ถือหุน้ (ร้อยละ) 
ผูถื้อหุน้  2561  2560 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงตรง :     
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  9.57 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  9.57 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงอ้อม :     
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  35.04 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  35.04 
อ่ืน ๆ  10.78  10.78 
รวม  100.00  100.00 
 
ท่ีอยู่จดทะเบียนของส านักงานใหญ่ของบริษัทตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย   
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   17 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ไดเ้ปิดเผยเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 8 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

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

            

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

 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 

ก) งบการเงินน้ีจดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท าข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    

 

ข) งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

ค) การรวมธุรกิจ บริษทัยอ่ยและการสูญเสียการควบคุม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

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

 

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

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและ
ค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   18 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั
แปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง 

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

 
ง) เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงได้

น าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

จ) งบการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ไดร้วมงบการเงินของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

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

 
           

 
 

 

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

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

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

114



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   19 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแส
รายวนัซ่ึงมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนี้และค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้  ทั้งน้ี โดยการประมาณจากประสบการณ์
ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี 
 
กำรตีรำคำสินค้ำคงเหลือ 
 
กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วธีิราคาตน้ทุนถวัเฉล่ียในปี 2561 และวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อนในปี 2560) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการตีราคาสินค้าคงเหลือต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่มี
สาระส าคญั 
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
 
เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)        
 
ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     
เม่ือสินทรัพยถู์กขายหรือตดัออกจากบญัชี  ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดัออกจากบญัชี   ก าไรหรือขาดทุนจาก
การขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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กลุ่มบริษทัตดัค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์โดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 
 ปี 
  

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

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 
เคร่ืองหมายการค้า 
 
ตราสินคา้ ช่ือทางการคา้หรือบริการเฉพาะกลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บความนิยมและการยอมรับจากกลุ่มลูกคา้ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการตดั
จ าหน่าย แต่จะมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชีในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 
สัญญาแฟรนไชส์ 
 
สัญญาแฟรนไชส์ท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการภายใตก้ารรวมธุรกิจ ภายหลงั
จากการรับรู้เร่ิมแรกสัญญาแฟรนไชส์จะถูกวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าสิทธิบัตร 
 
ค่าสิทธิบตัรท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายสัญญาแฟรนไชส์ ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์และค่าสิทธิบตัรบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ค านวณโดยวธีิเส้นตรง
ตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลา
ส้ินสุดของประโยชน์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนดงักล่าวจะไม่ถูกตดัจ าหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบว่าดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีใน        
งบแสดงฐานะการเงิน ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ปี 
  

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 ปี 
  

สัญญาแฟรนไชส์ ตามอายขุองสัญญา  
(0.3 ปี ถึง 5.9 ปี) 

  

ค่าสิทธิบตัร ตามระยะเวลาของความคุม้ครองสิทธิบตัร  
(3 ปี ถึง 10 ปี) 

 
สิทธิกำรเช่ำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  เม่ือมีการขายสิทธิในสัญญาเช่า  ตน้ทุนและค่าตดั
จ าหน่ายสะสมของสิทธิการเช่าจะถูกตดัออกจากบญัชีโดยจะแสดงไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสิทธิ
การเช่าเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้รอตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายสัุญญาเงินกู ้
 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) ต ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ
สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้นให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนมาก่อน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกไวใ้น
บญัชีรายไดอ่ื้น หรือน าไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ีจะต้อง         
ไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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ประมำณกำรหนี้สิน 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
อดีตและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระหน้ีสินดังกล่าวและสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ      
กลุ่มบริษัทจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตาม
ประมาณการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จ านวนเงิน
ประมาณการหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายคุ  านวณจากการประมาณจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบแทน
ส าหรับบริการท่ีพนกังานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระผกูพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้การช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน ก าไรหรือขาดทุน
จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธี
คิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
 
ประมำณกำรหนี้สินกำรร้ือถอน 
 
ตน้ทุนในการร้ือถอนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะท าการร้ือถอน 
 
ประมำณกำรหนี้สินจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 

 
กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นสิทธิ ซ่ึงลูกคา้สามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนลดค่าอาหารจากกลุ่มบริษทั มูลค่า
ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างสิทธิท่ีลูกคา้ไดรั้บและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของ
รายการขายนั้น การปันส่วนใชว้ิธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนลดค่าอาหาร ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมน้ีประมาณโดยใชมู้ลค่า
ส่วนลดปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใช้สิทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใช้สิทธิและกลุ่มบริษทัได้
ปฏิบติัตามสัญญาภาระผูกพนัที่ตกลงไว ้จ านวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยู่กบัจ านวนสิทธิท่ีลูกคา้ไดใ้ชใ้นการแลกเป็นส่วนลดค่าอาหาร ซ่ึงตอ้ง
สัมพนัธ์กบัจ านวนรวมของสิทธิท่ีคาดวา่จะมีการใช ้นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ลูกคา้
จะไม่มาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
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กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินน้ีไดมี้การสอบทานอย่างสม ่าเสมอ  การเปล่ียนแปลงการประมาณการ
ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
การใช้วิจารณญาณ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
ประกอบดว้ย  

- การจดัท างบการเงินรวม : กลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
- การจดัประเภทสัญญาเช่า 

 
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนัยส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
- การรวมธุรกิจ 
- ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรู้เม่ือไดส่้งมอบสินคา้และให้บริการแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบและบริการท่ีไดใ้หห้ลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 
 
รายไดค่้าสิทธิ รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้และแฟรนไชส์  จะรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รายไดจ้ากบตัรสมาชิกรับรู้โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองบตัรสมาชิก 
 
รายไดเ้งินปันผล รับรู้เม่ือผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 
รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
การเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา  เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยย์งัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า          
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ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึก
เป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะ
น ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 
 
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหวา่งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงอยู่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ
ของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน   กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน   การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสะทอ้นให้เห็น
ถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนตามลกัษณะที่กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระราคาตามบญัชีของ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตัดบัญชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก ลุ่มบริษัทได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่               
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทั
จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ย
จ านวนท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกลุ่มบริษัทมีความตั้ งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี  
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีส าคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร  ประเทศท่ีจัดตั้ง/สัญชำติ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
     

บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ากดั  

 
ไทย 

 

 
 
เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั 

 

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

(จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 
24 กรกฎาคม 2561) 

  

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

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

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

อนุมติั 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  สรุปไดด้งัน้ี 
  

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรและอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  253,600  219,965 
        
รำยได้เงินปันผล        
   บริษทัยอ่ย           -            -  94,499            - 
        
รำยได้จำกกำรให้สิทธ์ิแฟรนไชส์        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  15             -             - 
        
รำยได้อ่ืน        
   บริษทัยอ่ย           -            -  2,488  1,946   
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12  29            -            - 
  รวม 12  29  2,488  1,946 
        
ขำยสินทรัพย์ถำวร        
   บริษทัยอ่ย           -            -  21  9,333 
        
รำยได้จำกกำรขำย        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 141  41            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  28            -            - 
  รวม 141  69            -            - 
         
ดอกเบีย้รับ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  7,661  8,065 
        
ซ้ือวัตถุดบิอำหำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,240  9,164            -            - 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

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

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ซ้ือสินทรัพย์ถำวร        
   บริษทัยอ่ย           -            -            -  7 
        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,542  3,156            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 889    1,095            -            - 
 รวม 4,431  4,251            -            - 
        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย           -            -  138  117 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23  2            -            - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 861            -  861            - 
 รวม 884  2  999  117 
        
ดอกเบีย้จ่ำย        
   บริษทัยอ่ย           -            -  1,105  273 
        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 35,958  27,095  35,958  27,095 
 ผลประโยชน์ระยะยาว 698  802  698  802 
 รวม 36,656  27,897  36,656  27,897 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

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

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  10,119  9,006 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  4,288  3,037 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -  6,028  4,421 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -  599  1,176 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  1,058  1,053 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  2,718  3,101 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั           -            -  32  32 
รวมบริษทัยอ่ย           -            -  24,842  21,826 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั           -  31            -  31 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน           -  31  24,842  21,857 
        
เงินมัดจ ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ากดั 2,667  2,667            -            - 
   บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั 280  180            -            - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,947  2,847            -            - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210  210            -            - 
รวมเงินมดัจ า 3,157  3,057            -            - 
        
เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 851  782            -            - 
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ากดั 310  180            -            - 
   บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั 110            -            -            - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,271  962            -            - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71            -            -            - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 1,342  962            -            - 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   30 

 
พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -   35  8 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -   28  28 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  23            - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -            -  86  36 
        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั           -            -  68  57 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั            -            -  148  133 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั           -            -  27  141 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั           -            -  307  141 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั           -            -  137  202 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ           -            -  687  674 
        
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั           -            -  61  18 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ ากดั           -            -  17  11 
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย           -            -  78  29 
 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 4.15  4.15  -  -  22,003  4,488 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั 4.15  4.15  -  -  41,345  37,776 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั  4.15  4.15  -  -  8,957  37,931 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั    4.15  4.15  -  -  54,191  6,707 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั 4.15  4.15  -  -  43,744  54,278 
 รวม     -  -  170,240  141,180 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   31 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560                 -  265,170 
เพ่ิมข้ึน                 -  1,726,049 
ลดลง                 -  (1,850,039) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560                 -  141,180 
เพ่ิมข้ึน                 -  1,813,681 
ลดลง                 -  (1,784,621) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561                 -  170,240 
 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย            
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั 1.05  1.05  -  -  60,760  20,753 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ ากดั 1.05  1.05  -  -  17,531  13,491 
รวม     -  -  78,291  34,244 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
 

                                   พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560                 -  18,566 
เพ่ิมข้ึน                 -  403,176 
ลดลง                 -  (387,498) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560                 -  34,244 
เพ่ิมข้ึน                 -  973,478 
ลดลง                 -  (929,431) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561                 -  78,291 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   32 

5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้       -   
-  บริษทัอ่ืน 37,974  19,311         - -        - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        -  31  24,842  21,857 
-  บริษทัอ่ืน 6,334  6,707         -  34 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,334  6,738  24,842  21,891 
รวม 44,308  26,049  24,842  21,891 
 
การวเิคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้       -   
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 25,851  14,499        - -        - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี      -   
-  ไม่เกิน 3 เดือน 11,891  4,802        - -        - 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  186  10        - -        - 
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 46  -        - -        - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 37,974  19,311        - -        - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน         
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 4,467  4,162  24,842  21,891 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 1,441  2,215        -        - 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 409  361        -        - 
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 17            -        -        - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,334  6,738  24,842  21,891 
รวม 44,308  26,049  24,842  21,891 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   33 

6. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

วตัถุดิบอาหาร 74,430  71,555        -       
- 

      - 
เคร่ืองด่ืม 3,262  3,216        -       

- 
      - 

ของใชส้ิ้นเปลือง 31,965  22,781        -       
- 

      - 
รวม 109,657  97,552        -       

- 
      - 

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

      - 
สุทธิ 107,662  97,132        -       

- 
      - 

        
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพสินคา้คงเหลือในระหวา่งปี 1,575  272        -        - 
 
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษี 3,663  4,138  368  230 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 4,789  7,698  1,863  2,777 
เงินมดัจ าท่ีขอคืนภายในหน่ึงปี 3,217  3,594             -             - 
อ่ืน ๆ 3,697  6,836  1,329  1,101 
รวม 15,366  22,266  3,560  4,108 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   34 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - รำคำทุน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

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

            

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 30  30  99.99  99.99  30,000  30,000 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 25  25  99.99  99.99  25,000  25,000 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั 80  80  99.99  99.99  80,000  80,000 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  30  30  99.99  99.99    29,999    29,999 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 17  17  99.99  99.99  17,500  17,500 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 20  0.1  99.99  99.97  20,000  100 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั 5  5  99.99  99.99  251,317  251,317 
รวม         453,816  433,916 
 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการลงทุนเพ่ิมในบริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 
จ านวนเงิน 19.9 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 
20,000,000 บาท (หุ้นสามญั 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี        
7 พฤษภาคม 2561  
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท             
เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 315 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 300,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 94.5 ลา้นบาท       
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัไดใ้ช้ใบหุ้นของบริษทัย่อย 2 แห่ง ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 99  ของหุ้นทั้งหมด ค ้าประกันเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 (2561: ไม่มี) 
 
  

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

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

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

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

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

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 320,728  369,752  38,386  35,950  4,495  14,799  784,110 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน         -          -          -          -  2,177          -  2,177 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 320,728  369,752  38,386  35,950  6,672  14,799  786,287 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 326,313  291,225  41,139  37,900  2,842  20,635  720,054 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน         -          -          -          -  2,734          -  2,734 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 326,313  291,225  41,139  37,900  5,576  20,635  722,788 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

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

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

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

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 326,313  5,389  1,366  4,157   1,997   381  339,603 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน         -          -          -          -   2,734           -   2,734  
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 326,313  5,389  1,366  4,157   4,731   381  342,337 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  จ  านวนเงิน
รวม 342.6 ลา้นบาท และ 334.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้  านองเพ่ือใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนั
การเงินในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัอยูภ่ายใตสั้ญญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
 
มูลค่าตน้ทุนของอุปกรณ์บางรายการของบริษทัและกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ใน
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 5.2 ลา้นบาท และ 206.7 ลา้นบาท ตามล าดบั (2560: 4.3 ลา้นบาท 
และ 92.5 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนกำรร้ือถอน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอนส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 104,011  85,106  3,302        - 
เพ่ิมข้ึน       4,561  32,301        -  3,302 
กลบัรายการประมาณการการร้ือถอนโดย        
-  การปรับลดบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (37,531)  (304)  (724)        - 
-  รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น (17,266)        -        -        - 
จ่าย (2,664)  (13,092)        -        - 
ยอดยกไปตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 51,111  104,011  2,578  3,302 
 
ประมาณการร้ือถอนดงักล่าวไดร้วมไวใ้นตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าส าหรับร้านอาหารของบริษทัย่อยท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีเช่าตาม
สัญญาเช่าด าเนินงานตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

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

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560  183,023 
ลดลง   (1,067) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561  181,956 
 
ค่าความนิยมไดรั้บจากการรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุ้นในธุรกิจอาหารไทย ในเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินคืนจากการซ้ือธุรกิจ
จ านวนเงิน 1.1 ลา้นบาท และบนัทึกลดบญัชี “ค่าความนิยม” ในจ านวนเงินเดียวกนั  ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถน ามาหัก
เป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้
 
การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม 
  
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ค านวณโดยการวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง ตามรายงานลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
 
วธีิการประเมินมูลค่า : วธีิคิดลดกระแสเงินสด 
   
ระยะเวลา : ประมาณการทางการเงิน 5 ปี ค านวณจากผลประกอบการในอดีตของธุรกิจอาหารไทย และประมาณการ

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว  ้
   
อตัราการเติบโตของ
รายไดข้องร้านอาหาร
ท่ีเป็นเจา้ของเอง 

: อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

   
รายไดจ้ากแฟรนไชส์ซี : ประมาณการรายไดจ้ากแฟรนไชส์ซีท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 
  -  รายได้จากการให้ใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้าและค่าการตลาด ประมาณการจากรายได้จากการขายของ         

แฟรนไชส์ซีในอตัราต่าง ๆ กนั ตามประมาณการของผูบ้ริหาร 
  - รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ต่อร้านอาหารแฟรนไชส์ใหม่ มีอตัราคงท่ีในอตัราท่ีต่าง ๆ กนั ตามประมาณการ

ของผูบ้ริหารของบริษทั 
  - รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบอาหารมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3 ต่อปี 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   39 

จ านวนร้านอาหารท่ี
เป็นเจา้ของเองและ
ร้านอาหารแฟรนไชส์ 

: ใชข้อ้มูลจ านวนร้านอาหารท่ีเป็นเจา้ของเองและร้านอาหารแฟรนไชส์ตามท่ีมีอยู่จริงในปี 2561 และหลงัจากนั้น
ประมาณการโดยผูบ้ริหารของบริษทั 
 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : อตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5  
   
อตัราคิดลด : อัตราร้อยละ 13.65 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ   

อุตสาหกรรมของต้นทุนหน้ีสิน อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมข้ึน และค่าเบตา้โดยเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

   
อ่ืน ๆ : สมมติฐานอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณการจากขอ้มูลทางการเงินใน

อดีต และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่ีคาดไว ้

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน 
การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 เน่ืองจากมีการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดน้ ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า 
 
การทดสอบความอ่อนไหวจากการทดสอบการด้อยค่าในค่าความนิยม 
 
การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของธุรกิจอาหารไทย ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเน่ืองมาจาก
ความผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการค านวณ  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561) โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  ผลกระทบเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่ายติุธรรมของ  
  มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของธุรกิจอาหารไทย 
   (ลา้นบาท) 
  สมมติฐาน   สมมติฐาน  
  เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน  เปล่ียนแปลงลดลง 

อตัราคิดลด     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5  (24.0)  27.0 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1  (47.0)  57.0 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตก้ารประมาณการทางการเงินดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   40 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 
 

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

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

          
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 5,301  68,893  22,463            -  96,657 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 5,114  68,893  13,121  3,601  90,729 
 
เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือธุรกิจกบับริษทัในประเทศสองแห่ง เพ่ือด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายซ้ือธุรกิจดงักล่าวจ านวนเงินรวม 35.9 ลา้นบาท 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   41 

การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน - เคร่ืองหมายการค้า 
 
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ค านวณโดยการวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง ตามรายงานลงวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
 
เคร่ืองหมายการคา้ : เคร่ืองหมายการคา้ 3 ยีห่อ้ คือ ต ามัว่  เฝอและลาวญวน  
   
วธีิการประเมินมูลค่า : วธีิพิจารณาจากรายได ้
   
ระยะเวลา : พิจารณาความสามารถของเคร่ืองหมายการคา้ในการสร้างรายไดจ้ากประมาณการทางการเงิน 5 ปี โดยประมาณ

การจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้

   
อตัราค่าใชสิ้ทธิ
เคร่ืองหมายการคา้ 

: อตัราร้อยละ 0.5 จากการเทียบเคียงการซ้ือและขายของตลาดในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั 

   
อตัราการเติบโตของ
รายได ้

: อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : ประมาณการอตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 ของเคร่ืองหมายการคา้    

แต่ละยีห่อ้ 
   
อตัราคิดลด : อัตราร้อยละ 13.65 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ    

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมข้ึน  
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   42 

เคร่ืองหมายการคา้ : เคร่ืองหมายการคา้ยีห่อ้ ซูชิชู 
   
วธีิการประเมินมูลค่า : วธีิพิจารณาจากรายได ้
   
ระยะเวลา : พิจารณาความสามารถของเคร่ืองหมายการคา้ในการสร้างรายไดจ้ากประมาณการทางการเงิน 5 ปี โดยประมาณ

การจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้

   
อตัราค่าใชสิ้ทธิ
เคร่ืองหมายการคา้ 

: อตัราร้อยละ 5.1 จากการเทียบเคียงการซ้ือและขายของตลาดในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั 

   
อตัราการเติบโตของ
รายได ้

: อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : ประมาณการอตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 ของเคร่ืองหมายการคา้

ดงักล่าว 
   
อตัราคิดลด : อัตราร้อยละ 13.79 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ    

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมข้ึน  

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน 
การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 เน่ืองจากมีการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดน้ ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า 
  

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

138



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  ค่าสิทธิบตัร  รวม 
รำคำทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560  11,055            -  11,055 
เพ่ิมข้ึน 948            -  948 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 9) (396)            -  (396) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 11,607            -  11,607 
เพ่ิมข้ึน 2,611   3,753  6,364  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 14,218   3,753    17,971  
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 5,180            -  5,180 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,665            -  3,665 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 8,845            -  8,845 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  1,823    152   1,975  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  10,668   152    10,820  
      
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2,762            -  2,762 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 3,550  3,601  7,151 
 
มูลค่าต้นทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนบางรายการของบริษัทและของกลุ่มบริษัทซ่ึงตัดค่าตัดจ าหน่ายเต็มจ านวนแล้ว แต่ยงัสามารถใช้
ประโยชน์ในสินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 7.2 ลา้นบาท และ 16.6 ลา้นบาท ตามล าดบั (2560: 
3.1 ลา้นบาท และ 10.5 ลา้นบาท ตามล าดบั)  
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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12. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 
 (พนับาท) 
รำคำทุน  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 67,934 
เพ่ิมข้ึน 16,062 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 83,996 
  

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

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 57,717 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 48,437 
 
13. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวาคม 2560  ส าหรับปี  ส าหรับปี  31 ธนัวาคม 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 11,176  1,009  -  12,185 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 84  315  -  399 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        
   เม่ือเกษียณอาย ุ 2,160  815  (534)  2,441 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 590  176  -  766 
ค่าเช่า 1,169  84  -  1,253 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 9,845  (2,283)  -  7,562 
รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 834  998  -  1,832 
รวม 25,858  1,114  (534)  26,438 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

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

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

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

  

รายงานประจำาปี 2561
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้ับผลคูณของก าไรทางบัญชีโดยใช้อตัราภาษีส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

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

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

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 555,850  555,850 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 3,792,400  3,792,400 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี (3,648,250)  (3,648,250) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 700,000  700,000 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 2,955,000  2,955,000 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี (3,025,000)  (3,025,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 630,000  630,000 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

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

  วงเงิน (ลา้นบาท)     
ประเภทของสินเช่ือ  2561  2560  อตัราดอกเบ้ีย  เง่ือนไขของสญัญา 

         

วงเงินสินเช่ือของบริษทัจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง 
         

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

 380  380  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี 

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

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เงินไมเ่กิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้ เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

ข) เงินกูย้มืระยะสั้นรวมเลตเตอร์
ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทและ
หนงัสือค ้าประกนั  

 190  190  - เงินกูย้มืระยะสั้นมี
อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.6 ต่อปี 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมี
อตัราตามท่ีระบุไว้
ในแต่ละสญัญา 

 - เงินกู้ยืมระยะสั้ น - มีก าหนดช าระคืนเงินต้นเม่ือทวงถาม     
แต่ไม่เกิน 180 วนั 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมีก าหนดช าระคืนตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละ
สญัญา 

ค) วงเงินเบิกเกินบญัชี  10  10  อตัราเงินเบิกเกินบญัชี
ขั้นต ่า 

 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

ง) เงินกูย้มืระยะสั้น  
(เพื่อใชร้องรับการจ่าย 
เงินปันผล) 

 200  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า    
ลบร้อยละ 2.95 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในเดือนตุลาคม 2560 
และบริษัทจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้าย
ภายใน 18 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกู้ระยะสั้นคร้ังแรก 
ทั้งน้ี โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity 
Date) ภายใน 18 เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น
คร้ังแรก  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 วงเงินสินเช่ือดงักล่าวได้
ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกูอ้อกไปเป็นภายในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

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

         

        2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

จ) วงเงิน Term Loan    
(เพ่ือลงทุนซ้ือกิจการธุรกิจ
ภตัตาคารอาหารไทย) 

        -  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี 

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

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เ งินไม่ เ กิน  90 ว ัน  ห รือตาม ท่ีธนาคาร พิ จ ารณา
เห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

รวม  780  980     

         

วงเงินสินเช่ือร่วมของกลุ่มบริษทัจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง 
         

ฉ) เงินกูย้มืระยะสั้น 
(เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน) 

 100  100  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 3 ต่อปี 

 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

รวมทั้งส้ิน  880  1,080     

 
วงเงินสินเช่ือ ก) - ง) ค  ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้น      
หมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28 นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญั
ท่ีระบุในสัญญาเงินกูเ้ก่ียวกบัการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบนัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น ให้คงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ีย ต่อก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เป็นตน้ 
 
วงเงินสินเช่ือ จ) ค  ้าประกนัโดยใบหุน้ของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 99 ของหุน้ทั้งหมดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 
 
วงเงินสินเช่ือ ฉ) เป็นวงเงินสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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15. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เจา้หน้ีการคา้        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,342  962          -          - 
-  บริษทัอ่ืน 188,505  175,172          -          - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         -          -  86  36 
-  บริษทัอ่ืน 46,998  73,415  3,527  1,770 
รวม 236,845  249,549  3,613  1,806 
 
16. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 

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

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี  2561  2560  2561  2560 

         

2561          -  828          -  828 
2562  1,531  828  1,531  828 
2563  1,108  407  1,108  407 
2564  293          -  293          - 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  2,932  2,063  2,932  2,063 
หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (348)  (125)  (348)  (125) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  2,584  1,938  2,584  1,938 
หกั    หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
          สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (1,302)  (751)  (1,302)  (751) 
สุทธิ  1,282  1,187  1,282  1,187 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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17. ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560  มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,992          - 
เพ่ิมข้ึน 2,312          - 
ใชไ้ป (1,352)          - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2,952          - 
เพ่ิมข้ึน 3,977          - 
ใชไ้ป (2,525)          - 
ตดัจ าหน่าย (575)          - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 3,829          - 
 
18. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จพนักงานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 7,987  3,358 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,224  2,464 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 185  77 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,598)  (1,267) 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 10,798  4,632 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,893  1,704 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 181  65 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,667)  (1,720) 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 12,205  4,681 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

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

 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
    

อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.23 ต่อปี  ร้อยละ 1.96 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคตเฉล่ีย ร้อยละ 5 ต่อปี  ร้อยละ 5 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 59  ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 59 
อตัราทุพพลภาพ ร้อยละ 5 ของตารางมรณะไทย ปี 2560  ร้อยละ 5 ของตารางมรณะไทย ปี 2560 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย ปี 2560  ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย ปี 2560 
 
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกับอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและอา้งอิงตามตารางมรณะซ่ึงประกาศโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 
  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล               
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 ผลกระทบเพ่ิมข้ึน (ลดลง) / (ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์
พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

       

อตัราคิดลด        
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (0.5)  (0.4)  (0.2)  (0.2) 
   ลดลงร้อยละ 1 0.6  0.5  0.2  0.2 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน        
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 0.6  0.5  0.2  0.2 
   ลดลงร้อยละ 1 (0.6)  (0.4)  (0.2)  (0.2) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (0.6)  (0.5)  (0.2)  (0.2) 
   ลดลงร้อยละ 1 0.3  0.3  0.1  0.1 
  
แมว้า่การวเิคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
  
เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดเ้ห็นชอบพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน และจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ 30 วนันับแต่
วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ีงก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยหากกฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บริษัทและกลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึนประมาณ 0.2 ลา้นบาท และ 0.7 ลา้นบาท และท าใหก้ าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงประมาณ 
0.2 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
  

รายงานประจำาปี 2561
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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19. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 2559  ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวน 135 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 140.625 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 14.0625 ลา้นหุ้น มูลค่า       
หุน้ละ 10 บาท)  บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 
 
ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นใหม่รายหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 5.6 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 562,500 หุ้น ในราคา
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และบนัทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 78.3 ลา้นบาท ท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไป
จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัที่ 18 กนัยายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 
 
ก) เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ท าให้จ  านวนหุ้นสามญัของบริษัทเพ่ิมข้ึนจาก       

14,062,500 หุน้ เป็น 140,625,000 หุน้ 
 
ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 140,625,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 140,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 300,000,000 บาท 

(แบ่งเป็นหุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยจดัสรรเพื่อ 
- การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 84,375,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 84,375,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

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

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

 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561    
 
บริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนจากผูถื้อหุน้เดิมจ านวนเงิน 84,375,000 บาท และจดทะเบียนการเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2561   
 
20. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี    
หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ทุนส ารองตามกฎหมายมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนแลว้ 
 
  

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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21. จ่ำยเงินปันผล 
 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.14 บาท ส าหรับ
หุน้สามญัจ านวน 14,062,500 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 30,093,750 บาท โดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั การจ่าย เ งินปันผลระหว่างกาลของบริษัท           
ในอตัราหุน้ละ 6.70 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 14,062,500 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 94,218,750 บาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัแลว้ในเดือนกนัยายน 2561 
 
22. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนท่ีจดทะเบียน 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเขา้เป็นกองทุน         
จดทะเบียนโดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั  ตามระเบียบกองทุนสมาชิกตอ้งจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายสมทบเขา้กองทุนใน
อัตราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนพนักงาน  กลุ่มบริษัทได้แต่งตั้ งผูจ้ ัดการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินรวมประมาณ 6.6 ลา้นบาท และ 4.6 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 ตามล าดบั (ของบริษทัจ านวนเงินประมาณ 2.8 ลา้นบาท และ 2.2 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 ตามล าดบั) 
 
23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ไดแ้ก่ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

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

รายงานประจำาปี 2561
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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24. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
 

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

จ านวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14.1  14.1 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(หมายเหตุ 19) 126.5  126.5 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี 22.4              - 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  163.0  140.6 
 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัน้ีมีผลท าให้จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ไดป้รับปรุงใหม่เพ่ือการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่แรก 
 
25. สัญญำระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัเพ่ือเช่าท่ีท  าการกลุ่มบริษทั  พ้ืนท่ีร้านอาหารและอุปกรณ์
ภายใตสั้ญญาดงักล่าว ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจ า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม จ านวนเงินรวม 162.1 ลา้นบาท และ 145.9       
ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงินรวม 1.3 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 331,619  276,893  597  2,676 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 349,060  301,052  402  617 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 10,779  10,779              -              - 
รวม 691,458  588,724  999  3,293 
 
  

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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26. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย เงินมดัจ า เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนั
การเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัย่อย  เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
นโยบายการบญัชีส าหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทุนให้มีจ  านวนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือจ่ายช าระหน้ีส าหรับภาระผูกพนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นงบการเงิน  จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัไม่มี
ปัญหาความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
  
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญั 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นการให้สินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีให้แก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ
ก าหนด  ฝ่ายบริหารไดค้วบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายการใหสิ้นเช่ือและวธีิการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีการให้
สินเช่ือไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจาก
สินเช่ือท่ีเป็นนัยส าคญัจากการการเก็บหน้ีไม่ได ้ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  
 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียมีนอ้ย กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้  าสัญญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียง
ดงักล่าว 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

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

 งบการเงินรวม  
 2561 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มี 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
รวม 

ท่ีแทจ้ริง  
(ร้อยละต่อปี) 

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

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

 
 งบการเงินรวม  
 2560 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มี 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
รวม 

ท่ีแทจ้ริง  
(ร้อยละต่อปี) 

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

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

 
  

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

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

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2560 (พนับาท)  
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
มากกวา่ 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 

        
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        -         -         -  86,910 39 86,949 0.37 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -             21,891            21,891 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -        141,180        -      141,180 4.15 
เงินมดัจ า        -         -         -         -      1,376        1,376 - 
รวม        -         -         -    228,090   23,306    251,396  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ        -         -         -  698,647        -  698,647 3.5 - 4.0 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  1,806 1,806 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 34,244        -         -         -         -  34,244 1.05 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -        -         -         -  169 169 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน          751          1,187        -         -         -      1,938 5.19 
รวม     34,995          1,187        -    698,647        1,975 736,804  
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   60 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  และเงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียง
กบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
 
เงินมดัจ าและเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน : ไม่สามารถค านวนมูลค่ายติุธรรมไดเ้น่ืองจากไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมได ้
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็นสาระส าคญั   เน่ืองจากมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   61 

27. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 เป็นดงัน้ี   
 

 2561 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,846.0  6.5  2,852.5 
ตน้ทุนขายและบริการ (2,213.9)  (4.6)  (2,218.5) 
ก าไรขั้นตน้ 632.1  1.9  634.0 
รายไดอ่ื้น     112.1 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (100.3) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (448.6) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (24.7) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (32.3) 
ก าไรส าหรับปี     140.2 

 
 

 2560 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,422.0  3.0  2,425.0 
ตน้ทุนขายและบริการ (1,877.3)  (1.4)  (1,878.7) 
ก าไรขั้นตน้ 544.7  1.6  546.3 
รายไดอ่ื้น     90.2 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (86.7) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (423.4) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (24.5) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (20.1) 
ก าไรส าหรับปี     81.8 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

                   62 

28. ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  
 
ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจดัซ้ือสินทรัพย ์สินคา้และบริการจ านวนเงินรวม 52.2 ลา้นบาท และ 120.8 ลา้นบาท 

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

รวม 0.4 ลา้นบาท (2560: 0.6 ลา้นบาท)  
 
ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ันของบริษทัจ านวนเงิน 780.0 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
ง) บริษทัมีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือประชาสัมพนัธ์และจดัจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มบริษทั โดยมี

ระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในการน้ี บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งแบ่งส่วนแบ่งรายได้และ
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

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

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 2.3 : 1  3.4 : 1  2.2 : 1  2.8 : 1 
 
หน้ีสินหมายถึงหน้ีสินรวมและทุนหมายถึงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
 
กลุ่มบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการจัดการส่วนทุนของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การลงทุนเพ่ิมในหุ้นทุนของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากัด (บริษทัย่อย) เน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทัย่อยจากเดิม

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

 
ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 225,000,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 101.25 

ลา้นบาท ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562  
 
ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 240 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

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

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

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

หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 15.3 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัและบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยแลว้ในเดือนมกราคมและ   
เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 
 
ในระหว่างวนัท่ี 7 ถึง 11 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดเ้ปิดให้ประชาชนจองซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 75 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาท มีผลให้
บริษัทได้จดทะเบียนทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 225 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 225 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)            
เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300  ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 ในการน้ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุมติัหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 300 ลา้นหุ้น เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายใน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 4.67 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 

3,000,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 14.01 ลา้นบาท  
 
ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ  ากัด (บริษัทย่อย) ในอตัราหุ้นละ 26 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

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

800,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 7 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ มีก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในเดือนมีนาคม 2562 
 
31. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีย่ังไม่ได้ใช้     
 
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของกลุ่มบริษทัท่ีปรับปรุงใหม่แต่ยงัไม่มีการบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี
รายงาน ดงัต่อไปน้ี  
 

                 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) การรวมธุรกิจ 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) ส่วนงานด าเนินงาน 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินรวม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) การร่วมการงาน 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) การวดัมูลค่ายติุธรรม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) การน าเสนองบการเงิน 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) สินคา้คงเหลือ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) งบกระแสเงินสด 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2562 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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                 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได ้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) ตน้ทุนการกูย้มื 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) ก าไรต่อหุ้น 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2562 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2561) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2561) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2561) 

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

2562 

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

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 2562 
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                 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 2562 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น 2562 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบของกฎหมาย 2562 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2562 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้และถือปฏิบติั โดยผูบ้ริหารอยู่
ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
 
32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 
กรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 
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บริษัท เซ็น คอรปอเรชั่น กรุป จำกัด (มหาชน)
782/1 ออนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 02-019-5000  อีเมล info@zengroup.co.th

www.zengroup.co.th

ก าวไกลไปก ับ เซ ็น

รายงานประจำป
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