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วิสัยทัศน์
กลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำาเนินธุรกิจ คือ 
“เป็นองค์กรผู้นำาในธุรกิจอาหารที่ได้รับความ
นิยมและความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทาง
ธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง”

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
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ผู้บริโภค :
การส่งมอบอาหารที่มีรสชาติความอร่อย
อันเป็นเอกลักษณ์จากวัตถุดิบคุณภาพ ด้วย
บรกิารทีย่อดเยีย่มเพือ่สรา้งประสบการณแ์ละ
ความพึงพอใจที่สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค

พนักงาน :
การปลูกฝงัวฒันธรรมองคก์รทีใ่หเ้กยีรตแิละ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน 
เพราะกลุ่มบรษิทัฯ เชือ่มัน่วา่การทำางานอย่าง
มีความสุขจะเสริมสร้างแรงบันดาลใจและ
คณุภาพชีวติทีด่แีกพ่นกังานของกลุ่มบรษัิทฯ

สังคมและสิ่งแวดล้อม :
การยึดม่ันปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดี และมุ่งม่ันต่อการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น :
การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยการสร้าง 
ผลตอบแทนที่เติบโตและยั่งยืน

พันธกิจ
กลุ่มบริษัทฯ มีพันธกิจหลักที่สำาคัญ 4 ประการ
ที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นเสาหลักของธุรกิจ 
4 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้บริโภค พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
และผู้ถือหุ้น
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All for one
ใส่ใจร่วมมือทีมงาน

เราใส่ใจในการสนับสนุนทีมงาน 
เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

A
Customers experience
ใส่ใจประสบการณ์ลูกค้า

เราใส่ใจในการบริการ 
เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด 

ให้กับลูกค้าทุกคน

C
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ค่านยิมและวัฒนธรรมขององค์กร
บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันและมีทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งเป็นชุดพฤติกรรมในการแสดงออกที่เป็นมาตรฐานในการบรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท การหล่อหลอมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีส่วนร่วมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนพนักงาน ตลอดจนพัฒนา
พนักงานตามสมรรถนะหลักของบริษัทเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค์เป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างองค์กรและทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) ได้เห็นชอบและกำาหนดชุดพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะ
หลักดังนี้

Restaurant Excellence
ใส่ใจเป็นเลิศร้านอาหาร

เราใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพ 
เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจอาหาร

R
Entrepreneurial spirit

ใส่ใจท้าทายตนเอง
เราใส่ใจในการสร้างจิตสำานึกของความเป็น

เจ้าของให้กับพนักงานทุกคน

E
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ปี 2534
เปิดร้านอาหารญี่ปุ่น 

ภายใต้แบรนด์ ZEN มุ่ง
เน้นนำาเสนออาหารญี่ปุ่น
แบบดั้งเดิมด้วยวัตถุดิบ

พรีเมี่ยม 

ปี 2550
เพื่อสร้างความหลาก

หลายประเภทร้านอาหาร
ญี่ปุ่นจึงเปิดบริการร้าน

อาหารปิ้งย่างสไตล์
ญี่ปุ่น (Yakiniku) ภายใต้

แบรนด์ AKA

ปี 2554
จัดตั้ง บริษัท เซ็นเรส

เตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด 
(ZRH), จัดตั้งบริษัท 

โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด 
(OTT), จัดตั้ง บริษัท 
กิวกริลกรุ๊ป จำากัด 

(GGG) และ จัดตั้ง บริษัท 
อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด 

(AKF)

ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN 
เติบโตและขยายสาขา

มากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมเล็ง
เห็นโอกาสทางธุรกิจใน

พื้นที่ต่างจังหวัด จึงเปิด
สาขาแรกที่ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า แอร์

พอร์ต เชียงใหม่ในปี 2546

ปี 
2536-2548

เปิดบริการร้านอาหารรูป
แบบใหม่ในสไตล์ “โตเกียว 

คาเฟ่” ภายใต้แบรนด์  
On the Table

ปี 2552

ก่อตั้ง บริษัท เซ็น 
คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด 
(ZCG) และได้มีการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้น 
โดย ZCG เข้าซื้อหุ้น

ทั้งหมดของ ZRH, AKF, 
OTT และ GGG

ในปีเดียวกันเปิดบริการ
ร้านอาหารปิ้งย่างแบบ
พรีเมี่ยม ภายใต้แบรนด์ 

Tetsu

ปี 2557
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ปี 2559
เซ็น กรุ๊ป ซื้อธุรกิจร้าน
อาหารไทยกลุ่มแบรนด์ 

“ตำามั่ว”

ปี 2561
แปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจำากัด ภายใต้ชื่อ 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น 
กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และ

เปิดบริการร้านอาหาร
จานด่วน ภายใต้แบรนด์ 

เขียง

เซ็น กรุ๊ป ซื้อธุรกิจ
ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบ
พรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ 

Sushi Cyu และเปิด
บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
ขนาดเล็ก ภายใต้แบรนด์ 

Musha

ปี 2560

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคญั

กลุ่มบริษัทฯ นำาเสนอร้านอาหารไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่
สไตล์ “Asian Surprise” ภายใต้แบรนด์ Foo Flavor

กลุ่มบริษัทฯ ได้นำาเสนอร้านอาหารสไตล์นีโอไต้หวัน 
(Neo Taiwanese) อาหารจีนดั้งเดิมผสมกลิ่นอาย

ความเป็นญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ Din’s

เดือนมีนาคม 2562 ได้ขยายธุรกิจ  ZEN BOX เพื่อ
เป็นการตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคอันรีบเร่ง โดย
มีคอนเซ็ปต์อาหารแบบ Grab and Go เน้นอาหาร
มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีในวิถีชีวิตอันเร่งด่วน เมนู

สว่นใหญป่ระกอบด้วยปลาและผกัสดหลากหลายชนดิ 
อาทิ Maki Wrap สลัด โอนิกิริต่างๆ

ปี 2562
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หน่วย : ล้านบาท

สรุปฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 2561 2562

สินทรัพย์รวม 1,564.0 2,044.1
หนี้สินรวม 1,095.4 610.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น 468.6 1,434.1

รายได้จากการขายและบริการ 2,852.6 3,026.6

รายได้รวม 2,964.6 3,144.1

กำาไรขั้นต้น 1,402.4 1,481.2

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 197.2 131.3

กำาไรสุทธิ 140.2 106.2

งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2562

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 4.7 3.4

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.9 5.9

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.3 1.2

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.3 0.4

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)10
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ตั้งแต่ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มขาย
หุ้นต่อประชาชน ทั่วไป (IPO) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันแรก ในระหว่างนั้นเศรษฐกิจของประเทศ
อยู่ในภาวะชะลอตัวตามลำาดับ GDP ลดลงจาก 3.3-3.8 มาเป็น 2.6 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวบริษัทได้
เปิดร้าน Street Food ซึ่งเป็น trend ในขณะนี้ ภายใต้ชื่อ “เขียง” เป็นอาหารตามสั่ง เช่น ผัดกะเพรา หมู ไก่ 
เน้ือ เปน็ต้น ซึง่คนไทยคุ้นเคยและเขา้ถงึไดท้กุระดับรายไดโ้ดยมรีาคาเริม่ตน้ที ่49 บาท บรษิทัไดเ้รง่ขยายร้าน
โดยเปิดทั้งหมด 48 ร้านในปี 2562

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 ที่ดำาเนินการภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว คนขาดกำาลังซื้อ
ประชาชนไมม่คีวามเชือ่ม่ันในเรือ่งรายได ้จงึไมจ่บัจา่ยใชส้อยและระมดัระวงัการใชจ้า่ยดา้นอาหารถงึแมจ้ะเปน็
ปจัจยั 4 อยา่งไรกต็ามบรษิทัยงัมกีารเตบิโตโดยม ีTSSS เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 6 ในป ี2562 และผลจากการ
ที่ประชาชนไม่จับจ่ายใช้สอยมีผลให้ SSSG ของบริษัท ลดลงในอัตราร้อยละ 4.7 ส่งผลให้กำาไรของปี 2562  
กล็ดลงจากปทีีผ่่านมา โดยลดลงในอตัรารอ้ยละ 28 ในปนีีบ้รษิทัไดเ้ปิดสาขา เพิม่ขึน้จากปทีีแ่ลว้อกี 100 สาขา 
คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 133 แต่อย่างไรก็ตามนโยบายการเปิดสาขายังคงมีอยู่ต่อไปและจะเปิดเพ่ิม มากข้ึน 
ในปต่ีอๆ ไป อกีทัง้บรษิทัไดเ้พิม่ชอ่งทางการขายใหม่ๆ  โดยขายน้ำาปลารา้ และน้ำาจิม้แจว่บอง ผา่นโมเดิล้เทรด 
ทำาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 293 ยอดขาย Delivery ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 656 ซึ่งในทุกธุรกิจมีรายได้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจ ร้านอาหาร ธุรกิจแฟรนส์ไชส์ และธุรกิจเกี่ยวเน่ือง เช่น ฟู้ดเดลิเวอร่ี และค้าปลีก  
โดยขยายไปหลายๆ แบรนด์และหลายธุรกิจเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำานึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อที่
บริษัทจะสามารถป้องกัน ความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจโดยรวม และให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตฯ 
ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (CAC) นอกจากนั้นบริษัทดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยเน้นการ
ทำากำาไรที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งไว้เมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในเรื่องของพนักงานบริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี โดยคนเก่ง
จะมีหลักสูตรในการพัฒนาด้านการทำาอาหารและการให้บริการแก่ลูกค้า ส่วนการเป็นคนดีบริษัทส่งเสริม

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไพฑูรย์  ทวีผล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)12



นายบุญยง  ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้พนักงานเป็นคนมีความซื่อสัตย์ มีน้ำาใจ ต่อเพื่อนร่วมงานและมีน้ำาใจในการบริการลูกค้า มีโครงการทำาดี
เดอืนเกดิ เปน็โครงการจติอาสาซึง่เปน็สว่นหนึง่ของการเปน็คนด ีโดยบรษิทัมีเกณฑ์ในการวดัเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่
เรามีคนเก่งและคนดีทำางานกับเรา ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทมีโครงการ “ใจดีฟาร์ม” เป็นการ
ช่วยเหลือผู้พิการในการปลูกเมล่อนโดยการสร้างโรงเรือนปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ และนำาผลผลิตมาใช้ใน 
ร้านและส่งเสริมให้ลูกค้าไปซื้อผลผลิต บริษัทมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวโดยบริษัทซื้อเนื้อวัวจาก 
3 สหกรณ์โคเนื้อหลัก ของประเทศเป็นหลักเพื่อความมั่นใจว่าเนื้อที่นำามาปรุงอาหารเป็นเน้ือที่มีคุณภาพ
ปลอดสารเร่งเนื้อแดง บริษัทเข้าทำาบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเลี้ยงไก่ Low 
Uric และผลิตภัณฑด์งักลา่วไดน้ำามาใชก้บัรา้นของกลุม่บรษัิททัง้หมด ซ่ึงเปน็การช่วยเหลอืเกษตรกรโดยตรง 
การซือ้ปลานลิจากฟารม์ซึง่เลีย้งปลาดว้ยเกษตรอนิทรยีป์ลอดจากสารเคม ีรวมทัง้การใชผ้กัปลอดสารพษิ
ในร้านของบริษัทโดยคำานึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผัก ผลไม้ โดยซื้อจาก
เกษตรกรที ่เปน็เกษตรอนิทรยีเ์พิม่มากขึน้เรือ่ยๆ บรษิทัไดง้ดการใชห้ลอดและเปลีย่นบรรจภุณัฑจ์ากพลาสตกิ
เป็นกระดาษ โดยภาชนะที่ใช้สำาหรับ delivery จะเป็นกระดาษทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทได้นำาแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
มาเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในฝ่ายสนับสนุน และขอขอบคุณเป็นพิเศษ
สำาหรับพนักงานหน้าร้าน และเชฟในการทำาอาหารที่มีรสชาดอร่อยและบริการอย่างประทับใจ เพื่อให้ทุกท่าน
เหน็วา่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามวิสยัทศันข์องบรษิทัคอื “เปน็องคก์รผูน้ำาในธรุกจิอาหารทีไ่ดร้บัความนยิมและความ
ไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง”

รายงานประจำาปี 2562 13



นายไพฑูรย์  ทวีผล

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

อายุ: 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 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): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: 4
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)

นายสรรคนนท์  จิราธิวัฒน(์1)

กรรมการ (1 ธันวาคม 2557)
รองประธานคณะกรรมการบริษัท (1 มิถุนายน 2561)
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (13 พฤษภาคม 2558)
กรรมการบริษัทย่อย

อายุ: 42 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): 33.5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 
เป็นพี่น้องกับนางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ
กลุ่มบริษัทฯ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 13

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท /  

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอคทีฟ จำากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จำากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวนศาลาแดง จำากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอรา คอทเทจ จำากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคนยอน คอทเทจ จำากัด
2557 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: (1) เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อย

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)14

คณะกรรมการ และผู้บริหาร



นายประวิทย์  กิจไพศาลรัตนา

กรรมการอิสระ (12 ธันวาคม 2557)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (12 ธันวาคม 2557)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (8 สิงหาคม 2562)

อายุ: 66 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
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: 1
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำากัด (มหาชน)

2556 - 2557 ประธานสหกรณ์ สหกรณ์โคเนื้อฯ

รศ.ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร

กรรมการอิสระ (13 พฤษภาคม 2558)
ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(10 มีนาคม 2559)
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (8 สิงหาคม 2562)
(เป็นกรรมการตรวจสอบ 1 มิถุนายน 2561 - 28 เมษายน 2562)

อายุ: 51 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): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1

ประสบการณ์ทำางาน:
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการการตลาดและพัฒนาอย่างย่ังยืน /  
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2553 - 2562 หัวหน้าภาควิชาการตลาด 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553 - 2558 ที่ปรึกษา บริษัท สปา ฮาคูโฮโด จำากัด
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นางโชติกา  สวนานนท์

กรรมการอิสระ (15 พฤษภาคม 2561)
กรรมการตรวจสอบ (15 พฤษภาคม 2561)
กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (29 เมษายน 2562)

อายุ: 59 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): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: 1
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 7

ประสบการณ์ทำางาน:
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำากัด
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน คณะกรรมการชุดย่อย  สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำากัด

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 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2557 - 2558 กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2552 - 2557 กรรมการผู้อำานวยการ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด

นายชวลิต  จินดาวณิค 

กรรมการอิสระ (29 เมษายน 2562)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (29 เมษายน 2562)
กรรมการตรวจสอบ (29 เมษายน 2562

อายุ: 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เครื่องกล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
- Master of Business Administration Finance  

Eastern Michigan University USA

ประวัติการอบรม:
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG ) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2562
- Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 5/2558
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4/2558
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12/2555
- Monitoring the Quality of Financial Reporting ( MFR) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 15/2558
- Monitoring the Internal Audit Function ( MIA)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 11/2556
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2556
- Audit Committee Program (ACP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 37/2556
- Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่76/2549
- Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 21/2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: 3
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1

ประสบการณ์ทำางาน:
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ  

บริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีมูซีน แอนด์ คาร์ ทรานสปอร์ต จำากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)
2555 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)
2550 - 2561 ประธานสายการเงินและงบประมาณ /  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)

2554 - 2560 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด

2552 - 2559 กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด
2553 - 2559 กรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด
2552 - 2559 กรรมการ  บริษัท สำานักงานกฎหมายเอราวัณ จำากัด 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)16

คณะกรรมการ และผู้บริหาร



นายบุญยง  ตันสกุล(1)

กรรมการ (21 กรกฎาคม 2559)
ประธานคณะกรรมการบริหาร (1 มิถุนายน 2561)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (29 เมษายน 2562)
กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (29 เมษายน 2562)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (1 มิถุนายน 2561)
กรรมการบริษัทย่อย
ผู้บริหารบริษัทย่อย

อายุ: 54 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): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 8

ประสบการณ์ทำางาน:
2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ /  

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการตลาดและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จำากัด
2556 - 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
2556 - 2558 รองประธานบริหารซิงเกอร์เอเชีย 

บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

นางสาวจอมขวัญ  จิราธิวัฒน(์1)

กรรมการ (1 ธันวาคม 2557)
กรรมการบริหาร (14 สิงหาคม 2561)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา  
(รักษาการ) (14 สิงหาคม 2561)
กรรมการบริษัทย่อย
ผู้บริหารบริษัทย่อย

อายุ: 37 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): 33.46 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 
เป็นพี่น้องกับนายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 12

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ่มบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหาร
สินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) 
บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) 
บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหาร

สินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) 
บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหาร
สินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) 
บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จำากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวนศาลาแดง จำากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหาร

สินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) 
บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหาร
สินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) 
บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหาร
สินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) 
บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอรา คอทเทจ จำากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคนยอน คอทเทจ จำากัด

หมายเหตุ: (1) เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อย

รายงานประจำาปี 2562 17

คณะกรรมการ และผู้บริหาร



นายชิตพล  วิวัฒนาเกษม(1)

กรรมการ (1 ธันวาคม 2557)
กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (23 ธันวาคม 2557)
กรรมการบริษัทย่อย

อายุ: 40 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): 1.44

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 9

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ /  

กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดดี้ เซ็ท โก จำากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จำากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาดสำาราญ จำากัด

นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร(์1)

กรรมการ (1 ธันวาคม 2557)
กรรมการบริษัทย่อย

อายุ: 40 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): 2.52

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 7

ประสบการณ์ทำางาน:
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด 

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

 จำากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด
2553 - 2556 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ ธนาคาร

ทหารไทย จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: (1) เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อย

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)18

คณะกรรมการ และผู้บริหาร



นางยุพาพรรณ  เอกสิทธิกุล(1)

กรรมการบริหาร (1 มิถุนายน 2561)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (1 มิถุนายน 2561)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี (1 มิถุนายน 2561)
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี (รักษาการ) (1 มิถุนายน 2561)
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริษัทย่อย
อายุ: 52 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 สำานักงาน อีวาย จำากัด จำานวน 6 ชั่วโมง
- ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 1/2560 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: 1
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 8
ประสบการณ์ทำางาน:
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี /  
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี (รักษาการ) 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี 
บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด

2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี 
บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด

2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี 
บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด

2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี 
บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำากัด

2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี 
บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จำากัด

2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี 
บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำากัด

2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี 
บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำากัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิทธิกุล แอสโซซิเอทส์ จำากัด
2559 - 2560 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 

บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
2555 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุน 

บริษัท น้ำาตาลเอราวัณ จำากัด
2555 - 2557 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี การเงิน 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด
2540 - 2554 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี การเงิน 

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำากัด

นายวรวิทย์  ก่อก้องวิศรุต(1)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ
(1 ธันวาคม 2557)
ผู้บริหารบริษัทย่อย

อายุ: 46 ปี

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

ประวัติการอบรม:
- Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 139/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 7

ประสบการณ์ทำางาน:
2546 - ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด

2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด

2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด

2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำากัด

2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จำากัด

2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำากัด

2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำากัด

หมายเหตุ: (1) เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อย
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นายศิรุวัฒน์  ชัชวาลย(์1)

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

อายุ: 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์  

มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร Global Mini MBA สาขา Entrepreneurial Manager 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร BrandKU EXT สาขา บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 2.25

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน (แห่ง)
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-
บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 8

ประสบการณ์ทำางาน:
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่ 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่
 บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด
2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด
2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด
2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำากัด
2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จำากัด
2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำากัด
2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่ 

บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชฟ เบสท์ จำากัด
2552 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท เครซี่ สไปร์ซี่ กรุ๊ป จำากัด

หมายเหตุ: (1) เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อย

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)20

คณะกรรมการ และผู้บริหาร



หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ 
เข้ารับการอบรมในปี 2562

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2562

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธาน 
คณะกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

- Annual General Meeting 2019 -  
Business transformation  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

- Independent Director Forum  
1/2019 - Tips and Tricks for  
Dealing with Questions in AGM  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

- IOD National Director Conference 
2019 - Board of the Future  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

- Chairman Forum 2019 - Successful 
Corporate Culture Change: from  
Policy to Practices  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

- CAC National Conference 2019 -  
Innovations in the Fight against  
Corruption  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

- Thailand Responsible Business  
Network - TRBN  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

2. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน  

- Board Nomination and  
Compensation Program (BNCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562

3. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม กรรมการ / 
กรรมการการตลาดและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- Chief Transformation  Officer (CTO)
สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ ZCG”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น
ในบริษทัอืน่ (Holding Company) ทีป่ระกอบธรุกจิรา้นอาหาร และธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งอืน่ ผา่นการดำาเนนิงาน
ของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด (“ZRH”), บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ 
จำากัด (“AKF”), บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำากัด (“GGG”), บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำากัด (“SYN”), บริษัท โตเกียว 
คอนเซปท์ จำากัด (“OTT”), บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำากัด (“ZPC”), บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ 
จำากดั (“ZSM”) นอกจากน้ียังประกอบธรุกจิใหบ้รกิารรา้นอาหารภายใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิทั, ธรุกจิแฟรน
ไชสภ์ายใตแ้บรนดข์องกลุม่บรษิทั รวมถงึธรุกจิเกีย่วเนือ่งอืน่ ไดแ้ก ่ธรุกจิการบรกิารจดัสง่อาหาร (Delivery) 
และการบริการจัดเลี้ยง (Catering), ธุรกิจการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) 
และการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy), และธุรกิจอาหารค้าปลีก  
เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat)

กลุ่มบรษิทัฯ กำาหนดนโยบายในการดำาเนนิธรุกจิโดยวางแผนใหบ้รรลเุปา้หมายเพือ่สรา้งผลกำาไรและ
เติบโตอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

 การขยายสาขาร้านอาหารอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  กลุม่บรษิทัฯ มแีผนการขยายสาขารา้นอาหารของกลุม่บรษิทัฯ อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เปน็การ

เพิม่รายไดใ้หก้บักลุม่บริษทัฯ ทัง้ในรปูแบบของการลงทนุเปดิสาขารา้นอาหารดว้ยตนเอง และใน
รูปแบบแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สำาหรับการขยายสาขาในเขตหัวเมืองใหญ่ กลุ่ม
บริษัทฯ จะลงทุนเปิดสาขาร้านอาหารด้ายตนเอง และสำาหรับสาขาในต่างจังหวัด หรือหัวเมือง
ขนาดเล็ก และสาขาต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะขยายสาขาผ่านรูปแบบแฟรนไชส์

  กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการขยายที่ตั้งของสาขาร้านอาหารให้ครอบคลุมทั่วทุกสถานที่ 
ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า, ห้างค้าปลีก, สาขา Stand Alone หรือ สถานีบริการ
น้ำามัน เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ง่ายและบ่อยขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละประเภท

 การพัฒนาแบรนด์ร้านอาหารใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ
  นอกจากการขยายสาขาร้านอาหารภายใต้แบรนด์ที่กลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ ทำาหน้าที่คิดค้นแบรนด์ร้านอาหารใหม่ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อให้ครอบคลุมผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยในปี 2562 ที่ผ่าน
มากลุม่บรษิทัฯ ไดน้ำาเสนอแบรนด์เซน็บอ็กซ ์(ZEN BOX) เพือ่เปน็การตอบสนองพฤตกิรรมของ
ผู้บริโภคอันเร่งรีบ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และสามย่านมิตรทาวน์ โดย
มีคอนเซ็ปต์อาหารแบบ Grab and Go สามารถรับประทานสะดวกและพกพาสำาหรับทางเดินได้

สบาย นอกจากนีย้งัไดน้ำาเสนอแบรนดฟ์ ูเฟเวอร ์(Foo Flavor) ซึง่เปน็แบรนดร์า้นอาหาร
ประเภทไลฟ์สไตล์ไทยฟิวชั่นแนวใหม่ที่พัฒนาเมนูเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคระดับกลางลงมา โดยเปิดให้บริการที่ชั้น 4 เซ็นทรัล ลาดพร้าว และ
เอ็มควอเทียร์ ชั้น 7

 การขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจร้านอาหาร
  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำาหน่ายและช่องทางใน
การสร้างการเติบโตของรายได้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยว

เนื่องกับร้านอาหาร ได้แก่ (1) ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) 
และการบริการจัดเล้ียง (Catering) (2) ธุรกิจการให้บริการบริหารร้าน
อาหาร (Restaurant Management) และการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
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ร้านอาหาร (Restaurant Consultancy) และ (3) ธุรกิจอาหารค้าปลีก เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat)

 การรักษาคุณภาพและรสชาติของอาหารและคุณภาพของการบริการ
  กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับทุกรายละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่สดสะอาด

และมีคุณภาพจากผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน การนำาเสนอเมนูอาหารที่มีรสชาติดีและ
หลากหลาย จนถึงการให้บริการที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ประทับใจ

  รสชาตแิละความสดสะอาดของอาหารเป็นปจัจยัสำาคัญอยา่งยิง่สำาหรบัธรุกจิรา้นอาหาร
กลุม่บรษิทัฯ จงึใหค้วามสำาคญักบัการเลอืกใชวั้ตถดุบิ โดยมฝีา่ยบรหิารซพัพลายเชนและฝา่ยวจิยั
และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกันคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาดและมีคุณภาพจากผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบ
ท่ีได้มาตรฐานจากท่ัวทุกมุมโลก รวมถึงคอยติดตามและควบคุมกระบวนการจัดส่งสินค้าไปยัง
สาขาหน้าร้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่จะนำาไปประกอบอาหารนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กลุ่ม
บริษัทฯ กำาหนด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีทีมตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจสอบการ
บริหารจัดการโดยทั่วไปในร้านอาหารและภายในครัวที่สาขาร้านอาหารเป็นประจำา เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าทุกสาขาร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นสาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ หรือ สาขาแฟรนไชส์นั้น 
มรีสชาตขิองอาหาร ความสะอาด การบรหิารจดัการ และการใหบ้รกิาร ทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน
ตามที่กลุ่มบริษัทฯ กำาหนด

 การเข้าซื้อ/ควบรวม/ร่วมทุนกิจการร้านอาหาร หรือแบรนด์ร้านอาหารอ่ืน หรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร

  นอกจากการขยายธุรกิจที่ดำาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้า
ซื้อกิจการ/ควบรวมกิจการ/ร่วมทุนกับร้านอาหาร หรือแบรนด์ร้านอาหารอื่น เพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได้และช่องทางในการจำาหน่ายได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เวลาในการลงทุน
และพฒันาดว้ยตนเอง รวมถงึพจิารณารูปแบบธรุกจิอาหารดา้นอืน่ๆ เพือ่เปน็การกระจายความ
เสี่ยงทางธุรกิจ (Diversify)

  เมือ่ป ี2562 กลุม่บรษิทัฯ ไดซ้ือ้สทิธิม์าสเตอรแ์ฟรนไชสแ์บรนด์รา้นอาหาร “ดินส”์ (Din’s) 
อาหารจีนสไตล์นีโอไต้หวัน หรืออาหารจีนจานด่วนเพ่ือให้เข้ากับการดำาเนินชีวิตของคนไทยที่มี
ความเร่งรีบในปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มความหลากหลายของร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ
ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น โดยเปิดให้บริการสาขาแรกที่สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G รวมถึง
เปน็การสรา้งรากฐานสำาหรบัธรุกจิแฟรนไชสท์ีจ่ะขยายในกลุม่ประเทศ CLMV หรอื กัมพชูา สปป.
ลาว เมียนมาและเวียดนาม สามารถเพิ่มรายได้ ช่องทางในการจำาหน่าย และเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคให้
กับกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

  นอกจากการเข้าซื้อ/ควบรวม/ร่วมทุนกับกิจการร้านอาหาร หรือแบรนด์ร้านอาหารอื่น
แล้ว กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าซื้อ/ควบรวม/ร่วมทุนกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้าน
อาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
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ชื่อแบรนด์ :  
On the Table, Tokyo cafe
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารประเภทไลฟ์สไตล์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นการลงทุน
กลุ่ม  ธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ (1) ธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ (2) ธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้
แบรนด์ ของกลุ่มบริษัทฯ (3) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ได้แก่ ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และการ
บริการจัดเลี้ยง (Catering), ธุรกิจการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และการให้ 
บริการทีป่รกึษาเกีย่วกบัร้านอาหาร (Restaurant Consultancy), และธรุกิจอาหารค้าปลกี ผลติภณัฑอ์าหาร
พร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat)

ปัจจุบันมีแบรนด์ร้านอาหารภายใต้การดำาาเนินงานของกลุ่มบริษัท จำานวนทั้งสิ้น 15 แบรนด์ ได้แก่ 

ชื่อแบรนด์ : ZEN
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

ชื่อแบรนด์ : ตำามั่ว
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารไทย-อีสาน

ชื่อแบรนด์ : เฝอ
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนาม

ชื่อแบรนด์ : ZEN BOX
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารญี่ปุ่นคอนเซ็ปต์
แกร็บแอนด์โก

ชื่อแบรนด์ : ลาวญวน
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารไทย-อีสาน และ
เวียดนาม

ชื่อแบรนด์ : de Tummour
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารไทย-อีสาน 
แบบพรีเมี่ยม

ชื่อแบรนด์ : แจ่วฮ้อน
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารประเภทสุกี้ลาว 
หรือจิ้มจุ่ม

ชื่อแบรนด์ : เขียง
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารไทยตามสั่ง  
หรืออาหารจานด่วน

ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ

ชื่อแบรนด์ : Din’s
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารสไตล์นีโอไต้หวัน 
หรืออาหารจีนจานด่วน

ชื่อแบรนด์ : AKA
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

ชื่อแบรนด์ : Musha by ZEN 
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่

ชื่อแบรนด์ : Foo Flavor
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารประเภทไทยฟิวชั่น

ชื่อแบรนด์ : Tetsu
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น 
แบบพรีเมี่ยม

ชื่อแบรนด์ :
Sushi Cyu & Carnival Yakiniku
ประเภทร้านอาหาร : 
ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษิทัฯ มรีา้นอาหารทีเ่ปดิดำาเนนิการภายใตแ้บรนด์ของกลุ่มบรษัิทฯ 
ทัง้สาขาทีก่ลุม่บรษิทัฯ เปน็เจา้ของ และสาขาแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศจำานวนทงสิน้ 345 สาขา

แบรนด์

สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ  
 (สาขา)

สาขาแฟรนไชส์                                                                       
(สาขา)

รวม 
(สาขา)เขต

กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล

ต่าง
จังหวัด

ต่าง
ประเทศ

เขต
กรุงเทพฯ 

และ
ปริมณฑล

ต่าง
จังหวัด

ต่าง
ประเทศ

1. ZEN 34 12 - - - - 46

2. ZENBOX 2 - - - - - 2

3. Musha 3 3 - - - - 6

4. AKA 18 7 - - - 3 28

5. Tetsu 1 - - - - - 1

6. Sushi Cyu 3 - - - - - 3

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

8. Din’s 1 - - - - - 1

9. Foo Flavor 2 - - - - - 2

10. ตำามั่ว 13 4 - 44 64 3 128

11. ลาวญวน 5 1 - 15 10 - 31

12. แจ่วฮ้อน 4 - - 5 5 1 15

13. เฝอ/ก๋วยเตี๋ยว 1 - - 2 4 - 7

14. เดอตำามั่ว 1 - - 1 - - 2

15. เขียง 30 6 - 10 3 - 49

รวม 138 36 - 77 86 8 345

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 ธรุกจิรา้นอาหาร กลุม่บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้ริการรา้นอาหารภายใตแ้บรนด์ของกลุม่บรษิทัฯ 
จำานวนทั้งสิ้น 15 แบรนด์ โดยมีแบรนด์ต่างๆ ดังนี้ี้
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ร้านอาหาร ZEN เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม โดยให้ความสำาคัญ 
กับการคัดเลือกวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพอาหาร และมาตรฐานการให้ 
บริการ มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆ ที่
นำาเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย ด้วยศิลปะ พิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียด การ
ตกแต่งภายในร้านออกแบบเพื่อให้ได้บรรยากาศอบอุ่นและมีความเป็นส่วนตัว 
เหมือนรับประทานอาหารที่บ้าน โดยในแต่ละสาขามีทั้งครัวร้อนและครัวเย็น 
ร้านอาหาร ZEN เป็นร้านอาหารแบบตามสั่ง (A La Carte) มีบริการอาหารและ 
เครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น ซูชิ ซาซิมิ อาหารชุด อาหารปิ้งย่าง เป็นต้น

ร้านอาหาร ZEN BOX เป็นร้านอาหารญ่ีปุ่นโดยมีคอนเซ็ปต์อาหาร
แกร็บแอนด์โก (Grab and Go) ซึ่งเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทันทีและ
พกพาเดนิทางไดส้ะดวกตอบสนองพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเนน้อาหารทีม่ปีระโยชน์
เพื่อสุขภาพที่ดีในวิถีชีวิตอันเร่งรีบและเร่งด่วน เมนูส่วนใหญ่ประกอบด้วยปลา
และผักสดหลากหลายชนิด เช่น Maki wrap สลัด โอนิกิริต่างๆ และโอนิแซนวิช 
เป็นต้น

ร้านอาหาร Musha เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่ที่พัฒนาเมนูมาจาก
แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN เพื่อนำาเสนอและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคกลุ่มระดับชั้นต้นและกลาง เน้นความอิ่มอร่อยที่มี คุณภาพ ราคา
ย่อมเยา สามารถเติมข้าวได้ฟรี และด้วยขนาดของร้านที่เล็กกว่า เมนูอาหาร
น้อยกว่าร้าน ZEN จึงสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัว บริการด้วยความ
รวดเร็ว กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการขยายร้าน Musha ให้มีสาขา ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ ผ่านการขายแฟรนไชส์เป็นหลัก

ร้านอาหาร AKA เป็นร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่น (Yakiniku) ที่ให้
ความสำาคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ความสดใหม่ และมีชื่อเสียง
จากทั่วทุกมุมโลกมาใหบ้ริการ รวมถึงซอสสตูรพิเศษที่คิดค้นโดยกลุ่มบริษัทฯ 
ซึง่ทำามาจากวตัถดิุบชัน้ดีเพือ่ให้ได้ซอสรสชาติทีก่ลมกลอ่ม สง่กล่ินหอม เหมาะ
สำาหรับการป้ิงย่าง เตาปิ้งย่างถือเป็นส่วนสำาคัญในการประกอบธุรกิจ กลุ่ม
บรษิทัฯ เลอืกเตาปิง้ยา่งทีม่คีณุภาพสูง และมคีวามปลอดภยัทีส่ดุ โดยใชร้ะบบ
เตาถา่นไรค้วนัปอ้งกนัการเผาไหมย้อ้นกลบั รา้นอาหาร AKA มทีัง้แบบ บฟุเฟต่ ์
(Buffet) และแบบตามสั่ง (A La Carte)
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ร้านอาหาร On the Table เป็นร้านอาหารประเภทฟิวชั่น ผสมผสาน  
ระหว่างอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและอาหารสไตล์ตะวันตกที่มีรสชาติของคนไทย  
การตกแต่งภายในร้านมาจากแรงบันดาลใจโตเกียวคาเฟ่ในประเทศญี่ปุ่น  
เน้นวัสดุที่ทำาจากธรรมชาติ ดูมีความอบอุ่นเป็นกันเองแต่ทันสมัย ร้าน
อาหาร On the Table เป็นอาหารแบบตามสั่ง (A La Carte) มีอาหารฟิวชั่น 
หลากหลายประเภท ได้แก่ พาสต้า ซูชิ สลัด และพิซซ่า รวมถึงของหวาน และ
เครื่องดื่ม หลากหลายประเภท

รา้นอาหาร Foo Flavor เปน็รา้นอาหารประเภทไทยฟวิชัน่ ทีแ่ปลกแตคุ้่น  
คุน้แตแ่ปลก เปน็การนำาเอาอาหารหรอืวตัถดุบิตา่งๆ หลากหลายชนิดทีคุ้่นเคย 
มาผสมผสานกนัเปน็เมนใูหม ่แตย่งัคงไวซ้ึง่เอกลกัษณข์องวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
และวตัถดุบินัน้ๆ การออกแบบรา้นมาจากศลิปประยกุต ์โดยใชล้ายเสน้ของเลขา
คณติท่ีแสดงถึงความเปน็เอเชยีมาสรา้งความทนัสมัยใหก้บัคอนเซป็ทข์องรา้น 
ร้านอาหาร Foo Flavor เป็นร้านอาหารแบบตามสั่ง (A La Carte) มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น สลัดหลวงพระบาง แซลมอน
ย่างพล่าส้มโอ หมูโชยุไข่พะโล้ ข้าวผัดเกาหลีพอร์คชอปคั่วพริกเกลือ เป็นต้น

ร้านอาหาร Tetsu เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นและปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น 
(Yakiniku) ระดับพรีเม่ียมให้บริการอาหารประเภทซาซิมิ และปิ้งย่างที่เน้น 
วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมอย่างเนื้อโอมิวากิวซึ่งเป็นหนึ่งในสามของสุดยอดเนื้อ 
ววันำาเขา้จากฟารม์ทีใ่หญท่ีสุ่ดในภมูภิาคคนัไซ ประเทศญีปุ่น่ รา้นอาหาร Tetsu 
เป็นอาหารแบบตามสั่ง (A La Carte) ที่ให้ความสำาคัญกับคุณภาพและวัตถุดิบ 
การตกแต่งร้านเป็นสไตล์อินดัสเทรียล คอนเทมโพรารี่ที่ให้ความรู้สึกดิบ แต่
โดดเดน่อย่างมสีไตลด์ว้ยผนังอฐิเปลอืยทีใ่หค้วามรูส้กึเปน็ธรรมชาต ิพรอ้มทัง้
มีไพรเวทโซนสำาหรับจดัเลีย้งสงัสรรคเ์ฉพาะกลุม่ เพือ่รองรบั ทกุความตอ้งการ
ที่หลากหลายของคนเมืองที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

ร้านอาหาร Din’s เป็นร้านอาหารสไตล์นีโอไต้หวัน หรืออาหารจีน
จานด่วน ในประเทศไทยปรับรูปแบบร้าน และรสชาติอาหารให้เข้าถึงได้ง่ายเพื่อ
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทย ด้วยการตกแต่งร้านสไตล์โมเดิร์นที่ผสมกลิ่นอาย
ของตะวันออก มีความเรียบง่ายและทันสมัย จุดเด่นของร้านคือบริเวณครัว 
ที่เปิดให้ลูกค้าได้เห็นขณะเชฟกำาลังรังสรรค์เมนูอาหาร ตลอดจนเทคนิคการ
ปรุงอาหารท่ีใส่ใจในทุกรายละเอียด ร้านอาหาร Din’s เป็นร้านอาหารแบบ
ตามสั่ง (A La Carte) มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น 
เสี่ยวหลงเปาติดปีก ข้าวหน้าเต้าหู้มาโป ตันตันเมน เป็นต้น
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รา้นอาหารตำามัว่ เปน็รา้นอาหารสไตลไ์ทย-อสีาน คัดสรรเฉพาะวัตถุดบิ 
ที่มีคุณภาพมาประกอบอาหาร ร้านอาหารตำามั่วมีหลากหลายเมนู เช่น ส้มตำา 
ไก่ทอด ผัดหมี่ ที่ให้บริการแบบตามสั่ง (A La Carte) การตกแต่งภายในร้าน  
เน้นความร่วมสมัยที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น โดยมีการจัดส่วนตำาส้มตำามาแสดง
ให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อแสดงถึงความใส่ใจในวิธีการปรุงใน
ทกุขัน้ตอน และเพือ่ใหล้กูค้าม่ันใจไดว้า่อาหารทกุจานมคุีณภาพ รสชาตจิดัจา้น 
ตามสโลแกน “อาหารรสจัด ถนัดเรื่องต�า”

ร้านอาหารลาวญวน เป็นร้านอาหารที่ผสมผสานระหว่างอาหารไทย 
- อีสาน และอาหารเวียดนามแบบต้นตำารับ บริการแบบตามสั่ง (A La Carte) 
ที่นำาเสนอความหลากหลายของเมนูได้อย่างลงตัว เช่น ไก่รวนปลาร้า หมูทอด  
เชียงฮาย ยำาผักหวานกุ้งสด และเมนูอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นทางเลือกของ  
ผูบ้รโิภคทีต่อ้งการอาหารเพือ่สขุภาพแตใ่หร้สชาตแิบบคนไทย ภายใตส้โลแกน  
“เมนูดั้งเดิมที่คุ้นเคยประทับใจ และเมนูใหม่ๆ ที่ต้องลอง”

รา้นอาหารแจว่ฮอ้น เปน็ร้านอาหารประเภทสุกีล้าวหรอืจ้ิมจุม่ มอีปุกรณ ์
เป็นหม้อดินเผาสไตล์อีสานที่น้ำาซุปเคี่ยวจากวัตถุดิบชั้นดี หอมข้าวคั่ว และเต็ม
ไปด้วยสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และน้ำาจ้ิมแจ่ว
ปรงุรสจัดจา้นตามสตูรอสีานแท้ๆ  รา้นอาหารแจ่วฮอ้นใหบ้รกิารทัง้แบบบฟุเฟ่ต ์
(Buffet) และแบบตามสั่ง (A La Carte)

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 เครื่องดื่มที่
มีส่วนผสมแอลกอฮอล์และไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังมีเมนู 
พิเศษ (Exclusive Menu) แบบ “Omakase” อร่อยตามเชฟรังสรรค์ ซึ่งเป็น 
เมนูเซ็ตซูชิ ประมาณ 10-13 คำา
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ร้านอาหารเฝอ เป็นร้านอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนาม ที่เน้น 
“หนักเครื่อง ไม่หนักเส้น” ทั้งหมู เนื้อ เครื่องใน และไข่เยิ้ม เสิร์ฟพร้อมน้ำาจิ้ม 
สูตรเด็ดของทางร้านใช้ทานเฉพาะกับเฝอ และผักสดอีกมากมาย ร้านอาหาร
เฝอเป็นอาหารแบบตามสั่ง (A La Carte) ที่มีเมนูยอดนิยมอย่าง เฝอแห้งหมู 
เฝอเนื้อน้ำา และเส้นหม่ีหมูย่าง การตกแต่งภายในร้านเป็นภาพเพ้นท์ผนังแบบ 
ร่วมสมัยที่คงกลิ่นอายวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

ร้านอาหารเขียง เป็นร้านอาหารไทยตามสั่ง หรืออาหารจานด่วน 
นำาเสนอเมนูต่างๆ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคนไทยในปัจจุบัน แต่ยังคง
คุ้นเคยกันดี เช่น ข้าวผัดกะเพรา ข้าวหมูกระเทียม ข้าวผัดโบราณ ข้าวคะน้า
หมูกรอบ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ และผัดซีอิ๊ว อาหารทุกจานที่ทำาเสิร์ฟนั้นมาจาก
การเตรียมอาหารอย่างประณีต คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเป็นอย่างดี เครื่อง
แน่นกลบข้าว รสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทย ซึ่งคงไว้ตามคอนเซปต์ของร้าน
คือ “จัดจ้าน ถึงเครื่อง ถึงใจ”

ร้านอาหารเดอ ตำาม่ัว เป็นร้านอาหารไทย-อีสานต้นตำาหรับระดับ
พรีเมี่ยม ที่มีการพัฒนาหลากหลายเมนูมาจากแบรนด์ตำามั่ว ให้บริการแบบ
ตามสั่ง (A La Carte) ที่คัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมมาให้บริการ โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์เร่ืองรสชาติที่เข้าใจถึงรสนิยมคนไทย และเข้าใจความต้องการ
ของชาวต่างชาติ
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 ธุรกิจแฟรนไชส์ ระบบแฟรนไชส์ของกลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ 2 แบบหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มบริษัทฯ เป็น 
ผู้เลือกแบรนด์ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงทำาาเลที่ตั้ง และนำาเสนอให้กับแฟรนไชส์ซี 
พิจารณา (2) แฟรนไชส์ซีเป็นผู้เลือกแบรนด์ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงทำาเลที่ตั้ง และ 
นำาเสนอให้กับกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมของทำาเลที่ตั้ง

 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
  ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และบริการการจัดเลี้ยง (Catering)
  กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการจัดส่งอาหาร (Delivery) ผ่าน Call Center หมายเลข

โทรศพัท ์1376 และชอ่งทางออนไลน ์เชน่ Food Panda, Lineman, Grab Food และ GET เปน็ต้น  
ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือก สั่งอาหารจากสาขาร้านอาหารแห่งใดก็ได้้ 

  นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ยงัมกีารใหบ้รกิารการจัดเลีย้ง (Catering) ทัง้ในและนอกสถานที ่ 
สำาาหรับงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน การเลี้ยงบริษัท และงานวันเกิด  เป็นต้น โดยรูปแบบการให้ 
บริการจัดเลี้ยงนั้นมีทั้งรูปแบบที่เป็นบริการแบบเต็มรูปแบบเหมือนในร้านอาหาร (Fine Dining) 
และการตั้งบูท

  ธุรกิจการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และการให้บริการ 
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy)

  กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และการ
ให้บริการที่ปรึกษาเก่ียวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy) สำาหรับผู้ประกอบการ
รา้นอาหาร หรอื เจ้าของสาขาแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซ)ี ทีต่อ้งการมรีะบบการบริหารและดำาเนินงาน 
ของร้านอาหารที่มีมาตรฐาน หรือ ประสบปัญหาในการดำาาเนินธุรกิจ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ อาศัย
ประสบการณ์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการวางแผนการบริหาร และ/หรือ ให้คำาปรึกษากับ 
ผูใ้ชบ้ริการ โดยมกีารคิดค่าบรกิาร 2 รปูแบบ คือ แบบคงที ่(Fix Fee) และ  แบบแปรผนั (Variable 
Fee) ขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ใช้บริการ ขอบเขตงาน  และระยะเวลาการให้บริการ

  ธุรกิจอาหารค้าปลีก
  กลุม่บรษิทัฯ มผีลติภณัฑอ์าหารคา้ปลกี 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก ่ผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มปรงุ 

(Ready-to-Cook) เช่น หมี่มั่ว และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) เช่น น้ำาจิ้มแจ่ว  
น้ำาจิ้มไก่ และแจ่วบอง (น้ำาพริกปลาร้า) ที่มีคุณภาพและรสชาติที่ได้มาตรฐาน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน 
จะเป็นการวางขายตามหน้าสาขาร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณา 
ดำาเนินธุรกิจอาหารค้าปลีก ด้วยการนำาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีได้รับความนิยมในร้านอาหาร 
ของกลุ่มบริษัทฯ ออกผลิตและจำาหน่าย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะขยายผลิตภัณฑ์อาหารให้ 
หลากหลายขึน้  รวมทัง้เพิม่ช่องทางการจัดจำาาหนา่ยใหค้รอบคลมุกลุม่ลูกค้าเพิม่ขึน้ เพือ่รองรับ  
การเติบโตในอนาคต
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การตลาดและการแข่งขัน

1. การตลาดและการขายของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ จะทำาการตลาดกับผู้บริโภคเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพิ่มส่วนแบ่งตลาดใน  

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

กลุม่บรษิทัฯ มกีารกำาหนดกลยทุธก์ารตลาดของแตล่ะแบรนดท์ีแ่ตกตา่งกนัตามความเหมาะสมของ  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตำาแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning) และรูปแบบของร้านอาหาร

2. การกำาหนดราคา
กลุม่บรษิทัฯ มีการกำาหนดราคาอาหารแบบต้นทนุบวกกำาไร (Cost Plus Margin) โดยคำานงึถงึ ราคา

ที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้นยอมรับได้ ว่ามีความคุ้มค่า (Good Value for Money) และให้สอดคล้อง กับการ
วางตำาแหน่งแบรนด์ในตลาด (Brand Positioning)  รวมทั้งการพิจารณาถึงความสามารถ ในการแข่งขัน
ด้านราคากับคู่แข่ง

ผลิตภัณฑ์สินค้าปลีก
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เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ที่หลากหลาย และสาขาจำานวนมาก ซึ่งมีการวางตำาแหน่งแบรนด์ 
ในตลาด (Brand Positioning) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ราคาขาย  ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่แตกต่างกันไป ราคาสินค้าจึงมีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี กลุ่ม 
บริษัทฯ เชื่อว่าการกำาหนดราคาของกลุ่มบริษัทฯ ณ  ปัจจุบัน มีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
เม่ือเทยีบกบัคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร  รวมถงึสามารถตอบโจทย์ความตอ้งการของลูกค้าได้อยา่งลงตวั

3. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารที่หลากหลาย และสาขาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งสามารถเข้าถึง  

และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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. ZEN BOX - √ - - √ - √ - -

3. Musha √ √ - - √ - √ √ -

4. AKA √ √ √ √ √ - √ √ √

5. Din’s - √ √ √ √ - √ - -

6. On the Table √ √ - - √ √ √ √ √

7. Foo Flavor - √ √ √ √ - √ - -

8. Tetsu √ √ - - - √ √ - -

9. Sushi Cyu √ √ - - - √ √ - -

10. ตำามั่ว √ √ √ √ √ - √ √ √

11. ลาวญวน √ √ - - √ √ √ √ -

12. แจ่วฮ้อน √ √ √ √ √ - √ √ -

13. เฝอ √ √ √ √ √ - √ √ -

14. เดอตำามั่ว √ √ - - √ √ √ - -

15. เขียง √ √ √ √ √ - √ √ -

4. การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำาหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) การให้บริการผ่านสาขาร้านอาหาร ซึ่ง

สว่นใหญต่ัง้อยูใ่นศนูยก์ารคา้ หา้งคา้ปลกี และคอมมนูติมอลล์ รวมทัง้สถานบีรกิารน้ำามนั และอาคารพาณชิย ์ 
ในชุมชน ที่มีปริมาณผู้บริโภคสัญจรทั้งวันและโดยเฉลี่ยมีจำานวนค่อนข้างมาก โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นว่า 
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มักจะรับประทานอาหารในบริเวณดังกล่าว (2) การให้บริการจัดเลี้ยง (Catering) ทั้งใน 
และนอกสถานที่ เช่น งานแต่งงาน งานสัมมนา และการเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาลต่างๆ (3) การบริการ
จัดสง่อาหาร (Delivery) ผ่าน Call Center หมายเลขโทรศพัท ์1376 และระบบการสัง่ทางแอพพลเิคชัน่ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Food Panda Lineman Grab Food และ GET เป็นต้น และ (4) การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) ผ่านหน้าร้านของ
สาขา ห้างค้าปลีก ร้านค้าขายปลีก และร้านค้าขายส่ง
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ คำานึงถึงคุณภาพอาหาร และ การให้บริการต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำาคัญ บริษัทฯ ได้กำาหนด 
มาตรฐานวัตถุดิบที่เกี่ยวกับอาหารและวัตถุที่ไม่เกี่ยวกับอาหารทุกรายการแยกตามประเภทสินค้า ให้มี 
มาตรฐานสูงตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนการผลิตตั้งแต่ต้นทางผลิตของผู้จำาหน่าย การส่งมอบ จนถึงสาขา 
เพื่อปรุงเป็นอาหารส่งมอบผู้บริโภค

บริษัทฯ มีทีมงาน มีบุคคลากรที่มีประสบการณ์สูง เชี่ยวชาญการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 
ที่เกี่ยวกับอาหารและวัตถุดิบที่ไม่เกี่ยวกับอาหาร โดยตรวจสอบมาตรฐานของผู้ผลิต ตรวจสอบคุณภาพ 
สินค้าก่อนส่งมอบเข้าคลังสินค้า ตรวจสอบมาตรฐานการขนส่งสินค้าเข้าคลังสินค้า ตรวจสอบมาตรฐาน 
การขนสง่สนิคา้จากคลงัสนิคา้เขา้สาขาทกุสาขาทัว่ประเทศรวมถงึรา้นค้า แฟรนไชส์ ทกุขัน้ตอนกระบวนการ 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสินค้าแต่ละรายการ และมีการวัดผลประเมินคุณภาพผู้ผลิตทุกปี โดย 
การประเมนิจะประเมินรอบดา้นทัง้ดา้นราคาวตัถดุบิ คณุภาพวตัถดิุบ คณุภาพบรรจภุณัฑว์ตัถดิุบ คณุภาพ
การขนส่งวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า

ดังที่กล่าวโดยรวมข้างต้นผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าเม่ือมาใช้บริการร้านอาหารในเครือบริษัทฯ 
ผู้บริโภคจะได้รับประทานอาหารปรุงจากวัตถุดิบที่สดใหม่ มีคุณภาพ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
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กลุม่บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งทีม่อียูแ่ละอาจกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิและผลการดำาเนนิงาน 
ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงอาจมีที่มาจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก คณะกรรมการ 
บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง กฏบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ 
มีการประเมินผลความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยความเสี่ยงที่จะกล่าวเป็นลำาดับดังต่อไปน้ี 
หากเกิดขึ้นจะส่งผลลบต่อการดำาเนินธุรกิจ ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน 

1. ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
เป็นหลักและไม่มีการดำาเนินธุรกิจของตนเองที่มีรายได้อย่างมีนัยสำาคัญ ผลประกอบการของบริษัทฯ  
จึงข้ึนกบัผลการดำาเนินงานและความสามารถในการจา่ยเงนิปนัผลของบรษัิทยอ่ย ทัง้น้ี สำาหรบัปบีญัชสีิน้สดุ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยจำานวน 7 บริษัท ได้แก่ ZRH AKF GGG OTT SYN ZPC 
และ ZSM ดังน้ันหากบริษัทย่อยดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลได้น้อยลงอาจส่งผล
ต่อรายได้ ผลการดำาเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50.0 ของ
กำาไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้องงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยและการจดัสรรทนุสำารอง
ตามกฏหมาย ที่ผ่านมาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเหล่านี้ไม่เคยเกิดปัญหาแต่ประการใด จึงทำาให้มั่นใจได้
ว่าการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวจะไม่กระทบกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหารสด เช่น อาหาร

ทะเล เนื้อสัตว์ ข้าว ไข่ ผัก และผลไม้ต่างๆ วัตถุดิบดังกล่าวปริมาณ ราคา มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไป
ตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำานวย ภาวะแล้ง เกิดภัยธรรมชาติ การระบาดของ
โรคติดต่อในพืชและสัตว์ ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในขณะใดขณะหนึ่งและความต้องการของตลาดทั้ง
ในและนอกประเทศ ดังนั้นในแต่ละช่วงเวลาจึงมีความไม่แน่นอนและอาจเกิดการขาดแคลนในบางช่วงเวลา 
ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อราคาวัตถุดิบ และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการ
ดำาเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต้นทุน
วัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 68.6 ของต้นทุนขายรวม 

เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการควบคุมและบริหารต้นทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการขาดแคลนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยมีมาตรการในการ
ดำาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นดังนี้

1. มีการวางแผนการจัดซื้อและประมาณการปริมาณความต้องการการใช้วัตถุดิบโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัตถุดิบที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบโดยรวม มีการจัดระบบ
การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดี
ทีสุ่ดโดยเปิดการประมูลประกวดราคาหรอืการเปรยีบเทยีบราคาวตัถุดบิกบัผูจ้ดัจำาหน่ายวัตถุดิบ
หลายราย

ปัจจัยความเสี่ยง
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2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำาหน่าย รวมทั้งติดตามปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับ
ปรมิาณและราคาวัตถดุบิทัง้ทางตรงและทางออ้มอยา่งใกลช้ดิ ตลอดจนมกีารประเมนิความเสีย่ง
จากการขาดแคลนหรอืความผนัผวนของราคาวตัถดุบิเพือ่เตรยีมปอ้งกนัและแกไ้ขสถานการณ์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

3. กรณทีีร่าคาวัตถดุบิปรบัตวัเพิม่ข้ึน กลุม่บริษัทฯ จะยงัไมป่รบัเพิม่ราคาอาหารทนัท ีแตจ่ะพจิารณา
ปรับเพ่ิมราคาอาหาร ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือราคาวัตถุดิบ
โดยรวมมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ ในการปรับราคาอาหารกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณา
เปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาคู่แข่งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อยอดขายหรือฐานลูกค้า

4. สำาหรับวัตถุดิบบางประเภทที่สำาคัญ กลุ่มบริษัทฯได้จัดทำาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งระยะสั้น
และระยะยาวจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำาหน่ายที่เชื่อถือได้ ให้มีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวตัถดุบิจากประวัตกิารใชใ้นอดตีทีผ่า่นมาเพือ่กำาหนดมาตรการในการจัดซือ้อยา่งเหมาะสม 
มกีารกำาหนดเงือ่นไข ขอ้ตกลง ทัง้ปรมิาณ ราคา เวลาในการสง่มอบและเงือ่นไขอืน่อยา่งชดัเจน
รวมทั้งการพิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นใจในปริมาณ 
คุณภาพและราคา 

5. กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีรายชื่อผู้จัดจำาหน่ายหลายรายเพื่อลดความเสี่ยงจากการสั่งซื้อ
วตัถดุบิจากผูจ้ดัจำาหนา่ยรายใดรายหน่ึง ตลอดจนพจิารณาปรบัเปลีย่นแปลงรายการอาหารให้
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงฤดูกาล หรือใช้วัตถุดิบอื่นที่คุณภาพใกล้
เคียงกันมาทดแทนเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบหรือความผันผวนของราคาใน
บางช่วงเวลา

การดำาเนนิงานท่ีผา่นมา กลุม่บรษิทัฯ ไมเ่คยประสบปญัหาการขาดแคลนวตัถดิุบหรอืได้รับผลกระทบ
จากการเพิม่ข้ึนของราคาวตัถุดบิจนมีผลกระทบต่อผลการดำาเนนิงานและฐานะทางการเงนิอยา่งมนียัสำาคัญ

2.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสาขาของกลุ่มบริษัทฯ
การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ทั้งนี้อาหารญี่ปุ่น

ยังคงได้รับความนิยม จากผู้บริโภคเนื่องจากเป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติที่อุดมไปด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ตอบสนองโดยมีแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นที่หลากหลาย 

แตอ่ยา่งไรก็ตามกลุม่บรษิทัไดต้ระหนักถงึความจำาเปน็ในการเพิม่ศกัยภาพในการประกอบธรุกจิและ
เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (Diversify)และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่ม
ลกูค้าใหค้รอบคลมุมากขึน้ โดยมีการซือ้กลุม่ธรุกจิรา้นอาหารแบรนด์ตำามัว่ เพือ่เปน็รากฐานกลุม่ธรุกิจรา้น
อาหารไทยอีสาน และได้มีการขยายธุรกิจออกไปในชื่อแบรนด์ “เขียง” เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแบรนด์
อาหารไทย-สตรีทฟูดส์ ตลอดจนการขยายแบรนด์อาหารญี่ปุ่นในนาม “DIN” “Foo” 
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาขาร้านอาหารที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ ที่มีทำาเลที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีจำานวน 140 สาขา หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.5 ของจำานวนสาขาร้าน
อาหารทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ สาขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้ 
มอลล์และห้างค้าปลีก ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้การดำาเนินธุรกิจตามปกติของร้านอาหารของกลุ่ม
บรษิทัฯ ตอ้งหยดุชะงกั และ/หรอืหากเกดิเหตกุารณไ์มค่าดคิดในบรเิวณกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล เชน่ 
ปัญหาทางการเมือง การประท้วง อุทกภัย จนเป็นเหตุให้ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์และ
หา้งค้าปลกีไดรั้บความเสียหายหรอืตอ้งปดิการใหบ้รกิาร อาจทำาใหร้า้นอาหารของกลุม่บริษัทฯ ได้รบัความ
เสียหายหรือปิดการให้บริการ หรืออาจทำาให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน และ/
หรอื กลุม่ผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคไปนยิมอาหารประเภทอืน่ ซึง่เหตกุารณด์งักลา่ว 
อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ 

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพัฒนา
รูปแบบร้านอาหารให้มีขนาดเล็กลง อย่างเช่นกรณีของแบรนด์ 
“เขยีง” เพือ่กระจายการลงทนุของสาขารา้นอาหารใหค้รอบคลมุ
ทั่วประเทศได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุก
ตัวของสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมี
การให้บริการจัดส่งอาหาร (Delivery) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง
กรณทีีผู่บ้รโิภคไมม่ั่นใจในการออกไปรบัประทานอาหารนอกบา้น 
เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล รวมทั้งในต่างจังหวัดบางจังหวัด

2.3 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาพื้นที่เช่า เพ่ือ
ขยายสาขาใหม่ และ/หรือไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของ
สาขาเดิม ได้ และ/หรือการดำาเนินธุรกิจร้านอาหารบนพื้นที่เช่า
ที่อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการ
พื้นที่เช่า

ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีผู้ประกอบการร้านอาหารจำานวนมาก 
หลากหลายประเภท ทั้งรายเล็กรายใหญ่ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำาให้การหาพื้นที่เช่าที่มีศักยภาพเพื่อเปิด
สาขาใหม่ทำาได้ยากยิ่งข้ึน กลุ่มบริษัทฯยังอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดหาพื้นที่เช่าเพื่อเปิดสาขาใหม่ได้
ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาเช่าพื้นที่ของกลุ่มบริษัทฯในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่า
ระยะสั้นประมาณ 3 ปี กลุ่มบริษัทฯอาจมีความเสี่ยงในในการไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้และ/หรือไม่
สามารถเจรจาตอ่รองใหไ้ดเ้งือ่นไขและราคาคา่เชา่ทีเ่หมาะสมกบัผลตอบแทนตามทีก่ลุม่บรษิทัฯ ตอ้งการได ้
รวมทัง้การจดัทำาสญัญาเชา่และ/หรอืการตอ่อายสุญัญาเชา่กบัผูป้ระกอบการพืน่ทีเ่ชา่สว่นใหญจ่ะมขีัน้ตอน
ภายในที่ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน โดยในบางกรณีกลุ่มบริษัทฯจะมีการดำาเนินธุรกิจร้านอาหารในระหว่าง
การรอลงนามในสญัญาเชา่ของผูป้ระกอบการพืน้ทีเ่ชา่ ทำาใหบ้รษิทัฯอาจมคีวามเสีย่งในการเชา่และ/หรอืใช้
พื้นที่เช่า ซึ่งอาจส่งผลทางลบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการพื้นที่เช่า ทั้งศูนย์การค้า/ 
ห้างสรรพสินค้า คอมมูนนิตี้มอลล์และห้างค้าปลีกหลายรายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามายาวนาน มีประวัติการชำาระค่าเช่าที่ดีตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามสัญญาเช่า
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทฯยังเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเครือข่าย (Chain 
Restaurant) ชัน้นำาของประเทศ มแีบรนด์รา้นอาหารทีห่ลากหลายและแขง็แกรง่เปน็ทีย่อมรบัและชืน่ชอบของ
ลูกค้า(Strong Brand Recognition & Brand Variety) มีสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่ดี เป็นที่ต้องการของ
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ผูบ้รโิภค ทำาใหผู้้ประกอบการศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสนิคา้ คอมมนูนติีม้อลลแ์ละหา้งคา้ปลกี มกีารสอบถาม
ความสนใจในการเช่าพื้นที่จากกลุ่มบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯมีทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ทำาหน้าท่ีในการติดต่อ ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพ้ืนที่เช่า วิเคราะห์โอกาส ความเป็นไปได้ ศักยภาพ
ของพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายสาขาตามแผนงานการขยายสาขาในอนาคต รวมทั้งกลุ่มบริษัทได้ได้มีการ
พฒันารปูแบบรา้นอาหารใหม้ขีนาดเลก็ลง ซึง่สามารถทีจ่ะเปดิสาขารา้นอาหารในพืน้ทีท่ีห่ลากหลายมากขึน้ 
เช่น เปิดสาขาในปั๊มน้ำามัน ตามตึกแถว อาคารพาณิชย์ หรือพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพเพียงพอในการเปิดสาขา 
ซึ่งทำาให้สามารถเปิดโอกาสในการขยายสาขาได้มากขึ้น

นอกจากนี้การที่กลุ่มบริษัทฯใช้พื้นที่เช่าที่อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญาเช่าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติ
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทฯมีหน่วยงานคอยติดตามเอกสารสัญญาเช่าที่ผู้ให้เช่าได้ลงนามแล้ว
อย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯสามารถจัดหาพื้นที่เช่าเพื่อ
เปิดกิจการร้านอาหารได้เป็นจำานวนมากและได้รับการต่ออายุ
สัญญาเช่ามาโดยตลอด และไม่เคยประสบปัญหาการใช้พื้นที่เช่า
ที่อยู่ในระหว่างการรอลงนาม/ต่ออายุสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่า

2.4 ความเสีย่งจากการไม่ประสบความสำาเรจ็ของสาขา
ที่เปิดใหม่

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายสาขารวมทั้งการ
ปรบัปรงุสาขาเดมิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมแีผนการเปดิสาขาเพิม่ข้ึน
ในแต่ละปีที่สอดคล้องกับสภาวะตลาด อุตสาหกรรม การแข่งขัน 
ความต้องการและกำาลังซื้อของผู้บริโภค สำาหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการขยาย
สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของทั้งสิ้น 24 สาขา 13 สาขา และ  
71 สาขา ตามลำาดบั โดยในป ี2562 กลุม่บรษิทัไดเ้ปดิสาขาเพิม่ขึน้
เปน็จำานวนมาก ทัง้น้ีในการลงทนุเปดิสาขาใหม่จำานวนเงนิลงทนุ
ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องใช้เงินลงทุนเฉลี่ยต่อสาขา สำาหรับ
กลุ่มแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น เงินลงทุนเฉลี่ย 3.0-12.5 ล้านบาทต่อสาขา และกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารไทย 
เงินลงทุนเฉลี่ย 1.0-3.0 ล้านบาทต่อสาขา เพื่อเป็นเงินลงทุนในการออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบ งาน
ตกแต่งร้าน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงานอื่น 

จากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจอาหารนับวันจะยิ่งความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่
คู่แข่งขันจะเข้ามาในการดำาเนินธุรกิจได้ง่าย มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งจากการคู่แข่งขัน หรือการแข่งขัน
ระหว่างสาขาของกลุ่มบริษัทฯด้วยกันเองทั้งภายใต้แบรนด์เดียวกันหรือต่างแบรนด์ (Cannibalization) 
ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯจึงอาจมีความเสี่ยงจากการเปิดสาขาใหม่หรือจากการปรับปรุงสาขาที่ยอดขาย กำาไร
และ อตัราผลตอบแทนการลงทุนไมเ่ปน็ไปตามเป้าหมายทีก่ำาหนดไว ้ซึง่อาจกระทบตอ่ผลการดำาเนนิงานและ
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

เพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯได้กำาหนดให้ในการลงทุนขยายสาขา จะต้องมีการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility Study) ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกำาหนด
รูปแบบประเภทของรา้นอาหารและแบรนดท์ีเ่หมาะสม กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย รปูแบบโครงการของผูใ้หเ้ชา่พืน้ที ่
ภาวะการตลาด การแข่งขัน คูแ่ข่ง ความตอ้งการของผูบ้รโิภค เงนิลงทนุในการพฒันา ระยะเวลาคนืทนุ และ
ผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทนุ ทัง้นีก้ารลงทนุดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากบคุคลผูม้อีำานาจอนมุตั ิ
คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทตามจำานวนการลงทุนแล้วแต่กรณี 
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นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้กำาหนดขั้นตอนมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ดำาเนินการตดิตามประเมิน
ผลการดำาเนนิงานอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่ง 6 เดอืน
แรก ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับ 
เปา้หมายทางการเงนิ และผลการศกึษาความเปน็ไปได ้(Feasibility  
Study) ที่จัดทำาไว้ หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญจะ
ตอ้งมกีารวเิคราะห์หาสาเหตขุองความแตกตา่งพรอ้มทัง้กำาหนด
มาตรการให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องดำาเนินการแก้ไขเพ่ือให้ 
ผลประกอบการเป็นไปเป้าหมายที่กำาหนดไว้ นอกจากนี้ยังให้มี
การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของทุกสาขาเป็นประจำา 
ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง และจากความแข็งแกร่ง ประสบการณ์ 
ในการประกอบธรุกจิอยา่งยาวนานกวา่ 27 ป ีกลุม่บรษิทัฯ เชือ่มัน่ 
วา่จะสามารถบรหิารจดัการสาขาใหม/่สาขาทีป่รบัปรงุใหม้ผีลการ
ดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในระดับที่ดีได้

2.5 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจแฟรนไชส์
ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อลดภาระการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ มีการขยายสาขาโดยใช้

ระบบแฟรนไชส์ซึ่งทำาให้การขยายสาขาเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ สำาหรับปีบัญชี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ 
127 สาขา 145 สาขา และ 171 สาขา ตามลำาดับ

การใชร้ะบบแฟรนไชส์ดงักลา่ว กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งเกีย่วกบักฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั ของ
หน่วยงานกำากับดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงทางด้านการบริหารจัดการต้นทุนและระบบ
ซพัพลายเชน ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิและความเส่ียงของภาวะความผนัผวนทางการเมอืง 

เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการพิจารณาคัดเลือกแฟรนไชส์ซี กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัย
ความเสีย่งข้างต้นกอ่นเข้าทำาสญัญาแฟรนไชส์ และหากพจิารณาแลว้เห็นวา่การเปิดสาขาในทำาเลดงักลา่วมี
ความเสี่ยงสูงเกินไป กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาไม่ขยายสาขาในทำาเลนั้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยาย
ธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ จะมีการพิจารณาการเปิดสาขาในรูปแบบของการร่วมทุนหรือการขยายสาขาแฟรนไชส์
ที่เป็น รูปแบบของ Master Franchise เพื่อเป็นเพิ่มการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์และลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบ ทำาหน้าที่คอย
ติดตามและประเมินความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ รวมท้ังวางแผนและหาแนวทางในการป้องกันและลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำาหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 กลุม่บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหส้ทิธแิฟรนไชส์
คิดเป็นร้อยละ 2.2 ร้อยละ 2.3. ร้อยละ 2.4 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 9.4  
ร้อยละ 4.6 และร้อยละ 5.1 ของกำาไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯตามลำาดับ 

2.6 ความเสี่ยงจากแฟรนไชส์ซีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส์
จากการใชร้ะบบแฟรนไชสใ์นการขยายสาขาทัง้ในและตา่งประเทศ กลุม่บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งจากการ

ที่แฟรนไชส์ซีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาและความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนแบบ เกิดข่าวสารในทาง
ลบเกีย่วกบัรา้นอาหารภายใตแ้บรนด์ของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธรุกิจ ฐานะทางการ
เงิน ผลการดำาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
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อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การดำาเนินงานของแฟรนไชส์ที่จะออกไปวัดผลประเมินการ
ปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบคุณภาพของแฟรนไชส์ตามแบบที่
กำาหนด นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมี ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายงาน
ที่เกี่ยวข้องที่ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบสาขาของแฟรสไชส์ เพื่อ
ใหม้ัน่ใจวา่แฟรนไชสซ์ทีกุรายไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อกำาหนด 
ในสัญญา รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯจะให้การสนับสนุนแฟรนไชส์แบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การประสาน ให้บริการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
สาขา การตกแตง่ภายในสาขา การเตรยีมความพรอ้มในการเปดิ
ร้าน การฝึกอบรมหลกัสูตรตา่งๆ ให้กบัแฟรนไชสซ์อีย่างต่อเนือ่ง  
รวมถึงการทำาการตลาดเพื่อสนับสนุนและสร้างความพร้อม 
ให้กับแฟรนไชส์ซี ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหากับ
แฟรนไชส์ซีที่มีนัยสำาคัญจนต้องยกเลิกสัญญา

2.7 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการให้บริการ (Outsourcing)
กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนในการประกอบธุรกิจ โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก 

(Outsourcing) เพื่อให้บริการที่สำาคัญ เช่น การบริการคลังสินค้าและการบริการโลจิสติกส์ การบริการจ้าง
ผลิตส่วนผสมและเครื่องปรุงประกอบอาหารตามสูตรของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งหากผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขหรือข้อกำาหนดในสัญญาให้บริการ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุม่บรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญั ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทฯ มกีารวา่จา้งบคุคลภายนอกทีม่ศัีกยภาพ 
มปีระสบการณ์และความชำานาญ เพือ่ให้บรกิารการจดัการคลงัสนิคา้และโลจสิตกิส ์ได้แก ่การจดัเกบ็และจดัส่ง
วัตถุดิบอาหารให้กับร้านอาหารทุกสาขาของกลุ่มบริษัทฯ และสาขาแฟรนไชส์ การให้ทางผู้ผลิตนำาส่งสินค้า
ให้กบัคูค่้าของกลุม่บรษิทัโดยตรงแทนทีจ่ะสง่สินคา้ใหบ้รษิัทหรอืบคุคลภายนอก(Outsource) ที่กลุม่บรษิทั
ว่าจ้าง รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกมากกว่า 10 ราย เพื่อผลิตส่วนผสมและเครื่องปรุง
ประกอบอาหารตามสูตรเพื่อใช้ในสาขาร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ และสาขาแฟรนไชส์

อยา่งไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาถงึคณุสมบตัแิละประสบการณข์องผูใ้หบ้รกิารเฉพาะด้านอยา่ง
ถีถ่ว้นกอ่นการเขา้ทำาสญัญาวา่จ้าง โดยคดัเลอืกผู้ใหบ้ริการทีม่ชีือ่เสยีง มปีระสบการณ ์และมฐีานะทางการ
เงินที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการจะสามารถให้บริการตามที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องการได้ และสำาหรับ
การจา้งผลิต กลุ่มบรษิทัฯ มีการทดสอบคณุภาพของสว่นผสมและเครือ่งปรงุประกอบอาหารใหไ้ด้มาตรฐาน
ตามที่กลุ่มบริษัทฯกำาหนด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯได้ทำาสัญญากับผู้ให้บริการ โดยกำาหนดเงื่อนไขที่สำาคัญ
ไว้ในสัญญาและมีการกำากับดูแลให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญา มีการจัดทำา จัดเตรียม รายชื่อคู่ค้า ที่มี
ความพร้อมท่ีจะเข้ามาทดแทนกันได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการประเมินผลการดำาเนินงานของคู่ค้าตาม
กำาหนดระยะเวลา 

นอกจากนี ้กลุม่บริษทัฯ มกีารดำาเนินงานเพือ่ตรวจสอบการทำางานของผูใ้ห้บรกิาร เช่น การเขา้ตรวจ
คลังสินค้าของผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การร่วมนับสต๊อกสินค้าคงเหลือทุกเดือน การตรวจสอบ
รายงานการจัดส่งสินค้าและสินค้าคงเหลือจากกผู้ให้บริการคลังสินค้าทุกสิ้นวัน มีการจัดประชุมเป็นประจำา
เพือ่สรปุผล แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิข้ึน ทัง้น้ี ทีผ่่านมา กลุ่มบรษิทั ไมพ่บขอ้ผดิพลาดของบคุคลภายนอกในการให้
บริการ (Outsourcing) ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ
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2.8 ความเสีย่งเกีย่วกบัความคุม้ครองของ
เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้า

กลุ่มบริษัทฯมีนโยบายในการจดทะเบียน 
และรักษาไว้ซึ่งเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมาย 
การค้า ของแบรนด์ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯได้จดทะเบียน
ขอรับความคุ้มครองในเครื่องหมายการบริการ
และเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วย
เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าทั้งใน
และต่างประเทศ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  กลุม่บรษิทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้า
ในประเทศไทยสำาหรับแบรนด์ร้านอาหารของกลุ่ม

บริษัทฯ จำานวนทั้งสิ้น 16 รายการ และในต่างประเทศจำานวนทั้งสิ้น 22 รายการ และที่อยู่ระหว่างการขอ
จดทะเบียนจำานวนทั้งสิ้น 98 รายการ ทั้งนี้ ขั้นตอนในการดำาเนินการเพื่อขอจดทะเบียน และต่ออายุทะเบียน
เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้านั้นใช้ระยะเวลานาน และการจดทะเบียนอยู่ภายใต้การพิจารณา
อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับ
การอนุมัติคำาขอจดทะเบียน หรือคำาขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายบริการและเคร่ืองหมายการค้าที่กลุ่ม
บริษัทฯ จะดำาเนินการในอนาคต รวมทั้งคำาขอจดทะเบียนหรือคำาขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายบริการ
และเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอาจถูกคัดค้าน มีผลไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือตกอยู่
ภายใต้ข้อจำากัดบางประการได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถนำาเครื่องหมายบริการและ
เครือ่งหมายการคา้ของกลุม่บรษิทัฯ ไปใชใ้นการประกอบธรุกิจได้ โดยความเสีย่งดังกลา่วอาจสง่ผลกระทบ 
ทางลบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ 
ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน มีอาหารที่มีความหลากหลายและรสชาติอร่อย มีสูตรอาหารเฉพาะของกลุ่มบริษัทฯ 
ตลอดจนการบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโอกาสที่ผู้ประกอบการ
รายอื่นจะลอกเลียนแบบธุรกิจร้านอาหารให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ นั้นเป็นไปได้
คอ่นขา้งยาก ทัง้นี ้จนถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษัิทฯ ไมพ่บปญัหาทีเ่ก่ียวกับการใชเ้ครือ่งหมาย
บริการ และเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ

2.9 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
จากพฤติกรรมของคนไทยที่จะไม่ประกอบอาหารรับประทานเองภายในครอบครัวแต่จะมีการรับ

ประทานอาหารนอกบ้านหรอืสัง่อาหารมารบัประทานในบา้นมากขึน้ ซึง่สง่ผลใหธ้รุกจิรา้นอาหารมกีารแขง่ขนั
สูงและการแข่งขันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำาดับ มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง มีการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และเมนูใหม่ๆ การตกแต่งร้านที่ทันสมัย ร้านอาหารเหล่านี้เป็น 
คู่แข่งโดยตรงกับกลุ่มบริษัทฯ และส่วนมากจะเปิดบริการในศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 
ห้างค้าปลีก ปั๊มน้ำามัน ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับสาขาของกลุ่มบริษัทฯ และคู่แข่งขัน
จึงมีเป็นจำานวนมากทั้งที่เป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ประกอบการรายเล็ก 
ซึ่งรวมทั้งสตรีทฟูดส์ด้วย การแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับการเติบโตและผลการดำาเนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ ได้ 
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อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการแข่งขันจะต้องเน้นที่คุณภาพอาหาร รสชาติ การให้บริการ ราคา 
ทำาเลทีต้ั่งของร้านอาหาร ความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิาร รวมถงึแบรนดต์อ้งเปน็ทีรู่จ้กัและเปน็ทีย่อมรับ
ของผู้บรโิภค ซึง่แบรนดต์า่งๆ ภายใตก้ลุม่บรษิทัฯ เปน็ทีรู่จ้กัอยา่งแพรห่ลาย และไดรั้บการยอมรบัจากลกูคา้
ในเร่ืองคณุภาพอาหาร รสชาต ิและการใหบ้รกิารในราคาทีเ่หมาะสม ประกอบกับวสิยัทศัน์ของคณะผูบ้รหิาร 
ทีม่คีวามสามารถและมปีระสบการณใ์นธรุกจิมาอยา่งยาวนานเกอืบ 30 ป ีบรษิทัมกีระบวนการในการวางแผน
งานและการลงทุนที่เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจ การขยายสาขาอย่างเหมาะสม การสำารวจตลาดเพื่อติดตาม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และการวางระบบการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นตามมาตรฐานท่ีวางไว้  
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของร้านอาหารให้มีขนาดเล็กลง
และมคีวามหลากหลายมากย่ิงข้ึน การใหค้วามสำาคญัและเพิม่ชอ่งทางในการขายแบบ Delivery ไมว่า่จะผา่น
ตวักลางส่งอาหารหรอืผา่นบรกิารหมายเลข Call Center 1376 รวมทัง้การบรหิารจดัการใหไ้ด้ประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อว่า จะสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นที่อยู่ในธุรกิจ
เดียวกันได้ด้วยข้อได้เปรียบของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีอยู่

2.10 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้ตาม
มาตรฐานที่กำาหนด

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับคุณภาพ ความสดใหม่ รสชาติ ความสะอาดของวัตถุดิบและ
อาหารทุกรายการ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ลกูคา้จะไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุในการใชบ้ริการ ทัง้นี ้วตัถดุบิสว่นใหญ่
ของกลุ่มบรษิทั เปน็อาหารสดและอาหารแชแ่ขง็ ทีมี่การจดัส่งจากคลงัสนิคา้ของบคุคลภายนอกผูใ้หบ้ริการ
จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ภายนอก (Outsource) และจากผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) โดยตรง
ไปยังแต่ละสาขา หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถบริหารจัดการและควบคุมคุณคุณภาพวัตถุดิบและอาหารให้
ได้ตามมาตรฐานที่กำาหนด อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงอาจส่ง
ผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ และผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญได้ 

อยา่งไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของวตัถดิุบ
และอาหารในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบ การผ่านขั้นตอนและกระบวนการ 
R&D การตรวจสอบคุณภาพ การจัดเตรียมและปรุงอาหาร การจัดเก็บ 
และการกระจายสินค้าไปยังสาขาแต่ละแห่ง โดยฝ่ายจัดซื้อและ
ฝา่ยวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์จะรว่มกนัคดัเลอืกผูจ้ดัจำาหนา่ย
วัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพและรสชาติของ
วัตถุดิบเป็นหลัก ทั้งน้ี ก่อนการรับมอบสินค้าจากผู้จัดจำาหน่าย
วตัถดุบิ (Supplier) ทกุครัง้ กลุม่บรษิทัฯ จะตรวจสอบคณุภาพ
สินค้า ความสด ความสะอาด และจำานวนที่รับมอบ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพ
เพื่อให้บริการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ในกลุ่มวัตถุดิบ
ที่เกี่ยวกับอาหาร (Food Products) ทั้งหมด โดยมีกระบวนการ
บริหารจัดการสำาหรับสินค้าทุกอุณหภูมิ ทั้งอุณหภูมิแช่แข็ง 
(Frozen Product) อุณหภูมิแช่เย็น (Chilled Product) และ
อณุหภูมหิอ้ง และกลุม่บรษิทัฯ จะเปน็ผูบ้รหิารคลงัสนิคา้และ ระบบ
โลจิสติกส์ สำาหรับกลุ่มวัตถุดิบที่ไม่เกี่ยวกับอาหาร (Non-Food 
Products) โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่ง
ภายนอกเพื่อจัดส่งวัตถุดิบที่ไม่เกี่ยวกับอาหาร (Non-Food Products) 
แก่สาขาของร้านอาหารภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อสาขาได้รับ
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วัตถุดิบและสินค้าแล้ว จะทำาการตรวจสอบคุณภาพ อุณหภูมิ ความสดใหม่ และปริมาณของวัตถุดิบและ
สนิคา้อกีครัง้ จากนัน้จะจดัเกบ็วตัถดุบิและสนิค้าแยกตามประเภทของวตัถดุบิและสนิคา้ ไมว่า่จะเปน็ตูแ้ชแ่ขง็ 
ตู้แช่เย็น และห้องจัดเก็บทั่วไปตามความเหมาะสมเพื่อให้วัตถุดิบมีความสด สะอาด และได้มาตรฐานและ
คุณภาพตามที่กลุ่มบริษัทฯ กำาหนด 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพอาหารและการทำาครัว (Food Quality 
Assurance หรือ “ทีม FQA” ทำาหน้าที่สุ่มตรวจวิธีการปฏิบัติงานของสาขา รวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบ 
สินค้า และอาหารที่เตรียมไว้เป็นประจำา ดังนั้น กลุ่มบริษัท จึงมั่นใจว่าขั้นตอนการบริหารจัดการวัตถุดิบและ
ควบคุมคุณภาพอาหารจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวได้ 
เพ่ือให้ร้านอาหารทุกสาขาของกลุ่มบริษัทฯ สามารถบริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่
กำาหนดและหากมีการพบหรือมีข้อตำาหนิเกี่ยวกับคุณภาพอาหารหรือสุขอนามัยจะเร่งดำาเนินการปรับปรุง
และแก้ไขในทันที ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพ
อาหารอย่างมีนัยสำาคัญแต่อย่างใด

2.11 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายสาขา หรือสูญเสียบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เน่ืองจากธุรกจิของกลุม่บรษัิทฯ เปน็ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการบรกิาร และเกีย่วกับร้านอาหาร ในการดำาเนนิ
ธรุกจิบคุลากรจะถอืเปน็องคป์ระกอบและเปน็กลไกสำาคญั ทัง้นีก้ลุม่บรษิทัฯ มกีารเปดิสาขาใหมค่อ่นขา้งมาก
ในปทีีผ่า่นมา ทัง้นีต้ลอดป ี2562 มกีารเปดิสาขาใหมจ่ำานวนถงึ 71 สาขา และสาขาทัว่ไปจะมีบคุคลากรเฉลีย่
ประมาณ 20 คน ต่อสาขา ขึ้นอยู่กับประเภทของ แบรนด์ร้านอาหาร โดยที่การประกอบธุรกิจร้านอาหาร
ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการประกอบและปรุงอาหาร มีพ่อครัว (Chef) ที่มีความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ในการประกอบและปรุงอาหารด้วยความชำานาญ มีทักษะ มีฝีมือที่สามารถพัฒนา
ไปสูก่ารคิดคน้รายการอาหารใหม่ๆ  ได้ ตลอดจนมคีวามสามารถในการตรวจสอบคุณภาพวตัถดิุบและอาหาร 
การเตรยีมพรอ้มและการสรรหาบุคลากรดงักลา่วเพือ่รองรบัการขยายสาขาทีเ่พ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็ รวมทัง้
การหาบคุลากรมาทดแทนบคุคลทีล่าออกไดอ้ยา่งทนัทว่งทจีงึมคีวามจำาเปน็และมคีวามสำาคญัเปน็อย่างมาก 
การขาดบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญจงึอาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงนิ
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

เพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่วทีอ่าจทีเ่กดิขึน้ การขยายสาขาใหม ่กลุม่บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้บีคุลากรทีเ่ปน็
ส่วนผสมระหว่างบุคลากรเก่ากับบุคลากรใหม่ และบุคลากรประจำากับบุคลากรชั่วคราว รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ 
มีการวางแผนการว่าจ้างบคุลากรใหมล่ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3-4 เดือนกอ่นการเปดิสาขาใหม ่ทำาใหก้ลุม่บรษิทัฯ 
สามารถฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรก่อนการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ หากกลุ่มบริษัทฯ 
ยังไม่สามารถจัดหาบุคลากรของแต่ละสาขาได้เพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาว่าจ้างพนักงานชั่วคราว
เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม
บรษิทัฯ มบีคุลากรประจำาสาขาทัง้หมด จำานวนทัง้สิน้ 3,303 คน โดยมสีดัสว่นเปน็พนกังานประจำา รอ้ยละ 68 
และพนักงานชั่วคราวร้อยละ 32 ของจำานวนพนักงานประจำาสาขาทั้งหมด

นอกจากน้ี กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายพฒันาพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง ใหค้วามสำาคัญกบัการดูแลเอาใจใส่
พนักงานทกุระดบัชัน้ ใหโ้อกาสพนกังานทีม่คีวามสามารถเพือ่ทีจ่ะพฒันาเป็นผู้บรหิารได้ในอนาคต ดูแลเรือ่ง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นธรรม การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถ ทำาให้พนักงาน
มีความจงรักภักดี และสามารถรักษาพนักงานให้ทำางานกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ในระยะยาว ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กลุ่ม
บรษิทัฯ ไมเ่คยประสบปญัหาการขาดแคลนบคุลากรหรอืสญูเสยีบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้านทีส่ง่
ผลกระทบต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ
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2.12 ความเสีย่งจากการไมส่ามารถปฏบิตัติามเง่ือนไขของใบอนุญาตท่ีสำาคัญในการทำาธรุกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ว่าจ้างโดยกลุ่มบริษัทฯ

การประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ต้องมีใบอนุญาตที่สำาคัญที่มีผลใช้บังคับและต้อง
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด เช่น ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำาหน่าย
อาหาร สถานที่สะสมอาหารสำาหรับสาขาและโกดัง ใบอนุญาตจำาหน่ายสุรา (เฉพาะบางสาขา) ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสำาหรับห้องเย็นในการเก็บวัตถุดิบแช่แข็งสำาหรับโกดังเก็บวัตถุดิบอาหาร และ
บัตรประจำาตัวผู้สัมผัสอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ทั้งนี้หากที่กลุ่มบริษัทฯและผู้ให้บริการ
ภายนอกไมส่ามารถปฏบัิติตามกฎหมายทีก่ำาหนดไว ้อาจทำาใหก้ารประกอบธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ ตอ้งหยดุ
ชะงักหรือหยุดดำาเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำาคัญ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตและดำาเนินการขอ/
ต่อใบอนุญาตเพ่ือใช้ในการดำาเนินงานภายในกำาหนดเวลา มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับ
กฎเกณฑ์/ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทฯได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้กำากับดูแลในการขอคำาแนะนำา
เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด ทั้งนี้กลุ่มบริษัทและผู้ให้บริการภายนอกไม่เคยประสบ
ปัญหาในการขอใบอนุญาตหรือการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเงื่อนไขของใบอนุญาตอย่างมีนัยสำาคัญ

2.13 ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประกอบธุรกจิของกลุม่บรษิทัฯ อยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบยีบของประเทศไทย มีการคุ้มครอง

ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้บริโภค รวมถึงความปลอดภัยและอนามัยในการทำางานของพนักงาน 
กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานรวมถึงการจัดหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดังกล่าวเพ่ือทำา
หน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การดูแลระบบควบคุมคุณภาพ และการกำากับดูแล
การปฏิบัติงานอื่น หากกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง การประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามข้อกำาหนดทางกฎหมายเหล่านั้นด้วย

แมว้า่ผูบ้ริหารของกลุม่บรษิทัฯ จะกำากบัดแูลเพ่ือใหก้ลุม่บรษัิทฯ มกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีส่ำาคัญ
ในการประกอบธรุกจิ แต ่กลุม่บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัรองได้วา่หนว่ยงานกำากับดแูลจะไมก่ำาหนดกฎระเบยีบเพิม่
เตมิหรอืเพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ปรบัอนัเนือ่งมาจากการไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไข อาจทำาใหก้ลุม่บรษัิทฯ 
มคีา่ใชจ่้ายเพิม่ขึน้ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การดำาเนนิธุรกจิ โอกาสทางธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ และ
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผุ้เก่ียวข้องเข้ารับการอบรม หรือมีการจัดฝึกอบรม 
และให้ความรู้กับพนักงานภายในกลุ่มบริษัทฯเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบติอย่างถูกต้องรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงานที่ติดตามดูแลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ใหส้ามารถถอืปฏบิตัไิดอ้ยา่งทนัทว่งท ีทัง้นี ้สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎระเบียบต่างๆ ที่สำาคัญอย่างครบถ้วน

2.14 ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี
การดำาเนนิธรุกิจในปจัจบุนั ประสทิธภิาพและศักยภาพในการใหบ้รกิารลกูค้ารวมถงึระบบการบรหิาร

จดัการ ระบบเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจะเปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัทีจ่ะชว่ยในการดำาเนนิการทัง้ขัน้ตอนในการ
รับคำาสั่งอาหาร การกระจายคำาสั่งไปยังจุดต่างๆเพื่อให้สามารถประกอบอาหารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
รวมท้ังขั้นตอนในการชำาระเงิน การจัดส่งอาหารในระบบ Delivery ผ่านระบบที่รองรับทั้งผ่านตัวกลาง
ส่งอาหารหรือผ่านระบบ Call Center 1376 ก็ตาม ตลอดจนสามารถควบคุมทั้งรายได้ รายจ่าย การรับ
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ชำาระเพื่อสามารถยืนยันความถูกต้องหากเกิดปัญหาในกรณี
ที่มีข้อแตกต่างระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ซ่ึงหากระบบ
เทคโนโลยีขัดข้องหรือระบบเทคโนโลยีไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการในการใชง้านได้ก็อาจสง่ผลตอ่การดำาเนนิธุรกจิ
ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

กลุ่มบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จึงไดม้กีารพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่รองรับการปฏบิตังิานทกุหน่วย
งาน ทั้ง กลุ่มการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารซัพพลายเชน 
รวมถึงกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง คลังสินค้า ระบบ
โลจิสติกส์ ระบบการให้สินเชื่อของธุรกิจค้าปลีก การเชื่อมต่อ
ระบบของสำานักงานใหญ่กับสาขาและแฟรนไชส์ซี ระบบการให้

บริการส่งอาหาร (Delivery) รวมทั้งจัดทำาคู่มือและระเบียบปฏิบัติเพื่อรองรับการปฏิบัติงานทั้งกรณีปกติ
และกรณีที่ระบบเทคโนโลยีขัดข้องไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดทำาข้อมูลสำารอง ศูนย์ข้อมูลสำารองเพื่อรองรับและสามารถใช้ทดแทนศูนย์ข้อมูลหลักในกรณี
เกิดเหตุขัดข้องเพื่อไม่ให้การดำาเนินธุรกิจหยุดชะงัก

3.ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

3.1 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำานาจควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ 
หลังจากที่บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วกลุ่มครอบครัวจิราธิวัฒน์ 

(ประกอบไปดว้ย นายสรรคนนท ์จริาธวิฒัน ์และนางสาวจอมขวญั จิราธวิฒัน)์ จะถอืหุน้ในบรษัิทฯ ทัง้ทางตรง 
และทางอ้อม ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 66.92 ของจำานวนทุนเรียกชำาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ กลุ่ม
ครอบครัวจิราธิวัฒน์ยังดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของกลุ่ม
บริษัทฯ จึงทำาให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอำานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
สามารถควบคมุเสยีงสว่นใหญข่องทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ ไมว่า่จะเปน็เรือ่งการแตง่ต้ังกรรมการหรอืการขออนุมัติ
ในเรื่องอื่นท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
กำาหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
รายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

 อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความ
สามารถ และได้มีการกำาหนดขอบเขตในการดำาเนินงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ การมอบอำานาจให้แก่
กรรมการและผูบ้รหิารอยา่งชดัเจนและโปรง่ใส มกีารกำาหนดมาตรการทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกันกับกรรมการ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออก
เสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส 

 นอกจากนี ้โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบไปดว้ยกรรมการอสิระจำานวน 5 ทา่น โดย
กรรมการอสิระ จำานวน 3 ทา่นดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ กลุม่บรษัิทฯ เพือ่ทำาหน้าที่
ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณารายการต่างๆ รวมถึงร่วมพิจารณาวาระการรประชุมร่วมกับ
ประธานกรรมการบรษิทั กอ่นนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รายยอ่ย และผูม้ี
สว่นไดเ้สยีอืน่ๆ วา่โครงสรา้การบริหารรจัดการของกลุม่บรษัิทฯ มกีารถว่งดุลอำานาจ โปรง่ใส มกีารบรหิาร
งานที่มีประสิทธิภาพ และการดำาเนินการหรือเข้าทำารายการใดๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ 
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3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มีความ
สำาคัญ 

การประกอบธุรกจิรา้นอาหารและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง ตอ้งอาศัยความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ
และประสบการณ์ของบุคลากร รวมถึงทีมผู้บริหารส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งมีประสบการณ์
ในการบริหารธุรกิจอาหารมาอย่างยาวนานเป็นกลุ่มบุคคลสำาคัญที่บริหารงานและผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ 
มีช่ือเสียง มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีผลกำาไรดำาเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากกลุ่มบริษัทฯ ไม่
สามารถรักษาบุคลากรที่สำาคัญดังกล่าวหรือไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับเดียวกับ
เจา้หนา้ทีบ่รหิารระดบัสงูเพือ่ดำารงตำาแหนง่แทนบคุลากรทีส่ำาคัญนีไ้ด้ อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความตอ่เนือ่ง
ในการบริหารงานและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการจัดการปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกระจายอำานาจการ
จัดการ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดขอบให้แก่ผู้บริหารในสายงานต่างๆ ตามความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมา รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ ทกัษะความเปน็ผูน้ำาใหแ้กผู่บ้รหิารและบุคลากรอยา่งตอ่เนือ่ง มนีโยบายการพฒันาความก้าวหนา้ใน
สายอาชีพ และแผนผู้สืบทอดตำาแหน่ง รวมทั้งยังมีนโยบายในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
เพื่อมาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการดำาเนินธุรกิจและแผนขยายกิจการ 
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1. โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

1.1 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

หมายเหตุ  นายครรรชิต มณีสุวรรณ์ และนายอุกฤษฎ์ ลีวานันท์ ได้ลาออกจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2563

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการการตลาด
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บัญชี

การเงิน

การเงินและบัญชี บริหารทรัพย์สินทางปัญญา ธุรกิจใหม่

คุณบุญยง ตันสกุล

คุณยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล
(รักษาการ) ผู้อำานวยการ

คุณศุดารัตน์ เชาวนะญาณ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

คุณยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์
(รักษาการ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เลขานุการบริษัท

บริหารโครงการและ
พัฒนาธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล แบรนด์และแฟรนไชส์

คณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

คุณอรญา อื้อสกุล
ผู้อำานวยการ

คุณวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณอุกฤษฎ์ ลีวานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณครรชิต มณีสุวรรณ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

จำานวน 5 ชดุ ซึง่ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการการตลาดและการพฒันาอยา่ง
ยั่งยืน (3) คณะกรรมการบริหาร (4) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ (5) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน  

4. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /  
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

5. นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. นายบุญยง ตันสกุล กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ทางปัญญา (รักษาการ)

9. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม กรรมการ / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10. นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ กรรมการ

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

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายสพุงศ ์ลิม่ทอง เปน็เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และนายประวทิย ์กจิไพศาลรตันา เป็นกรรมการผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ  

(3) คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน ดังน้ี

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. นายบุญยง ตันสกุล กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ: นางสาวอรญา อื้อสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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(4) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายบุญยง ตันสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร

3. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นางสาวอรญา อื้อสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

(5) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้ี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3. ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นายชิตพล วิวัฒนาเกษม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  30 มกราคม 2563

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายชวลิต จินดาวณิค ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายบุญยง ตันสกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นายทรงวุฒิ บัวเข็ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.3 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ (1) นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ หรือ นางสาวจอมขวัญ 

จิราธิวัฒน์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชิตพล วิวัฒนาเกษม หรือ นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 
หรือ นายบุญยง ตันสกุล รวมเป็นสองคน และประทับตราสำาคัญของบริษัท (2) การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีต่างๆ หรือ การยื่นงบการเงิน ต่อ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากกรรมการผู้มีอำานาจลงนามตาม (1) 
กระทำาในนามบริษัทแล้ว ให้นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ หรือ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ หรือ นายชิตพล 
ววิฒันาเกษม หรือ นายสตเีว่น เดวดิ ฮอรล์เิดร ์หรอื นายบญุยง ตนัสกุล สองในหา้คน ลงลายมอืชือ่รว่มกัน 
และประทับตราบริษัทให้มีผลผูกพันบริษัทได้ 
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1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ
จำานวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล 11 / 11 10 / 10

2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ 10 / 11 9 / 10

3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา 11 / 11 10 / 10

4. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร 10 / 11 8 / 10

5. นางโชติกา สวนานนท์ 6 / 7 10 / 10

6. นายชวลิต จินดาวณิค(1) - 7/7

7. นายบุญยง ตันสกุล 11 / 11 9 / 10

8. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ 10 / 11 10 / 10

9. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม 10 / 11 10 / 10

10. นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 11 / 11 8 / 10

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ
จำานวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา 10 / 10 9 / 9

2. นางโชติกา สวนานนท์ 6 / 7 9 / 9

3. นายชวลิต จินดาวณิค(1) - 6 / 6

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

5. นายบุญยง ตันสกุล(3) 3 / 3 -

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
 (2) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562
 (3) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ
จำานวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา 5 / 5 4 / 4

2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ 5 / 5 4 / 4

3. ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร(1) - 2 / 2

4. นางโชติกา สวนานนท์(2) 1 / 1 1 / 1

5. นายบุญยง ตันสกุล(3) 1 / 1 -

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6 / 2562 
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
 (2) ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 (3) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561
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1.5 ผู้บริหาร (ตามคำานิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง
การกำาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้บริหาร ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง(1)

1. นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ธุรกจิการเงนิและบัญช ี/ ผูอ้ำานวยการฝา่ยบญัช ี(รกัษาการ)

3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (รักษาการ)

4. นายวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ

5. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่

6. นางดลพร บุญกูล(2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารซัพพลายเชน

7. นายอุกฤษฏ์ ลีวานันท(์3) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล

8. นายครรชิต มณีสุวรรณ(์4) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์

9. นางสาวศุดารัตน์ เชาวนะญาณ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ: (1) ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซ่ึงดำารงตำาแหน่งเทียบเท่า
ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้ความหมายรวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

 (2) ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562
 (3) ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
 (4) ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
1.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้สามัญประจำาป ี2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ได้มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ี้

กรรมการที่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
(บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนรายไตรมาส
(บาท/ไตรมาส)

คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ(1)

- กรรมการ
40,000
25,000

60,000
40,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

35,000
25,000

-
-

คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

35,000
25,000

-
-

คณะกรรมการการตลาดและการพัมนาอย่างยั่งยืน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

35,000
25,000

-
-

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

35,000
25,000

-
-
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คณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
(บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนรายไตรมาส
(บาท/ไตรมาส)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

35,000
25,000

-
-

หมายเหตุ: (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 เดือน มกราคม - เมษายน 2562 เบี้ยประชุม 35,000 บาทต่อครั้ง ไตรมาสละ 40,000 บาท 
 เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2562 เบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง ไตรมาสละ 40,000 บาท 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเพิ่มเติมจากบริษัทฯ

 สำาหรบัปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ 
มีค่าตอบแทนกรรมการสรุปได้ดังนี้ี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

สำาหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561

สำาหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2562

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 545,000.0 605,000.0 

2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / 

293,187.0 560,000.0 

3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

960,000.0 865,000.0

4. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการ
ตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

690,000.0 625,000.0

5. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

425,659.0 735,000.0 

6. นายชวลิต จินดาวณิค(1) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 502,692.0

7. นายบุญยง ตันสกุล กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

241,813.0 -

8. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ทางปัญญา (รักษาการ)

- -

9. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม กรรมการ / กรรมการการตลาดและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

- -

10. นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ กรรมการ - -

รวม 3,155,659 3,892,692

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการให้แก่กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็น
ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
 บริษัทฯ ได้ทำาประกันความรับผิดและประกันภัยกลุ่มให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ 

ของบริษทัฯ ไดร้บัสทิธสิว่นลดในการใชบ้รกิารรา้นอาหารของกลุม่บรษัิทฯ ในอตัรารอ้ยละ 15.0 
ถึงร้อยละ 35.0 แล้วแต่ละประเภทของแบรนด์ร้านอาหาร 
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1.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

จำานวนผู้บริหาร 6 8 7

เงินเดือนและโบนัส (บาท) 22,898,000 31,441,498 28,910,508.53

เงินสนับสนุนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และ
ผลประโยชน์อื่น (บาท)

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

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
 บรษิทัฯ ได้ทำาประกนัภยักลุม่ใหแ้กผู้่บรหิารของบรษัิทฯ และผู้บรหิารของบรษัิทฯ ได้รบัสทิธส่ิวนลด
ในการใช้บริการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 15.0 ถึงร้อยละ 35.0 แล้วแต่ละประเภท
ของแบรนด์ร้านอาหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินคือรถประจำา
ตำาแหน่ง

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

นางสาวอรญา อ้ือสกุล เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนดในมาตรา 89/15 
และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่ง
เป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ท้ังน้ี ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทฯ มีดังน้ี

1) จดัทำาและเกบ็รกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ รายงานประจำาปขีองบรษิทัฯ หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นไดส่้วนเสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจัดสง่สำาเนาให้
แกป่ระธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทำาการ นบัจาก
วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 

3) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

4) ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนเก่ียวข้องตามระเบียบ 
ประกาศ และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

5) ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมการต้องการทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ 
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำาหนดกฎหมายที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
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6) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำาเนินการเรื่องอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

7) ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด

1.8 ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบัญชแีละการเงิน และผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี คือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ และนางสาวกลัยา ชว่ยช ูคอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี 

2. บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ

2.1 จำานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ 

มีจำานวนบุคลากร ซึ่งไม่รวมผู้บริหารทั้งหมด เท่ากับ 2,534 คน 2,241 คน และ 2,703 คน ตามลำาดับ 
โดยมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้ี้

ฝ่าย
จำานวนพนักงาน (คน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562

1. พนักงานปฏิบัติการสาขา 2,071 1,817 2,239

2. กลุ่มบริหารสนับสนุนปฏิบัติการ 145 153 173

3. กลุ่มบริหารซัพพลายเชน 116 57 56

4. กลุ่มการเงินและบัญชี 73 60 59

5. กลุ่มทรัพยากรบุคคล 46 47 29

6. กลุ่มบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ 36 43 44

7. กลุ่มแบรนด์และแฟรนไชส์ 23 34 21

8. กลุ่มบริหารกลยุทธ์องค์กรและกลุ่มเทคโนโลยี 16 19 25

9. สำานักบริหาร 8 11 23

10. กลุ่มธุรกิจใหม่ 0 0 8

11. กลุ่มธุรกิจองค์กร 0 0 19

12. กลุ่มบริหาร 0 0 7

รวม 2,534 2,241 2,703

หมายเหตุ: จำานวนพนักงานที่ลดลงในปี 2561 เกิดจากกลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานไม่ประจำา (Part Time) ในสัดส่วนที่มากขึ้น
 จำานวนพนักงานที่มากขึ้นในปี 2562 เกิดจากกลุ่มบริษัทฯ มีการขยายธรุกิจมากขึ้น

2.2 การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-
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2.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เท่ากับ 654.1 ล้านบาท 778.3 ล้านบาท และ 845.3 ล้านบาท ตามลำาดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงาน
ดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสบทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินสบทบกองทุน
ประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทนุเงินทดแทน เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ทำาประกนัภยักลุม่ใหแ้กพ่นกังาน
ของกลุม่บรษิทัฯ และพนกังานของกลุม่บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธสิว่นลดในการใชบ้รกิารรา้นอาหารของกลุม่บรษิทัฯ 
ในอัตราร้อยละ 15.0 ถึงร้อยละ 35.0 แล้วแต่ประเภทของแบรนด์ร้านอาหาร

2.4 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดตั้งกองทุนสำารองสำารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท วันที่จัดตั้งกองทุนสำารองสำารองเลี้ยงชีพ

1. ZCG 15 มกราคม 2558

2. ZRH 1 กันยายน 2555

3. AKF 1 กันยายน 2555

4. GGG 1 กันยายน 2555

5. OTT 1 กันยายน 2555

6. ZPC 15 ตุลาคม 2559

7. ZSM 15 มกราคม 2559

2.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

2.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 

Development) โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) 
ของตนเอง เรียนรู้และประเมินความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง แสวงหาโอกาส และตั้ง
เป้าหมายในสิ่งที่ตนเองอยากเป็น อยากทำาในอนาคต (Personal Needs) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความ
สามารถของพนักงาน (Employee Competency Assessment) เพื่อให้พนักงานแต่ละคนตระหนักถึง
ชอ่งวา่งของความสามารถของตนเองโดยเปรยีบเทยีบกบัระดบัความสามารถทีค่าดหวงัตามคุณสมบตัแิละ
รูปแบบของความสามารถพนักงาน (Employee Competency Model) ที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ และพนักงาน
จะนำาผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการพัฒนาตนเอง

เพือ่ใหพ้นักงานมีการพฒันาตนเองทีช่ดัเจน บรษัิทฯ จงึสนับสนนุใหม้กีารจดัทำาแผนพฒันาพนกังาน
รายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ในเรื่องที่ยังขาดหรือเสริมในสิ่งที่เป็นจุดที่ต้องการให้ดี
ยิง่ขึน้ เพือ่สนบัสนุนการเติบโตตามสายความกา้วหน้าทีไ่ดว้างแผนไวแ้ละใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
ความจำาเป็นขององค์กร (Organization Needs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาจะดำาเนิน
การผ่านวิธีการและกระบวนการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งการฝึกอบรม การเรียนรู้กับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ
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ผ่านการฝึกสอน (Coaching) หรือระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้จากการลงมือทำาจริง ทั้งรูปแบบการทำา
โครงการ การมอบหมายงานเพิ่มเติม หรือการโยกย้ายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ที่หลากหลายและสนับสนุนให้พนักงานพร้อมที่จะเติบโตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการประเมิน
ผลงานประจำาปี หัวหน้างานและพนักงานจะมีการพูดคุยเพื่อวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนกังานรว่มกัน โดยจะมกีารกำาหนด/ทบทวนเปา้หมายในอาชีพ รวมถงึแผนพฒันาของพนกังานในแตล่ะปี
ในชว่งเดอืนมกราคม และหัวหนา้งานจะมกีารตดิตาม ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และทบทวนแผนรว่มกบัพนกังานใน
ทุกๆ ไตรมาส และจะมีการประเมินแผนการพัฒนาตนเองและแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในช่วงปลายปี
เดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำาหนดแผนในปีต่อไป

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามแนวนอน หรือแนว
ระนาบโดยผ่านการพัฒนา/หรือการโยกย้ายเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ที่กว้างมากขึ้น (Horizontal 
Career Progression) และการเติบโตในแนวตั้งผ่านการเลื่อนข้ันเลื่อนตำาแหน่ง (Vertical Career 
Progression) บริษัทฯ จึงกำาหนดกรอบนโยบายระบุถึงปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้พนักงานประสบความสำาเร็จ
ในการเติบโตในสายอาชีพ 3 ประการดังนี้ 

1) พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำาโดยสามารถแสดงออกถึงทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานให้สามารถลุล่วงไปได้อย่างดี (Depth of Knowledge and Skill)

2) พนักงานมีความพร้อมในความสามารถที่จำาเป็นตามที่ถูกคาดหวังในระดับ/ตำาแหน่งงานของ
ตนเอง และสามารถทำางานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดได้ (Required 
Competency) และ 

3) พนกังานมปีระสบการณก์ารทำางานทีเ่พยีงพอ/หลากหลายแสดงออกถงึความพรอ้มทีจ่ะเตบิโต
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป (Breadth of Experience)
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำานวนทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 300,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท

2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.1 บริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้อยละของ
ทุนชำาระแล้ว

(ร้อยละ)

1. กลุ่มนายสรรคนนท์และนางสาวจอมขวัญ (1) 200,750,400 66.92
1.1 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำากัด(2) 75,000,000 25.00
1.2 เอจีบี โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด(3) 65,400,000 21.80
1.3 นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ 21,535,200 7.18
1.4 นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ 21,535,200 7.18
1.5 Morgan Stanley & Co. International PLC(4) 17,280,000 5.76

2. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ 6,750,000 2.25
3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) 5,625,000 1.88
4. นางสุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม 4,319,990 1.44
5. นางสาวสุจันท์ภา พลางกูร 3,780,000 1.26
6. นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 3,780,000 1.26 
7. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ 3,456,100 1.15
8. นายกรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล 3,393,500 1.13
9. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 3,225,800 1.08
10. นางเกศรา มานะศิลป์ 3,094,400 1.03

หมายเหตุ: (1) การเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นในลำาดับที่ 1.1 - 1.5 ในตารางข้างต้น โดยจัดกลุ่มเป็นกลุ่มนายสรรคนนท์ และนางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ 
เปน็ไปเปน็ไปเพือ่การแสดงข้อมูลเทา่น้ัน โดยมิใชก่ารจัดกลุม่เพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาลกัษณะความสมัพนัธห์รือพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะ
เป็นการกระทำาร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ทจ. 7/2552 เรื่องการกำาหนด
ลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

 (2) บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำากัด ใน สัดส่วนร้อย
ละ 100.0 ซึ่ง บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ และ 
นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 และร้อยละ 50.0 ตามลำาดับ

 (3) เอจีบี โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ และนายสรรคนนท์ 
จิราธิวัฒน์ ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 และร้อยละ 50.0 ตามลำาดับ

 (4) Morgan Stanley & Co. International PLC เป็นจำานวนหุ้นรวมของ ดาร์ ก้อน ไซน์ โกบอล ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในหมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 และ เกรท คลาสสิค ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในหมู่
เกาะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0

โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ
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ผู้ถือหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏดังนี้ี้

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าว 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 82,682,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 27.56 ของทุนจดชำาระแล้ว

หมายเหตุ บริษัทฯ มีข้อจำากัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ว่า  
“หุ้นของบริษัทฯ ย่อมโอนกันได้อย่างเสรีไม่มีข้อจำากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมี
จำานวนรวมกันไม่เกินร้อยละส่ีสิบเก้า (49) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้น 
รายใดที่จะทำาให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธ
การโอนหุ้นบริษัทฯ รายนั้นได้”

2.2 บริษัทย่อย
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ี้

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 2,999,998 100.0 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 - -

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 โอนไดโ้ดยไมม่ข้ีอจำากดั เวน้แตก่ารโอนหุน้นัน้เปน็เหตใุหผู้ถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตติา่งดา้ว
ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

4. การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

5.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำาปีของบริษัทได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่าย
เงินปันผลได้เป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่า บริษัท มีผลกำาไรสมควรพอจะทำาเช่นน้ัน แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัท กำาหนด
ไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญากู้ (ถ้ามี) ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่าย
เงินปันผลโดยอาจจะเปล่ียนแปลงไปจากอัตราท่ีกำาหนดไว้ และจะคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การ
สำารองเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต การสำารองเงินไว้เพ่ือจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัท เง่ือนไข และข้อจำากัดตามท่ีกำาหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

อน่ึง เน่ืองจากบริษัท ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนและไม่มีการประกอบธุรกิจ
อย่างมีนัยสำาคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังน้ัน 
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงข้ึนอยู่กับผลการดำาเนินงานและการจ่ายปันผลของบริษัท
ย่อยของบริษัทเป็นหลัก 

5.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลประจำาปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย จะต้องได้รับการพิจารณา

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำานวนรวมท้ังปีไม่ต่ำากว่าท่ี
กำาหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำาปีของแต่ละบริษัทตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัท จะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทย่อย
จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดย
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หลังหักสำารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทย่อยกำาหนดไว้
ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญากู้ (ถ้ามี) ท้ังน้ี คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลโดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท
ย่อย กระแสเงินสด การสำารองเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต การสำารองเงินไว้เพ่ือจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย เง่ือนไขและข้อจำากัดตามท่ีกำาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผล
น้ันไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำาคัญ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทย่อย
พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม
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นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy)

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

ผู้มีสิทธิร้องเรียน

1. บุคคลท่ีพบเห็นหรือทราบเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างบริษัท เซ็น 
คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด ( มหาชน ) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ในการกระทำาทุจริตหรือเบียดบัง
ผลประโยชน ์การกระทำาผดิทีฝ่า่ฝนืกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั และบริษทัยอ่ย หรอื
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

2. บุคคลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันมิชอบ  

ผู้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (email: internalaudit@Zengroup.co.th)

2. เลขานุการบริษัท (email: corporatesecretary@Zengroup.co.th)

3. กรรมการตรวจสอบ (email: auditcom@Zengroup.co.th)

วิธีการร้องเรียน

ผู้มีสิทธิร้องเรียนสามารถร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหน่ึง โดยวิธีการดังต่อไปน้ี

1. ร้องเรียนผ่านทาง E-mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน

2. ร้องเรียนเป็นจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน

3. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเอง ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียด
ขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอทีแ่สดงใหเ้หน็วา่มเีหตอุนัควรเชือ่วา่มกีารกระทำาทจุรติ
หรอืเบยีดบงัผลประโยชน ์หรอืเปน็การกระทำาท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท 
และบริษัทย่อย หรือผิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 

ท้ังน้ีการร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหน่ึงช่องทาง 
และไม่จำาเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ดีหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำาให้บริษัทสามารถ
แจ้งผลการดำาเนินการหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีร้องเรียนให้ทราบได้ 

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ผู้รับข้อร้องเรียนส่งเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดำาเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรือ
อาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานและลูกจ้าง
คนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริง

4. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเปน็ความจรงิ คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจะเสนอเรือ่งพร้อม
ความเหน็และกำาหนดแนวทางในการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งเหมาะสมและเปน็ธรรม ตอ่ผูม้อีำานาจดำาเนนิ
การดังนี้

- ในกรณทีีข่อ้รอ้งเรียนเปน็เรือ่งการกระทำาทจุริตหรอืเบยีดบงัผลประโยชน ์ใหเ้สนอเรือ่งพรอ้ม
ความเห็น และแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณา
ดำาเนินการ 

- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องการกระทำาผิดกฎหมาย ให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็น และ
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณาดำาเนินการ

- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่อง การกระทำาผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการ
ดำาเนนิธุรกจิของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย ใหเ้สนอเรือ่งพรอ้มความเหน็ และแนวทางในการปฏบิตัิ
ต่อผู้อำานวยการฝ่ายบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ เพื่อพิจารณาดำาเนินการ 

- ในกรณทีีเ่ปน็เรือ่งสำาคญั เชน่ เปน็เรือ่งทีก่ระทบตอ่ชือ่เสยีงภาพลกัษณห์รอืฐานะทางการเงนิ
ของบริษัท และบริษัทย่อย หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัท
ย่อย หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

- ในกรณทีีข่อ้รอ้งเรยีนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูใ้ดผูห้นึง่ ใหเ้สนอวธิกีารบรรเทาความเสยี
หายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

การคุ้มครองปกป้องผู้ที่ร้องเรียน 

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำาให้เกิดความเสีย
หายกับตนเองแต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็น
วา่มเีหตอุนัควรเชือ่ว่ามกีารกระทำาทจุรติหรอืเบยีดบงัผลประโยชน ์หรอืเปน็การกระทำาทีเ่ปน็การ
ฝา่ฝนืกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบับรษิทั และบรษิทัยอ่ย หรอืจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ
ของบริษัท และบริษัทย่อย  

2. ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจะถอืเปน็ความลบั และเปดิเผยเทา่ทีจ่ำาเปน็ โดยคำานงึถงึความปลอดภยั 
และความเสยีหายของผูร้อ้งเรยีน แหลง่ทีม่าของขอ้มลู หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ผูร้บัผดิชอบ
ในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ในชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำาความผิดวินัย
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3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน
สามารถร้องขอให้บริษัทกำาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำาหนด
มาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
ความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

4. ผู้ทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยวธิกีารหรอืกระบวนการ
ที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

นโยบายฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทใน
การประชุมคร้ังท่ี 1/2561 

(นายไพฑูรย์  ทวีผล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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(นายไพฑูรย์  ทวีผล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นโยบายความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

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

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย “บริษัท” มีความมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและให้ความสำาคัญถึงการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล บริษัทจึงได้กำาหนด
แนวทางเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานได้ถือปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว
โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

1. การทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัใหถ้อืปฏบิตัติามนโยบายการเขา้ทำารายการระหวา่งกันและรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และคู่มือการทำารายการที่เก่ียวโยงกัน ในการทำารายการดังกล่าวจะต้องมีการ
ตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดข้ึนโดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในกรณี
ที่มีรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และให้ความเห็นรวมทั้งดำาเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องครบถ้วน

2. หลีกเลี่ยงการดำาเนินการใดอันจะทำาให้เกิดความขัดแย้งหรือขัดกับผลประโยชน์กับบริษัท 
รวมถึงการใช้ตำาแหน่งหน้าที่ของตนหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการกระทำาทางตรงหรือทางอ้อม

3. พึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น หรือการทำาธุรกรรมหรือการมีส่วนร่วมหรือมีกิจกรรมภายนอก หรือ
ดำารงตำาแหน่งอื่น รวมทั้งการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนในธุรกิจหรือองค์กรอื่น  ซึ่งธุรกิจ
หรอืองคก์รหรอืกจิกรรมเหลา่น้ันมีความขดัแยง้หรอืมธีรุกรรมหรอืการดำาเนนิกจิการทีข่ดัแยง้
หรือขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการดำาเนินการต่างๆ
ต้องไม่ส่งผลกระทบหรอืความเสยีหายกบับรษิทัตลอดจนตอ้งไมก่ระทบตอ่การปฏบิตังิานภายใน
บริษัทของบุคคลนั้นๆ

4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หากการทำาธุรกรรมหรือการดำาเนินการใดอัน
อาจมผีลประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางอ้อมซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืขดักบัผลประโยชน์
ของบริษัท บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือผู้บังคับ
บญัชาหรอืผูมี้อำานาจทราบและบคุคลผูน้ัน้จะตอ้งไมม่สีว่นรว่มในการตดัสนิใจในผลประโยชนน์ัน้ๆ

5. ห้ามผู้บริหาร พนักงานทำางานเต็มเวลา หรือเป็นพนักงานชั่วคราวในธุรกิจอื่นที่การประกอบ
ธุรกิจมีลักษณะการดำาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทหรือเป็นคู่แข่งบริษัทหรือกิจการอันอาจมี 
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท

นโยบายฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 13 มกราคม 2563 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) Zen Corporation Group Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  
(Holding Company)  
ที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น

ธุรกิจหลัก ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น

บริษัทแกน บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด (“ZRH”)

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) 
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 300,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

เลขทะเบียนบริษัท 0107561000439

Home Page www.zengroup.co.th

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2030-5322

รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจำานวนหุ้นท่ีออก
จำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดโปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ”

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�าคัญอื่น

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)64



ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น

บุคคลอ้างอิง รายละเอียด

ผู้สอบบัญชี - บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จำากัด

- ที่ตั้งสำานักงานใหญ่: เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

ผู้ตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำากัด
- ที่ตั้งสำานักงานใหญ่: เลขที่ 281/160 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี 

ชั้น 2 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตำาบลบางเขน อำาเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

- โทรศัพท์: 025266100
- โทรสาร: 025260300

นายทะเบียนหลักทรัพย์ - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
- ที่ตั้งสำานักงานใหญ่: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400

- โทรศัพท์: 0-2009-9000
- โทรสาร: 0-2009-9991
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(บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่เป็นจำานวนร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วของ
บริษัทนั้น (ถ้ามี))

1. บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำากัด

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

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว 3,000,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 2,999,998 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2030-5322

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105554082521 

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 300,000,000 บาท

2. บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ “AKA” 
ธุรกิจร้านอาหารสไตล์นีโอไต้หวันภายใต้แบรนด์ “Din’s” 
ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว 800,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 799,998 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2030-5322

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105554114643

ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 80,000,000 บาท

ข้อมูลบริษัทย่อย

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)66



3. บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำากัด

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม ภายใต้แบรนด์ “Sushi 
Cyu” และ ธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม
ภายใต้แบรนด์ “Tetsu” และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว 300,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 299,998 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2030-5322

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105554113566

ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 30,000,000 บาท

4. บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารแบบไลฟ์สไตล์ในรูปแบบ “โตเกียว คาเฟ่” 
ภายใต้แบรนด์  “On the Table” ธุรกิจร้านอาหารแบบ
ตามสั่ง (A La Carte) ภายใต้แบรนด์ “Foo Flavor” 
ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว 250,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 249,998 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2030-5322

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105554107281

ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 25,000,000 บาท
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5. บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำากัด

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารไทย ภายใต้แบรนด์ “ตำามั่ว” “ลาวญวน” 
“แจ่วฮ้อน” “เฝอ” “ครัวไทย” “เทปปัน” “โคอุน” และ 
“เดอ ตำามั่ว” ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 622 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว 2,000,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 1,999,997 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2030-5322

เลขทะเบียนบริษัทฯ 105559045682

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 20,000,000 บาท

6. บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริหารจัดการ จัดหา จัดซื้อ และจัดส่งวัตถุดิบ 
ให้กับสาขาภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการ
จำาหน่ายวัตถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซี และการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารค้าปลีก

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว 700,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 699,997 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2030-5322

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105558189621

ทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 17,500,000 บาท

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)68



7. บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำากัด

ประเภทธุรกิจ เจ้าของเครื่องหมายบริการของกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารไทย

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

จำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว 500,000 หุ้น

ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ 499,997 หุ้น

ชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท

โทรศัพท์ 0-2019-5000

โทรสาร 0-2030-5322

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0105559114960

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 5,000,000 บาท
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1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การดำาเนินงานของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ซึง่จะนำาไปสูป่ระโยชนส์งูสดุ
ตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วข้องทกุฝา่ย ตัง้แตพ่นกังาน ผูล้งทนุ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นได้เสยีอืน่ๆ ดังนัน้ คณะกรรมการ
บรษิทัจงึไดจ้ดัทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการทีดี่ขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หาหลักการสำาคัญตัง้แตโ่ครงสร้าง 
บทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอยา่ง
โปรง่ใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พือ่เปน็แนวทางในการบรหิารองค์กร ทำาใหเ้กดิความเชือ่มัน่วา่การ
ดำาเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะกระทำาด้วยความเป็นธรรม โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทัง้นี ้คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จะยดึมัน่ในหลกัการดำาเนนิธรุกจิดว้ยความมุง่มัน่
และซือ่สตัยส์จุรติ โดยมีการกำาหนดวสัิยทศัน์ นโยบาย และแนวปฏบิตัทิีก่รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือ
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบเพือ่ใหม้กีารผลกัดนัใหเ้กดิวฒันธรรมในการกำากบัดแูลขึน้อยา่งตอ่
เนื่อง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของ สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้
ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้
เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส จึงได้มีการ
กำาหนดนโยบายสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำาคัญตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ใน 5 หมวด ดังนี้

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1) การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด ( มหาชน ) (“บริษัท”) จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

2. บริษัท จะส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน คำาชี้แจง และ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่
ประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยจะดำาเนินการ
ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุคนไดท้ราบเปน็การลว่งหนา้ไมน้่อยกวา่ 28 วนั รวมทัง้เผยแพรข่อ้มลูดงักลา่ว
ไว้ในเว็บไซต์ http://www.zengroup.co.th ของบริษัท 

3. บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการ
บริษัท ล่วงหน้า โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามได้ตั้งแต่วันที่บริษัท เผยแพร่ข้อมูล

การก�ากับดูแลกิจการ
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เกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท จนถึง 
7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ
ทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งหลักเกณฑ์ในการส่ง
คำาถามลว่งหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
ในหนงัสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และในเว็บไซต ์http://www.zengroup.co.th ของบรษัิท

4. บรษัิท จะอำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงอยา่ง
เต็มที่ โดยจะจัดประชุมในวันทำาการ และมีสถานการประชุมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือ
ปริมณฑลซึ่งมีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งจะจัดให้มีบุคลากร
และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสำาหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอากรแสตมป์สำาหรับ
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ

5. บรษัิท จะเสนอช่ือกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 คน เปน็ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถ
เขา้รว่มประชุมได ้โดยจะใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถื้อหุน้สามารถกำาหนดทศิทางการลง
คะแนนเสียงได้

2) การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัท จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ/หรือ มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุม

ผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในวาระสำาคัญ เช่น การทำารายการ
เกี่ยวโยง การทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งการนับคะแนนเสียงและ
การแสดงผลการลงคะแนน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้การดำาเนินการประชุม
สามารถกระทำาได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำา

2. บริษัท จะกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทุกคนเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้นและร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. บริษัท จะจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแยกตามรายการย่อยในแต่ละวาระที่เสนอ เช่น วาระการลง
มติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถอืหุน้ และจะเปดิเผยผลการลงคะแนนเสยีงให้ทีป่ระชมุทราบ พรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการ
ประชุม

5. ประธานในทีป่ระชมุจะตอ้งจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม และสง่เสริมใหผู้ถ้อืหุ้นมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและตั้งคำาถามที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ

3) การจัดท�ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัท จะจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม 

โดยมีการบันทึกการชี้แจงข้ันตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
กอ่นดำาเนินการประชมุ การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม การตอบสาระสำาคญั 
คำาถาม คำาชีแ้จง ข้อคดิเหน็ และวิธีการนบัคะแนน รวมถงึจำานวนคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง ทกุวาระอยา่งครบถว้น รวมถงึบนัทกึรายชือ่กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและ
กรรมการทีล่าประชมุดว้ย โดยจะสง่รายงานการประชมุใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามระเบยีบ และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
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2. บริษัท จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม
ผู้ถือหุ้นในวันทำาการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บรษิทัฯ จะแจง้กำาหนดการประชมุผู้ถอืหุน้พรอ้มระเบยีบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 28 วันก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น

2. บรษิทั จะแจ้งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์า่งๆ ทีใ่ชใ้นการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ
รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

3. บริษัท จะทำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท 

กำาหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http:// www.zengroup.co.th 
โดยให้เสนอมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท 
กำาหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http:// www.zengroup.co.th 
โดยให้เสนอมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
1.  บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารใน

สายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำานิยามของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าท่ีในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยฯ์”) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรอืจำาหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษัิท ตามมาตรา 
246 และบทกำาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ 

2. กำาหนดให้ (ก) กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีหน้าที่จัดทำาและเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของตนที่ออกโดยบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉัน
สามีภริยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ข) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) ถือหุ้นรวมกันเกิน
ร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกัน
ดงักลา่วเปน็สดัส่วนทีม่ากทีส่ดุในนติบิคุคลนัน้ ตามประกาศสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรก
ภายใน 7 วนัทำาการนบัจากการมหีนา้ทีร่ายงานตามกฎหมาย และภายใน 3 วนัทำาการทกุคร้ัง 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงโดยมกีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์โดยสง่ผา่นมายงัเลขานุการ

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)72



บริษัท เพื่อนำาส่งสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง 
และกำาหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำาทุก 6 เดือน และ
ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขาย

3.  กำาหนดห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบ
ข้อมูลภายในเก่ียวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำาเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูล
ภายในอ่ืนท่ีเป็นสาระสำาคัญ ซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือขาย 
เสนอซ้ือ หรือเสนอขาย ซ่ึงหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าท้ังทางตรงหรือทาง
อ้อม ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัท จะแจ้ง
ให้กรรมการ และผู้บริหาร งดการทำารายการข้างต้น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่าง
น้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง
ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้ว จึงจะสามารถทำารายการข้างต้นได้

4. กำาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวม
ถงึบคุคลทีถ่กูสนันษิฐานวา่รูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายในตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ 
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลกัทรัพย์ของบรษิทั ซึง่ยังมิไดเ้ปดิเผยตอ่สาธารณะ ซึง่ตนไดล้ว่งรูม้าในตำาแหนง่หรอื
ฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอ
ซือ้ หรอืเสนอขาย ซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัย์อืน่ (ถ้าม)ี ของบรษัิท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 
และไม่ว่าการกระทำาดงักล่าวจะทำาเพือ่ประโยชนต์อ่ตนเองหรือผู้อืน่ หรอืนำาข้อเทจ็จรงิเชน่นัน้
ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำาดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5.  กำาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย  
ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูล
ความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคคล
ภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท 
บริษัทย่อย หรือคู่ค้า ก็ตาม 

6. กำาหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั และบริษทัย่อย ซึง่รวมถงึบคุคล
ที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่
เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และ ห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บรหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิท และบริษัทยอ่ย  ซึง่รวมถงึบคุคลทีถ่กูสนันษิฐานวา่
รูห้รือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์ฯ นำาความลบัและ/หรอืขอ้มลู
ภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น 

7. กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง
บุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ 
มหีนา้ทีป่ฏบิตัติามแนวทางการใชข้อ้มลูภายในของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ และพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
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4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
จรรยาบรรณของบริษัท กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย 
ดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เป็นสำาคัญ บริษัท 
ได้จัดวางระบบการปฏิบัติงานเพื่อดูแลการทำารายการที่เก่ียวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ โดยกำาหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีนา้ทีเ่ปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบั
สว่นไดเ้สยีของตนเองและผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งในการพจิารณาวาระใดทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารมสีว่นได้
สว่นเสยี และจะตอ้งแจ้งสว่นได้เสยีก่อนการพจิารณาวาระนัน้ๆ พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการ
ประชุม โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในวาระดังกล่าวและต้องออกจากห้องประชุมในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท และบริษัทย่อยให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำานึงถึงสิทธิตาม

กฎหมายหรือข้อตกลง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน 
หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหน้ี สังคม ชุมชนท่ีบริษัท ต้ังอยู่ รวมท้ังภาครัฐ ผู้สอบบัญชี และคู่แข่ง เพ่ือความม่ันคง
ทางการเงินและความย่ังยืนของกิจการ ดังน้ัน บริษัท และบริษัทย่อยจึงคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยบริษัท และบริษัทย่อยจะเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญท่ีเก่ียวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ันได้รับทราบอย่าง
เพียงพอ รวมถึงมีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผย
กระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำาปี ท้ังน้ี ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีดังต่อไปน้ี

1) ลูกค้า
บรษิทั และบริษัทยอ่ยจะมุง่มัน่ทีจ่ะทำาใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจสงูสดุ ดว้ยการพฒันาสนิคา้และบริการ

ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในราคาที่ยุติธรรม ตลอดจนให้ข้อมูลที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริษัทย่อย และพยายามรักษาช่องทางการ
ติดต่อกับลูกค้าโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ 

2) พนักงาน
บริษัท และบริษัทย่อยจะให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้

โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ และถือพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมี
ความสำาคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทำากำาไรของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งให้การดูแล
และจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำางานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำาคัญในเรื่องของสุขภาพและ
ความปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและ
เป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

3) ผู้ถือหุ้น
บริษัท และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นในการดำาเนินงานและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

เป็นธรรม และใช้ความรู้ ความชำานาญ และประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ผูถ้อืหุน้ ดว้ยผลตอบแทนทีด่แีละการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้รายงานสถานการณข์องบรษัิท และบริษทั
ย่อยอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และให้โอกาสผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

4) หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้
บริษัท และบริษัทย่อยถือว่าการทำาให้หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท เข้าใจถึงกิจการของบริษัท 

อย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสำาคัญ นอกจากนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของ
ความไว้ใจซึ่งกันและกัน บริษัท และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนใหข้อ้มลูทางการเงนิท่ีครบถว้นและถกูตอ้งแก่หุน้ส่วนธรุกิจและเจ้าหนีข้องบรษัิท รวมทัง้ มนีโยบาย
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ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท

5) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บรษิทั และบรษิทัยอ่ยจะใสใ่จและใหค้วามสำาคญักบัความปลอดภยัตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพ

ชวีติของผูค้นทีม่สีว่นเกีย่วข้องกบัการดำาเนินงานทัง้หมดของบรษิทั รวมทัง้จดัใหม้กีารควบคมุการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ของหน่วยงานที่ดูแล นอกจากนี้ บริษัท พยายามปลูกจิตสำานึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิง่แวดล้อมใหเ้กิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัรวมทัง้มกีารประเมินและตดิตามการดำาเนนิงานอยา่งต่อเนือ่ง

6) คู่แข่ง
บรษิทั และบรษิทัยอ่ยจะปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ตามกรอบของการแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรมและมจีริยธรรม และ

ประกอบธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมใน
ภาพรวม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

7) คู่ค้า
บริษัท และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งที่จะปฏิบัติ

ต่อคูค่า้โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเปน็ธรรม คำานงึถงึผลประโยชนร์ว่มกนั และมกีารกำาหนดหลกัเกณฑ์
ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการจัดให้ข้อมูลรายละเอียดแก่คู่ค้าทุกราย ไม่กีดกันคู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วม
แข่งขันทางธุรกิจ และจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน  
มีกระบวนการจ่ายเงินให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ตกลงกัน

นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทย่อยจะจัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำาทุกปี พร้อมท้ังแจ้งผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
ก็เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบรษิทั มุง่มัน่ทีจ่ะดแูลใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูสำาคัญทีเ่ก่ียวขอ้งกับบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 

ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านชอ่งทาง
ทีเ่ข้าถงึขอ้มลูไดง่้าย มคีวามเทา่เทยีมกนัและนา่เชือ่ถอื ปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบท่ีเกีย่วขอ้ง 
ในการเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสอย่างเคร่งครดั โดยกำาหนดหลกัการสำาคญัในการเปดิเผยขอ้มลู ดงันี้

1. ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปดิเผยจะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง เพยีงพอ ชดัเจน ทนัเวลา และไมใ่หเ้กดิความสำาคญั
ผิดในสาระสำาคัญของข้อมูล

2. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. บริษัท จะกำาหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผย
สู่สาธารณะเท่านั้น

4. ขอ้มลูทีจ่ะมีผลตอ่ราคาซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่สำาคัญตอ่การตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั จะดำาเนนิการ
เปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ชักช้า ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. การเปิดเผยข้อมูลจะทำาผ่านหลายช่องทาง เช่น การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ 
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย ์หรอืบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท เปน็ตน้
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1. บริษัท กำาหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตามจำานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กำาหนด โดยตอ้งมจีำานวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน แตไ่ม่เกิน 12 คน และตอ้งประกอบด้วยกรรมการอสิระ
อยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทัง้หมดแตไ่ม่นอ้ยกวา่ 3 คน จำานวนทีเ่หลอืเปน็กรรมการ
บรหิาร และกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร และกำาหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ย
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชนต์อ่บรษิทั โดยจะทำาการเผยแพรน่โยบายในการกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ทีมี่ความหลากหลาย รวมถงึจำานวนปกีารดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทั ของกรรมการแต่ละ
ท่านในรายงานประจำาปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 
และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย และประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และในการสรรหากรรมการใหมจ่ะพจิารณาจากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director 
Pool) ด้วย

3. เพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเข้มแข็งและกรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ บริษัท กำาหนดให้กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

4. เพื่อให้การบริหารงานในธุรกิจของบริษัท บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มีแนวปฏิบัติใน
กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่บริษัท ไปลงทุนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทที่ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
นัน้ตอ้งไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละไมไ่ดเ้ปน็คูแ่ขง่ของบรษิทั ทัง้นี ้การไปดำารงตำาแหนง่
กรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ รวมถึงต้องไม่
ไปทำางานในบริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทที่บริษัท ไปลงทุน

5. บรษิทั กำาหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระโดยเปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาด
ทุน ยกเว้นในเรื่องการถือหุ้นซึ่งบริษัท กำาหนดเพิ่มเติมให้เข้มงวดกว่า โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
และวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถอนุมัติให้ดำารง
ตำาแหน่งเกิน 9 ปีได้หากจำาเป็น

6. บรษิทั กำาหนดใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเปน็คนละบคุคลกนั เพือ่ใหส้ามารถ
เกดิการตรวจสอบถ่วงดลุการทำางานของฝา่ยบรหิารไดอ้ยา่งอิสระ โดยแบง่แยกหนา้ทีแ่ละความ
รับผิดชอบออกจากกัน ดังนี้

(1) ประธานกรรมการมีหน้าที่กำากับดูแลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีวาระการประชุมที่สำาคัญและจำาเป็นด้านการดำาเนินธุรกิจของ
บรษิทั โดยเฉพาะเรือ่งแผนกลยทุธ ์จัดสรรเวลาใหฝ้า่ยบรหิารมกีารนำาเสนอขอ้มลูทีชั่ดเจน 
มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง รวมทั้งดูแลให้การกำากับดูแลกิจการของ
บริษัท เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังทำาหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วย
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(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลบริหารตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
รวมถึงการจัดทำานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และ 
งบประมาณประจำาปขีองบรษิทั และบรษัิทยอ่ย เสนอคณะกรรมการบรษัิท อนมุตั ิรวมทัง้ 
ดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบายแนวทางยทุธศาสตรก์ารทำาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและ
งบประมาณประจำาปีของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

7. บริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ  
ท่ีคณะกรรมการบริษัท ควรทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีดูแลกิจกรรมของกรรมการ รวมท้ังประสาน
งานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทต้องมีวุฒิการ
ศึกษาจบปริญญาตรีทางกฎหมายหรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท โดยบริษัท จัดให้มีการกำาหนดคุณสมบัติของเลขานุการ
บริษัท ท่ีเหมาะสมและเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำา
ปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท และให้เลขานุการบริษัทได้ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง

2. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 5 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายงานจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีอำานาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าประชุม ชี้แจง หรือจัดทำารายงานนำาเสนอ ได้ตามที่เห็นควร

คณะกรรมการชุดยอ่ยแตล่ะคณะมอีงคป์ระกอบ วาระการดำารงตำาแหนง่ และหนา้ที ่เปน็ไปตามกฎบตัร
ของแต่ละคณะ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท จำานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชี
การเงิน และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทนุ คณะกรรมการตรวจสอบทำาหนา้ทีดู่แลใหบ้รษัิท มกีารจัดทำารายงานการเงนิใหถ้กูตอ้ง
เพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล สอบทานการ
ปฏบัิติตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คดัเลือกและแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีพจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั จำานวนไมน่อ้ย
กว่า 3 คน โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

3. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท และ
กรรมการอิสระ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมี
กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการของบรษัิท โดยไดร้บัการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยกำาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวนเกินกึ่งหนึ่ง

5. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท จำานวนหนึ่ง  และอาจประกอบด้วย
บคุคลอืน่ใดคนหน่ึงหรอืหลายคน โดยมจีำานวนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรและไดร้บั
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่ได้กำาหนดไว้โดยกฎหมาย 
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำาเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำาหรับบริษัท และ
บรษิทัยอ่ย รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและทศิทางการดำาเนนิงานทีฝ่า่ยบริหารเสนอ 
และกำากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3) วางโครงสร้างและกำาหนดกระบวนการของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ

ดำาเนินการทีเ่ปน็ไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคับ มตขิองคณะกรรมการ มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง

(4) วางโครงสรา้งและกำาหนดกระบวนการของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย เพือ่ใหม้รีะบบการบริหาร
ความเสี่ยง การกำากับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(5) ตดิตามและประเมนิผลการทำาหนา้ทีบ่รหิารจดัการของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย เพือ่ใหบ้รรลุ
ตามแผนกลยุทธ์ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(6) ดูแลให้มีการจัดทำาบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเปิด
เผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป 

(7) ตรวจตราและดำาเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่าบริษัท และบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการ 
รวมทัง้กำาหนดนโยบายของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยดา้นบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม

(8) มีอำานาจในการแต่งต้ังบุคคลเข้าไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย
อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำาหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับ
ผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งต้ังไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการกำาหนด
กรอบอำานาจในการใช้ดุลพินิจท่ีชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ย่อยในเร่ืองสำาคัญต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนและมีการควบคุมการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน การทำารายการระหว่างกัน 
และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีมีนัยสำาคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

 ทั้งนี้ การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบ
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อำานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติไว้ 

2. ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของท่ีประชมุผูถ้อืหุน้แลว้ คณะกรรมการยงัมกีารกำาหนด
อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ตามที่ปรากฏในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัท 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. บรษิทั จัดใหมี้ตารางการประชมุคณะกรรมการเปน็การลว่งหนา้ทัง้ป ีและใหเ้ลขานกุารบรษิทัแจง้

ให้กรรมการแต่ละคนทราบกำาหนดการดังกล่าว

2. กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และจะต้องประชุมกัน
อย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 

3. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุม

4. การประชมุคณะกรรมการบรษิทั แตล่ะครัง้ มกีำาหนดวาระการประชมุทีช่ดัเจน มเีอกสารประกอบ
การประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

5. กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง  
เว้นแต่กรณีมีเหตุจำาเป็น 

6. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการจะส่งเสริม
ใหม้กีารใชด้ลุยพนิจิทีร่อบคอบ กรรมการทกุคนใหค้วามสนใจกับประเด็นทกุเรือ่งทีน่ำาสูท่ีป่ระชมุ 
รวมทั้งประเด็นการกำากับดูแลกิจการ

7. กำาหนดให้จำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

8. ในกรณีที่ ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท 
จะดำาเนินการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ร่วมพิจารณากำาหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน
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9. บรษิทั มนีโยบายใหก้รรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร มโีอกาสทีจ่ะประชมุระหวา่งกันเองตามความจำาเปน็ 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

10. บริษัท มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

11. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำาเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนด และกรณี
จำาเป็นอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา

12. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำาหน้าที่บันทึกการประชุม ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการเพื่อใช้ในการ
อ้างอิง

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทั กำาหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัท เปน็ประจำา
ทุกปี เพื่อพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

บริษัท มีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองเปน็รายป ีเพือ่ให้กรรมการร่วม

กนัพจิารณาผลงานและปญัหา เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ไป ทัง้นี ้การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการบรษัิท จะใช้แนวทางตามการประเมนิทีเ่สนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ และดำาเนนิ
การปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเปรียบเทียบ
กับผลการดำาเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัท จะทำาการประเมินในแบบประเมินผล และคณะ
กรรมการบรษัิท ไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการเปน็ผูแ้จ้งผลการประเมนิตอ่ประธานเจา้หนา้ที่
บริหารและคณะกรรมการบริษัท

6. ค่าตอบแทนของกรรมการ

เพือ่เปน็การปอ้งกนัการขดักนัของผลประโยชน์บรษิทั จงึกำาหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำาหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตาม 
ผลงานของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังนี้ 

1. การพจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพจิารณาจากการเปรยีบเทียบกบั
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยการพจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการอยูใ่นอำานาจอนมุตัขิองทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์ และนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ทกุป ีโดยคณะกรรมการบรษัิท ตอ้งนำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถื้อหุน้เปน็ผูพ้จิารณา โดย
กำาหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำาหนด  
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน 
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3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการ 
หลักการเหตุผลไว้ในรายงานประจำาปีและงบการเงินของบริษัท

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัท และบริษัทย่อยจะส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษิทั เปน็ตน้ เพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง

2. บรษิทั และบรษิทัย่อยจะจัดใหมี้การปฐมนเิทศและจดัเอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต่์อการปฏบิตัิ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ 

3. คณะกรรมการจะกำาหนดใหม้แีผนพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารระดับประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารจนถงึ
ระดบัผูอ้ำานวยการ โดยมอบใหฝ่้ายบรหิารจดัทำาแผนสบืทอดงาน และรายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัท

8. คณะผู้บริหาร

ปัจจุบัน คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำานวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ธรุกจิการเงนิและบัญช ี/ ผูอ้ำานวยการฝา่ยบัญช ี(รกัษาการ)

3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (รักษาการ)

4. นายวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ

5. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่

6. นางดลพร บุญกูล(1) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารซัพพลายเชน

7. นายอุกฤษฏ์ ลีวานันท(์2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล

8. นายครรชิต มณีสุวรรณ(์3) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์

9. นางสาวศุดารัตน์ เชาวนะญาณ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ: (1) ได้ลาออกจากบริษัทมีผลวันที่ 8 มิถุนายน 2562
 (2) ได้ลาออกจากบริษัทมีผลวันที่ 1 มกราคม 2563
 (3) ได้ลาออกจากบริษัทมีผลวันที่ 1 มกราคม 2563

ท้ังนี้ นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี คือ  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางสาวกัลยา ช่วยชู คือ ผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี

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

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้
1) กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้ง

รับผิดชอบในการจัดทำาแผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณประจำาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัท
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2) ดูแล บริหาร ดำาเนินงาน และปฏิบัติงานประจำาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ
ที่กำาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

3) มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร

4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานในการดำาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในตารางอำานาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารมอีำานาจอนมุตัใิชจ้า่ยเงนิลงทุนตาม 
งบประมาณ ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

5) มอีำานาจแต่งตัง้คณะทำางานชุดตา่ง ๆ  เพ่ือผลประโยชนแ์ละประสทิธภิาพการจดัการทีด่แีละโปรง่ใส 
และมีอำานาจในการมอบอำานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอำานาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
ซึง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขบคุคลทีไ่ด้รบัมอบอำานาจ
หรือการมอบอำานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของกิจการ และเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มีผล
ประกอบการทีด่ตีามเปา้หมาย และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส รวมถงึหาโอกาส
ปรับปรุงและพัฒนาให้ผลประกอบการที่ดีขึ้น

8) ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพือ่ใหก้ารดำาเนนิ
การทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9) ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทัง้น้ี การมอบหมายอำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารน้ัน จะไมม่ลีกัษณะ
เปน็การมอบอำานาจ หรอืมอบอำานาจชว่งทีท่ำาใหผู้ร้บัมอบอำานาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการในเรื่องดัง
กล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด
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9. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ( Audit Fee )

กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 1,160,000.00

บริษัทย่อย

เซ็นเรสเตอร์รอง กรุ๊ป จำากัด 1,250,000.00

เซ็น ซัพพลายเชน จำากัด 455,000.00

เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำากัด 600,000.00

อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำากัด 710,000.00

โตเกียว คอนเซ็ปท์ จำากัด 660,000.00

กิวกริล กรุ๊ป จำากัด 395,000.00

สไปซ์ ซินเนอจี้ จำากัด 190,000.00

รวม 5,420,000.00

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

10. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างผลกระทบท่ีดีเพ่ือการเปล่ียนแปลงสังคมให้เป็นไปในแนวทางท่ีส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ โดย 
เซ็นกรุ๊ปให้ความใส่ใจในเรื่องต่างๆ

สังคม

โครงการ “พลังเซ็นเพื่อสังคม” (ZEN Spirit) เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ให้การสนับสนุนกลุ่มคน
พิการประกอบอาชีพเกษตรกร สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว
ใหด้ข้ึีนอยา่งยัง่ยนื โดยสนบัสนนุโครงการวสิาหกิจชมุชน “Empowerment Plus” พฒันาทกัษะการประกอบ
อาชีพเกษตรกรสมัยใหม่นำาเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ด้วยการปลูกเมล่อนสายพันธุ์ซูบาริคิงจาก
ประเทศญี่ปุ่นในระบบฟาร์มปิดเป็นเมล่อนปลอดสาร ปลูกในอำาเภอหันคา จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่แรก เน้น
การผลติทีม่มีาตรฐาน มกีารตรวจสอบทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารคดัเลอืกเมลด็พนัธุ ์ผสมเกสร วดัระดบั
ความหวาน จนถึงการคัดเมล่อนเฉพาะลูกที่มีความสมบูรณ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเหลือเพียง 1 
ลูก ต่อ 1 ต้นเท่านั้น เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ 

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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เมล่อนปลอดสารสายพันธ์ุซูบาริคิงได้มีการพัฒนาไปในเชิงธุรกิจ และมีการสร้างแบรนด์ให้กับ
ผลผลิตภายใต้ชื่อ “ใจดีฟาร์ม” เพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น จากผลสำาเร็จฟาร์มแรกที่อำาเภอหันคา 
จังหวดัชยันาท เซน็กรุป๊ เลง็เหน็ศักยภาพของกลุม่คนพิการจงึมอบเงนิสนบัสนนุ “ใจดฟีารม์” อยา่งตอ่เนือ่ง
เพื่อขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างให้ “ใจดีฟาร์ม” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กลุม่คนพกิารอยา่งแทจ้รงิทีส่ามารถชว่ยสรา้งรายได ้สรา้งโอกาสใหค้นพกิารมีงานทำา สง่เสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติของกลุ่มคนพกิารเพือ่ใหค้นในชมุชนเหน็คุณคา่ และสรา้งความภาคภมิูใจให้กบัตวัเอง ปจัจบุนั 
“ใจดีฟาร์ม” ได้ขยายไปยังพื้นที่อำาเภอไพรนกยูง จังหวัดชัยนาท และอำาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วย
การสนับสนุนของเซ็นกรุ๊ป เพื่อเป็นการต่อยอดสนับสนุนและเสริมสร้างรายได้ของผู้พิการอย่างยั่งยืน ในปี 
2563 เซน็กรุ๊ปวางแผนจัดซือ้เมลอ่นปลอดสารสายพันธุซู์บารคิิงจาก “ใจดฟีารม์” มาเสริฟ์หลังมือ้อาหารให้
ลกูคา้ไดท้านโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย และสว่นหนึง่นำามาเปน็เมนูเครือ่งด่ืมเมล่อนปัน่จัดจำาหนา่ยในรา้น Sushi Cyu 
รวมถงึยงันำาเมลอ่นมาเปน็สว่นประกอบของเมนใูหมใ่นรา้นตำามัว่ และรา้นลาวญวน เพือ่จดัจำาหนา่ยอกีดว้ย 

และในปีท่ีผ่านมาเซ็นกรุ๊ป ยังได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด บันทึกข้อตกลง
ครั้งน้ีเป็นการนำาเอาผลงานวิจัยของศูนย์เครือข่ายวิจัย
และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คือ 
ไก่พันธ์ุพื้นเมือง KKU-ONE ซึ่งเป็นไก่เน้ือที่มีกรดยูริกต่ำา
เพียง 1.91 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไขมันและคอเลสเตอรอล
ต่ำากว่าเนื้อไก่ทั่วไป นิยมเรียก ไก่ 3 โลว์ (Low) มีเนื้อแน่น
แต่นุ่ม ไม่มีสารตัดแต่งพันธุกรรมหรือสารเร่งโต ซ่ึงผล
งานวิจัยนี้ถูกนำาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มเพาะพันธุ์
ไก่ตั้งแต่ห้องแล็ป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ส่งต่อ
ให้ชาวบ้านเลี้ยงแบบปล่อยตามวิถีชุมชน เมื่อไก่พันธุ์พื้น
เมือง KKU-ONE เติบโตเต็มที่ เซ็นกรุ๊ป รับซื้อเพื่อนำามาก
เป็นวัตถุดิบหลักเมนู “ต้มยำาไก่ริมโขง” ซึ่งเป็นเมนูในร้านอา
หารรตำามั่ว และร้านอาหารลาวญวน

สำาหรับความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร ที่เริ่มต้ังแต่ต้นน้ำาจนถึง

ปลายน้ำา เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของประชารฐั ทีต้่องการลดความ
เหล่ือมล้ำา สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้
เกษตรกร สร้างมูลค่าแก่สินค้า

เกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์นี้แล้ว ทั้งใน

อำาเภอเมืองขอนแก่น อำาเภออุบลรัตน์ และ
อำาเภอชนบท โดยในปี 2562 ทีผ่า่นมาเซน็
กรุ๊ป รับซื้อไก่พันธุ์พื้นเมือง KKU-ONE 
แล้วเป็นจำานวน 23,616 กิโลกรัม รวม

เป็นไก่ทั้งสิ้น 26,240 ตัว
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นอกจากนี้ บริษัทในเครืออย่าง บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำากัด 
ภายใต้การบริหารงานของ เซ็นกรุ๊ป ได้จัดทำาปฏิทินปี 2562 เพื่อจำาหน่ายที่  
ร้านอาหาร On the Table, Tokyo Café ทุกสาขา โดยนำารายได้จากการ
จำาหนา่ยนีม้อบใหแ้กม่ลูนธิเิดอะวอยซเ์สยีงจากเรา เพือ่ชว่ยเหลอืเพือ่นสนุขัและ
แมวจรจดัทีพ่กิาร และบรษัิท อากะอนิเตอรฟ์ูด้ส ์จำากดั ยงัได้รวบรวมเงนิบรจิาค
ที่ได้มาจากค่าปรับในกรณีที่ลูกค้ารับประทานอาหารเหลือจาก ร้านอาหาร
อากะ (AKA) ในทุกสาขา มอบให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือ
โรงพยาบาลสงฆเ์พือ่สาธารณประโยชน์ และมอบใหแ้ก่สถานสงเคราะหเ์ดก็ออ่น
พกิารทางสมองและปญัญา (บ้านเฟือ่งฟา้) เพือ่แบง่ปนัความสขุสูส่งัคมอกีดว้ย

การศึกษา 

จดัใหม้โีครงการ “ทนุเซ็นเพ่ือบตุรพนกังาน” มอบทนุการศกึษาใหแ้กบ่ตุรพนกังานของเซน็กรุป๊และ
บริษัทในเครือ ที่มีผลการเรียนดีและมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และเรายังตั้งเป้าเตรียมมอบทุนการศึกษาต่อเน่ืองให้
แกบุ่ตรพนกังานจนจบปรญิญาตรอีกีด้วย สำาหรบัโครงการนีไ้ด้จัดขึน้เพือ่สง่เสริมการศึกษาใหแ้ก่บตุรของ
พนกังาน รวมถงึชว่ยแบง่เบาภาระค่าใชจ่้ายของพนกังานลงอกีด้วย เซน็กรุป๊และบรษัิทในเครอื ยนิดีรบับตุร
ของพนักงานเพื่อฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน และที่จบการศึกษามาร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจหรือแบรนด์ของ
บริษัทในเครือ มุ่งหวังที่จะช่วยต่อยอดการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานให้มีงานทำาหลังจบการศึกษา ซึ่ง
เป็นหนึ่งในโครงการการสร้างความยั่งยืนให้กับพนักงานของเซ็นกรุ๊ปทุกคน
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สิ่งแวดล้อม 

เซน็กรุป๊และบรษิทัในเครอื ตระหนักถงึความสำาคัญของการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
สนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ได้ใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
หรอื Circular Economy พรอ้มตอ่ยอดนโยบายความยัง่ยนืด้านสิง่แวดลอ้ม ด้วยการลดใชบ้รรจภุณัฑอ์าหาร
แบบโฟมและพลาสติก โดยร่วมลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนก�าไรสู่สิ่งแวดล้อม” 
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำากัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมกับ
พนัธมติร 9 องค์กร ประกอบดว้ยกลุม่ผูป้ระกอบการธรุกจิคา้ปลกี (Modern Trade) กลุม่ผูป้ระกอบการรา้น
อาหาร (Chain Restaurant) และสถาบันการศึกษา ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสใช้งานและสามารถ
เข้าถึงบรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้สะดวกขึ้น อันเป็นการตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐ และแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยหันมาใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยเซ็นกรุ๊ป ร่วมนำาร่อง  
3 แบรนด์ร้านอาหารในเครือ ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร  
เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค และเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เซน็กรุป๊เริม่ใชบ้รรจุภณัฑก์ระดาษกับเมนอูาหาร
ที่ให้บริการแบบเดลิเวอรี่ ในแบรนด์ตำามั่ว มุฉะ และเขียง โดยวางแผนที่จะใช้กับแบรนด์อื่นๆ ในเครือต่อไป
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ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถงึความสำาคัญของการมรีะบบการควบคุมภายในทีดี่ และถอืเปน็หนา้ที่
สำาคญัทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ กลุม่บริษทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอใน
การดูแลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ สามารถชว่ยปอ้งกนั บรหิารจดัการความเสีย่ง หรอืความเสยีหายตา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบักลุม่
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำาบัญชีและ
รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลา
ที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ทา่น เข้าร่วมประชมุดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาและประเมนิความเพยีงพอของระบบ
ควบคมุภายในโดยการซกัถามขอ้มูลจากฝา่ยบรหิารของบรษัิทฯ โดยทีค่ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วนตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซึ่งประกอบด้วย

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(3) การควบคุมการปฎิบัติงาน (Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของสำานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษทัฯ 
ไดจ้ดัให้มบีคุลากรอยา่งเพยีงพอทีจ่ะดำาเนนิการตามระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบการควบคมุ
ภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ
ษัทฯ จากการนำาไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งเพยีงพอแลว้ สำาหรบัการควบคมุภายในหวัขอ้อืน่ คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่
บรษิทัฯ มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอแลว้เชน่กนั และไดพ้จิารณาอนมุตัแิบบประเมนิความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปรายละเอียดการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในไว้ในแบบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามเอกสารแนบ 4

รายงานของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระภายในบริษัทฯและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
ทำาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการ
เงนิและไมใ่ชข่อ้มลูทางการเงนิ รวมทัง้สอบทานการปฏบิตัติามกฎเกณฑต์า่งๆ และใหข้อ้เสนอแนะเพือ่พฒันา
และปรับปรุงการดำาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกำากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
การดำาเนินงานขององค์กร

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบประจำาปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี  
โดยการจัดทำาแผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ และครอบคลุมกระบวนการดำาเนินงานขององค์กร ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำางานของฝ่ายตรวจสอบภายในครอบคลมุถงึการตรวจสอบ ตดิตาม ควบคุม 
ทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบาย
ด้านการบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธีการและ
มาตรการต่างๆในการป้องกันทรัพย์สินจากการนำาไปใช้โดยมิชอบให้ปลอดภัยจากการทุจริต
ผิดพลาดทั้งปวง

- ความนา่เชือ่ถอืของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารและการปฏบิตังิานวา่ได้มีการปฏบิตัิ
ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน และเปน็ไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคับของทางราชการ
และหน่วยงานกำากับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่างๆ
ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และ
ทรัพยากรบุคคล

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องและ
ตอบรับกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ซึง่จะชว่ยส่งเสรมิการดำาเนนิธรุกจิ
อย่างมคีณุธรรม และพำฒนาอยา่งยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ อนัประกอบไปดว้ยกรอบแนวทางการรบัเรือ่ง
ร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนิน
การแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้พนักงานรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีช่องทางใน
การแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน หรอืเบาะแส ซึง่ฝา่ยตรวจสอบภายในเปน็ชอ่งทางหนึง่ในกระบวนการรบั
เรื่องร้องเรียน

บรษิทัฯ ไดว้า่จา้งบรษิทั พีแอนดแ์อล ไอท ีออดทิ จำากดั ดำาเนนิการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน
ดา้นการควบคมุท่ัวไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT General Control) โดยตรวจสอบเรือ่งตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้

- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
- โครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
- การควบคุม ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับทรัพยากรบุคคล 
- การควบคุม การบริหารจัดการทรัพย์สิน 
- การควบคุม การเข้าถึง 
- การควบคุม การเข้ารหัสข้อมูล 
- การควบคุม ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 
- การควบคุม ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับการดำาเนินการ
- การควบคุม ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับการสื่อสารข้อมูล 
- การควบคุม การจัดหา การพัฒนา และการบำารุงรักษาระบบ 
- การควบคุม ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก
- การควบคุม การบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- การควบคุม ประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการ
- การควบคุม ความสอดคล้อง

ฝ่ายตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบดา้นสารสนเทศรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหนา้ใน
การแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำา ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบมีความเป็น
อิสระสามารถเข้าถึงข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทฯในส่วนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถ
ขอขอ้มลูและคำาช้ีแจงจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ำาการตรวจสอบ นอกจากนัน้ฝา่ยตรวจ
สอบภายในยังให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆในบริษัทฯมีการประเมิน
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ความเสีย่งดว้ยตนเอง ทัง้นีเ้พือ่ใหร้ะบบการควบคุมภายในและการดำาเนนิงานของบรษัิทฯมปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล รายงานทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของทางราชการ ระเบยีบคำาสัง่และประกาศตา่งๆของบรษิทัฯ รวมทัง้ปกปอ้งทรพัยส์นิของบรษิทัฯ
และปอ้งกนัความเสียหายอนัอาจเกิดขึน้กบับรษิทัฯ ตลอดจนทำาใหเ้กดิการถว่งดลุ และตรวจสอบระหวา่งกัน
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัทฯที่จะบรรลุผลสำาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

นอกจากนีฝ้า่ยตรวจสอบภายในไดส้นบัสนนุให้บคุลากรมกีารพฒันาและอบรมความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางการวิชาชีพตรวจสอบภายใน
และทักษะด้านอื่นๆ ที่จำาเป็นในการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีนายสุพงศ์ ลิ่มทอง ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการตรวจ

สอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา ทั้งนี้เนื่องจากนายสุพงศ์ ลิ่มทอง เป็นผู้มี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมามากกว่า 20 ปี เป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการ
ดำาเนินงาของบริษัทฯ ดังน้ันคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่านายสุพงศ์ ลิ่มทอง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่
จะปฏบิตัหิน้าทีด่งักลา่วไดอ้ย่างเหมาะสมเพยีงพอ  (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัหวัหนา้งาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
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1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จำากัด 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 จำากัด 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) จำากัด

การบริการด้าน
อาหารในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

- 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 จำากัด การเช่าและ
การดำาเนินการ
เกีย่วกบัอสงัหารมิทรัพย์
ที่เป็นของตนเองหรือ
เช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็น
ที่พักอาศัย

- นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ 
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 98.0 และเป็น
กรรมการ

บริษัท เครซี่ สไปร์ซี่ กรุ๊ป 
จำากัด

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 1.4

รายการระหว่างกัน
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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 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

1.1 รายจ่ายค่า
เช่าช่วงพื้นที่

 - ต้นทุน
 - เจ้าหนี้

2,197,421.0
310,399.7

2,413,687.2
303,816.51

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เดิมบริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จำากัด ประกอบธุรกิจร้าน
อาหาร แต่ปัจจุบันไม่ได้ดำาเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว 
แต่ยังถือสิทธิการเช่าระยะยาวของพื้นที่ห้างสรรพ
สินค้าเซ็นทรัลสาขาบางนา และได้ให้กลุ่มบริษัทฯ เช่า
ช่วงพื้นที่ดังกล่าว โดยสิทธิการเช่าระหว่างบริษัท 
ฟดูส ์กมิมคิส ์จำากดั และหา้งสรรพสนิค้าเซน็ทรลัสาขา
บางนา จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- กลุ่มบริษัทฯ ทำาสัญญาเช่าช่วงพื้นที่จากบริษัท ฟู้ดส์ 
กิมมิคส์ จำากัด เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ 
AKA ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาบางนา โดยมี
ระยะเวลาเช่า 3 ปี และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี รวม
ระยะเวลาเชา่ช่วงท้ังหมด 9 ป ีสิน้สดุวนัที ่1 กรกฎาคม 
2562 ปจัจุบนั มกีารตอ่อายสุญัญาเชา่ 6 เดือน สิน้สดุ
วันที่ 1 มกราคม 2563 พื้นที่ 317.48 ตารางเมตร

- อัตราค่าเช่าเป็นอัตราแปรผันตามยอดขายที่อัตรา
ร้อยละ 10 ของยอดขาย ในกรณีที่ยอดขายน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 2.5 ล้านบาทต่อเดือน และร้อยละ 15 ของ
ยอดขาย ในกรณีที่ยอดขายมากกว่า 2.5 ล้านบาท
ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับบุคคล
ภายนอกอืน่ๆ ซึง่มอีตัราคา่เชา่ทีค่ำานวณจากยอดขาย

- ทั้งนี้ หากในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะมีการต่ออายุ
สัญญาเช่าในพื้นที่ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณา
ตอ่อายโุดยเปรยีบเทยีบเงือ่นไขทีเ่ปน็ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุ
แก่กลุ่มบริษัทฯ และหากสิทธิการเช่าของบริษัท ฟูดส์ 
กมิมคิส ์จำากัด หมดอายลุง กลุม่บรษัิทฯ จะดำาเนนิการ
ทำาสัญญาเช่าโดยตรงกับทางศูนย์การค้า

- เป็นรายการเช่าพื้นที่เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคา
ตามอัตราแปรผันของ
ยอดขาย ซึ่งไม่ทำาให้กลุ่ม
บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

1.2 เงินประกัน
สัญญาเช่า

 - เงินมัดจำา 2,666,832.0 2,666,832.0

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)92



ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใตส้ญัญาเชา่ชว่งพืน้ที ่กำาหนดใหก้ลุม่บรษิทัฯ วาง
เงินประกนัการเชา่ใหก้บับริษทั ฟูดส ์กมิมคิส ์จำากดั ซึง่
กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับเงินประกันสัญญาเช่าคืนเมื่อสิ้น
สุดสัญญาหากไม่มีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำาหนดใน
สัญญาเช่า

- เงินประกันสัญญาเช่าเป็นไปตามที่กำาหนดในสัญญา 
โดยคดิจากอตัราค่าเชา่ในอดีตตามสัญญาเดิมซึง่เปน็
อตัราคงที ่ระยะเวลา 6 เดอืน ซึง่มรีะยะเวลาเทยีบเคยีง
กับเงื่อนไขที่กำาหนดโดยทั่วไปสำาหรับการให้เช่าพื้นที่

- ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะดำาเนินการทำา
สัญญาเช่าโดยตรงกับทางศูนย์การค้าในอนาคตนั้น 
จะทำาให้รายการเงินประกันสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุด
ลงในช่วงเวลานั้น

- เป็นรายการท่ีเก่ียวกับการ
เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเสมือนทำารายการ
กับบุคคลภายนอก จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุ สมผล

2. บริษัท สุทธารา สวีท จำากัด

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

2.1 รายได้จาก
การขาย
สินค้า

 - รายได้
 - ลูกหนี้

140,614.2
-

-
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เมื่อปี 2561 บริษัท สุทธารา สวีท จำากัด ได้ทำาสัญญา
แฟรนไชส์ร้านอาหาร แบรนด์ตำามั่วกับกลุ่มบริษัทฯ 
ซึ่งตามรายละเอียดของสัญญาดังกล่าว กำาหนดให้
บริษัท สุทธารา สวีท จำากัด ในฐานะ แฟรนไชส์ซีต้อง
ซือ้วตัถดุบิในการประกอบอาหารจากกลุม่บริษทัฯ เช่น 
ผ้ากันเปื้อน น้ำาดื่ม เป็นต้น 

- ราคาขายสินค้าเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาขาย
สนิคา้ทีก่ลุม่บรษิทัฯ เสนอขายให้แก่แฟรนไชสซ์รีายอืน่

- ทั้งน้ี ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท สุทธารา สวีท 
จำากัด ได้ยกเลิกสัญญา แฟรนไชส์ดังกล่าวแล้ว

- เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนทำารายการกับบุคคล 
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

2.2 รายได้จาก 
Royalty 
Fee

 - รายได้
 - ลูกหนี้

4,069.4
-

-
-
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ บริษัท สุทธารา สวีท จำากัด 
ต้องชำาระค่า Royalty Fee ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิด
ตามอัตราร้อยละของยอดขายของแฟรนไชส์ตามที่
กำาหนดในสัญญาแฟรนไชส์ 

- อัตราค่า Royalty Fee เป็นไปตามที่กำาหนดในสัญญา
แฟรนไชสแ์ละเปน็อตัราเดียวกนักบัทีก่ลุม่บรษัิทฯ เรยีก
เก็บจากแฟรนไชส์ซีรายอื่น

- ทั้งน้ี ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท สุทธารา สวีท 
จำากัด ได้ยกเลิกสัญญา แฟรนไชส์ดังกล่าวแล้ว

- เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนทำารายการกับบุคคล 
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

2.3 รายได้จาก 
Marketing 
Fee

 - รายได้
 - ลูกหนี้

2,034.7
-

-
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ บริษัท สุทธารา สวีท จำากัด 
ต้องชำาระค่า Marketing Fee ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง
คิดตามอัตราร้อยละของยอดขายของแฟรนไชส์ตาม
ที่กำาหนดในสัญญาแฟนไชส์ 

- อัตราค่า Marketing Fee เป็นไปตามที่กำาหนดใน
สัญญาแฟรนไชส์และเป็นอัตราเดียวกันกับที่กลุ่ม
บริษัทฯ เรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซีรายอื่น

- ทั้งน้ี ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท สุทธารา สวีท 
จำากัด ได้ยกเลิกสัญญา แฟรนไชส์ดังกล่าวแล้ว

- เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนทำารายการกับบุคคล 
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

2.4 รายได้จาก
ค่า Set Up

 - รายได้
 - ลูกหนี้

12,290.0
-

-
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- สำาหรบัการเปดิสาขาใหมข่องแฟรนไชสซ์ ีกลุม่บรษิทัฯ 
จะให้ความช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี ในการจัดหาอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จำาเป็นสำาหรับการเปิดดำาเนินธุรกิจ 

- ค่า Set Up เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับที่กลุ่มบริษัทฯ 
เรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซีรายอื่น

- เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนทำารายการกับบุคคล 
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล
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ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

2.5 รายจ่าย
จากการคืน
ค่าส่งเสริม
การขาย

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

1,774.8
-

-
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- สำาหรบัการเปดิสาขาใหม่ของแฟรนไชสซ์ ีกลุม่บรษิทัฯ 
จะให้ความช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี ในการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายสำาหรบัการทำาโปรโมชัน่สง่เสรมิการขายในชว่งเริม่
ต้นของการเปิดร้าน 

- รายจ่ายจากการคืนค่าส่งเสริมการขายเป็นอัตราที่
เทยีบเคยีงไดก้บัทีก่ลุม่บริษทัฯ เรยีกเกบ็จากแฟรนไชส์
ซีรายอื่น

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเสมือนทำารายการ
กับบุคคลภายนอก จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

2.6 รายจ่าย
จากการซื้อ
สินค้า

 - ต้นทุน
 - เจ้าหนี้

48,783.7
-

-
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เน่ืองจากบรษิทั สทุธารา สวที จำากดั ไดป้ดิการดำาเนนิ
กิจการในเดือนพฤษภาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ จึงซื้อ
คนืวตัถดุบิจากบรษิทั สทุธารา สวที จำากดั ซึง่ไดม้กีาร
ซือ้ไปใชใ้นระหว่างการดำาเนนิกจิการ อยา่งไรกต็าม ในป ี
2561 บรษิทั สทุธารา สวที จำากดั ได้กลับมาเปดิดำาเนนิ
กจิการอกีครัง้ในเดอืนกมุภาพนัธ ์2561 แตไ่ด้ปดิการ
ดำาเนนิกจิการอกีครัง้ในเดอืนมถุินายน 2561 ซึง่ทำาให้
กลุ่มบริษัทฯ ซื้อคืนวัตถุดิบจากบริษัท สุทธารา สวีท 
จำากัด อีกครั้ง

- ราคาซื้อคืนวัตถุดิบเทียบเคียงได้กับอัตราที่กลุ่ม
บริษัทฯ ขายให้กับแฟรนไชส์ซีรายอื่น

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
คิดราคาตามท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
ได้ขายไปตามจริง ซ่ึงไม่
ทำ า ใ ห้ก ลุ่มบริษัทฯ เ สีย
ประโยชน์ จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

2.7 รายจ่ายค่า
ซือ้สนิทรพัย์

 - ต้นทุน
สินทรัพย์

 - เจ้าหนี้ 
การค้า

-
-

69,490.7
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- กลุม่บรษิทัฯ ซือ้อปุกรณ ์เครือ่งมอื จากบรษิทั สทุธารา 
สวีท จำากัด เพื่อใช้สำาหรับการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บรษัิทฯ โดยเปรยีบเทยีบราคาซ้ือของใหมก่บั Supplier 
แล้วมีราคาต่ำากว่า 47.8 %

- ราคาซื้อขายเป็นราคาตามบัญชี - สุทธิ บวก 2% 

- เป็นรายการซ้ือทรัพย์สิน
เพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติ
ข อ ง ก ลุ่ม บ ริ ษัท ฯ  แ ล ะ 
รายการน้ีมีสาระสำาคัญน้อย 
จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

3. บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำากัด

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

3.1 รายได้จาก
การขาย
สินค้า

 - รายได้
 - ลูกหนี้

-
-

13,380
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- กลุ่มบริษัทฯ ขายสินค้าประเภทวัตถุดิบให้กับ บริษัท 
สตอร์ค (ประเทศไทย) จำากดั เพือ่ใชส้ำาหรบัการประกอบ
ธุรกิจร้านอาหาร 

- ราคาขายสินค้าเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาขาย
สนิคา้ทีก่ลุม่บรษัิทฯ เสนอขายใหแ้ก่แฟรนไชสซ์รีายอืน่

- เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนทำารายการกับบุคคล
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล
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ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

3.2 รายจ่ายจาก
การซื้อสินค้า

 - ต้นทุน
 - เจ้าหนี้

8,191,522.5 
851,103.0

3,918,154.7
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- กลุ่มบริษัทฯ ได้ซ้ือสินค้าประเภทขนมหวานจากบริษัท 
สตอร์ค (ประเทศไทย) จำากัด เพ่ือนำามาจำาหน่ายภายใน
ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ 

- ราคาซ้ือขายเป็นราคาท่ีเทียบเคียงได้กับการซ้ือจาก 
ผู้จัดจำาหน่ายรายอ่ืน

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเทียบเคียงได้กับ
การซ้ือจากผู้จัดจำาหน่าย
รายอ่ืน จึงพิจารณาเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

3.3 รายจ่ายอ่ืนๆ
 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

21,612.0
-

15,338.0
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ในงวด 9 เดอืนของป ี2561 และ 6 เดือน ป ี2562 บรษิทั 
สตอรค์ (ประเทศไทย) จำากดั เรยีกเกบ็คา่ขนสง่จากการ
จัดส่งสนิคา้ใหก้บัสาขาของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่คิดตามค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเทียบเคียงได้กับ
การซ้ือจากผู้จัดจำาหน่าย
รายอ่ืน จึงพิจารณาเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล
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4. บริษัท เชฟ เบสท์ จำากัด

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

4.1 ค่าเช่า
อาคาร
สำานักงาน

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

720,000.0
-

360,000.0
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- กลุม่บริษทัฯ มีการเขา้ทำาสญัญาเชา่อาคารสำานกังาน 
สำาหรับอาคารทาวน์โฮม จำานวน 2 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่
ในโครงการ ทาวน์โฮม พาทิโอ้ แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) 
จากบริษัท เชฟ เบสท์ จำากัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำานักงาน 

- อายุสัญญาเช่า 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2562 
จำานวน 1 อาคาร โดยยกเลิกสัญญาเช่าต้ังแต่ 
1 กรกฎาคม 2562 และ 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 จำานวน 1 อาคาร โดยมีอัตราค่า
เช่าแต่ละอาคารเดือนละ 30,000 บาท ซึ่งอัตราค่าเช่า
สำานักงานดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่า
เช่าอาคารในบริเวณใกล้เคียง 

- ปัจจุบัน บริษัทฯ ย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวม
กันภายในออฟฟิศเดียว ดังนั้น รายการเช่าอาคาร
สำานักงานดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนทำารายการกับบุคคล
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

4.2 เงินประกัน
ค่าเช่า
สำานักงาน

 - เงินมัดจำา 180,000.0 180,000.0

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใต้สัญญาเช่าอาคารสำานักงาน กำาหนดให้กลุ่ม
บริษัทฯ วางเงินประกันการเช่าให้กับบริษัท เชฟ เบสท์ 
จำากัด

- เงินประกันสัญญาการเช่าเป็นไปตามที่กำาหนดใน
สัญญาและมีระยะเวลาเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่กำาหนด
โดยทั่วไปสำาหรับการให้เช่าพื้นที่

- ปัจจุบัน บริษัทฯ ย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่
รวมกันภายในออฟฟิศเดียว ดังนั้น รายการเงิน
ประกนัค่าเชา่อาคารสำานกังานดังกลา่วจะสิน้สดุลงใน
ช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการท่ีเก่ียวกับการ
เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเสมือนทำารายการ
กับบุคคลภายนอก จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล
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ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

4.3 รายจ่ายอื่นๆ
 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

24,600.0
110,000.0

13,926.0
374.0

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เน่ืองจากออฟฟิศสำานักงานตั้งอยู่ที่โครงการ ทาวน์
โฮม พาทิโอ้ แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) และมีการเรียกเก็บ
ค่าส่วนกลางจากโครงการกับบริษัท เชฟ เบสท์ จำากัด 
ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร โดย บริษัท เชฟ เบสท์ จำากัด ได้
ชำาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ก่อน แล้วจึงเรียกเก็บจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

- ค่าใช้จ่ายคิดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางที่เกิด
ขึ้นจริง

- ปัจจุบัน บริษัทฯ ย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวม
กันภายในออฟฟิศเดียวดังนั้น รายการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการเช่าสำานักงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
คิดราคาตามค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริง ซ่ึงไม่ทำาให้กลุ่ม
บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ 
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

4.4 ค่าเช่า 
พื้นที่ร้าน

 - ต้นทุน
 - เจ้าหนี้

600,000.0
-

300,000.0
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำาสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง สำาหรับพื้นที่ขนาด 2 งาน 79 ตารางวา ซึ่ง
ตัง้อยูท่ีต่ำาบลบางปรอก อำาเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธาน ี
และสิ่งปลูกสร้าง จากบริษัท เชฟ เบสท์ จำากัด เพื่อใช้
เป็นที่ตั้งของร้านอาหารแบรนด์ตำามั่ว

- อายุสัญญาเช่า 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดย
มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท ซึ่งอัตราค่าเช่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวสามารถเทียบเคียง
ได้กับอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในบริเวณ
ใกล้เคียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ 
ขายร้านให้แฟรนไชส์ซี

- เป็นรายการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือ
การดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม  
บริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนทำารายการกับบุคคล
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

รายงานประจำาปี 2562 99



ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

4.5 เงินประกัน
ค่าเช่า
อาคาร

 - เงินมัดจำา
100,000.0 100,000.0

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใตส้ญัญาเชา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง กำาหนดใหก้ลุม่
บริษัทฯ วางเงินประกันการเช่าให้กับบริษัท เชฟ เบสท์ 
จำากัด

- เงินประกันสัญญาการเช่าเป็นไปตามที่กำาหนดใน
สัญญาและมีระยะเวลาเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่กำาหนด
โดยทั่วไปสำาหรับการให้เช่าพื้นที่

- เป็นรายการท่ีเก่ียวกับการ
เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเสมือนทำารายการ
กับบุคคลภายนอก จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

5. บริษัท เครซี่ สไปร์ซี่ กรุ๊ป จำากัด

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

5.1 รายจ่ายอื่นๆ
 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้ -

-
12,133.0

-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์จากบริษัท เครซี่ ส
ไปรซ์ี ่กรุป๊ จำากดั เมือ่ป ี2559 ซึง่สนิทรพัยบ์างรายการ
มเีบอรโ์ทรศัพทม์อืถือตดิมา จึงทำาบรษัิท เครซี ่สไปรซ์ี ่
กรุป๊ จำากดั มกีารเรยีกเกบ็คา่โทรศพัทย์อ้นหลงัสำาหรบั
ปี 2560-2561

- ปัจจุบัน บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งานเป็น 
บริษัท ซัพพลายเชน แมเนจเม้นท์ จำากัด แล้ว 

- เ ป็ น ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง ก ลุ่ ม
บริษัทฯ โดยคิดราคาตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่ง
ไม่ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ เสีย
ประโยชน์ จึงพิจารณาเห็น
วา่รายการดังกลา่วมคีวาม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล
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6. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

6.1 ค่าเช่า
อาคาร
สำานักงาน

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

840,000.0
-

420,000.0
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- กลุม่บริษทัฯ มีการเขา้ทำาสญัญาเชา่อาคารสำานกังาน 
สำาหรับอาคารทาวน์โฮม จำานวน 2 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่
ในโครงการ ทาวน์โฮม พาทิโอ้ แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) 
จากนายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำานักงาน 

- อายุสัญญาเช่า 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2562 โดยมีอัตราค่าเช่าแต่ละอาคารเดือนละ 35,000 
บาท ซึง่อตัราคา่เชา่สำานักงานดงักลา่วสามารถเทยีบ
เคียงได้กับอัตราค่าเช่าอาคารในบริเวณใกล้เคียง

- ปัจจุบัน บริษัทฯ ย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่
รวมกนัภายในออฟฟศิเดยีว ดงันัน้ รายการเชา่อาคาร
สำานักงานดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป
เสมือนทำารายการกับบุคคล
ภายนอก จึงพิจารณาเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุ สมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

6.2 เงินประกัน
ค่าเช่า
สำานักงาน

 - เงินมัดจำา
210,000.0 210,000.0

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- ภายใต้สัญญาเช่าอาคารสำานักงาน กำาหนดให้กลุ่ม
บริษัทฯ วางเงินประกันการเช่าให้กับนายศิรุวัฒน์ 
ชัชวาลย์

- เงินประกันสัญญาการเช่าเป็นไปตามที่กำาหนดใน
สัญญาและมีระยะเวลาเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่กำาหนด
โดยทั่วไปสำาหรับการให้เช่าพื้นที่

- ปจัจบุนั บรษิทัฯ ยา้ยพนกังานทัง้หมดใหม้าอยู่รวมกนั
ภายในออฟฟิศเดียว ดังนั้น รายการเงินประกันค่าเช่า
สำานักงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

- เป็นรายการท่ีเก่ียวกับการ
เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ัวไปเสมือนทำารายการ
กับบุคคลภายนอก จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล
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ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

6.3 รายจ่ายอื่นๆ
 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

24,600.0
70,697.0

14,697.3
512.3

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- เนือ่งจากออฟฟศิสำานกังานทีต่ัง้อยูท่ีโ่ครงการ ทาวน์
โฮม พาทิโอ้ แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) และมีการเรียกเก็บ
ค่าส่วนกลางจากโครงการกับนายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ 
ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร โดยนายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ ได้
ชำาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ก่อน แล้วจึงเรียกเก็บจาก
กลุ่มบริษัทฯ 

- ค่าใช้จ่ายคิดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางที่เกิด
ขึ้นจริง

- ปัจจุบัน บริษัทฯ ย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่
รวมกันภายในออฟฟิศเดียว ดังนั้น รายการที่เก่ียว
เนื่องกับการเช่าสำานักงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลา
ดังกล่าว

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
คิดราคาตามค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริง ซ่ึงไม่ทำาให้กลุ่ม
บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

6.4 เงินทดรอง
จ่าย

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

23,960.5
-

-
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร ได้มีการ
ทดรองจ่ายค่าสาธารณูปโภค ซึ่งได้แก่ ค่าโทรศัพท์ 
ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำา ที่มีการเรียกเก็บภายใต้ชื่อนายศิรุ
วัฒน์ ชัชวาลย์ แล้วจึงเรียกเก็บจาก กลุ่มบริษัทฯ

-  ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคคิดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริง

- ปัจจุบัน บริษัทฯ ย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่
รวมกันภายในออฟฟิศเดียว ดังนั้น รายการที่เก่ียว
เนื่องกับการเช่าสำานักงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลา
ดังกล่าว

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย
คิดราคาตามค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริง ซ่ึงไม่ทำาให้กลุ่ม
บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล
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7. นายบุญยง ตันสกุล

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

7.1 รายจ่าย
ค่าที่ปรึกษา

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

300,000.0
-

-
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- นายบุญยง ตันสกุล ได้รับค่าตอบแทนในการให้
คำาแนะนำาและปรึกษาในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับการ
บริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ สำาหรับช่วงการปรับ
โครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ตามสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 
31 พฤษภาคม 2561

- คา่ใชจ่้ายทีป่รกึษาคดิตามอตัราทีต่กลงกนัในสญัญา 
ซึ่งเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน 

- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
โครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกิดข้ึนเพียง
ครั้งเดียว

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ และ
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในอดีต
คร้ังเดียว โดยคิดราคาตาม
ท่ีคู่สัญญาท้ังสองฝ่าย
ตกลงกัน ซ่ึงไม่ทำาให้กลุ่ม
บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

8. นางสุภาเจษฐ  วิวัฒนาเกษม

ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)

มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

8.1 รายจ่ายค่าที่
ปรึกษา

 - ค่าใช้จ่าย
 - เจ้าหนี้

560,712.0
-

-
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- นางสุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม ได้รับค่าตอบแทนในการ
ให้คำาแนะนำาและปรึกษาเรื่องการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สูตรอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ตามสัญญา
จ้างที่ปรึกษา ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 
6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าที่ปรึกษา
จากภายนอก

- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ท่ัวไปเสมือนทำารายการกับ
บุคคลภายนอก ซ่ึงไม่ทำาให้
กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ 
จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล
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3. ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ได้พจิารณาขอ้มลูรายการระหว่างกนัของกลุม่บรษิทัฯ  
แล้วเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือเป็น
รายการทีเ่ปน็ไปเพือ่การดำาเนินธรุกจิตามปกตขิองกลุม่บรษัิทฯ และเปน็ไปตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป ในลกัษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis)

4. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั ไดพ้จิารณาอนมัุตมิาตรการและข้ันตอนการอนมุตักิารทำารายการ
ระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือ
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
ทำารายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการใด จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติ
รายการนั้น ในกรณีที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัด
ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการทำา
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทัง้น้ี การทำารายการระหวา่งกนัทีเ่ปน็ขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป และรายการที่
เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้มีมาตรการดังนี้

4.1. การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
  คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัเิปน็หลกัการใหฝ้า่ยจดัการสามารถอนมุตักิารทำาธรุกรรม

ดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึง
กระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

4.2. การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
  การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับ

การพจิารณาและให้ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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  ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชำานาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนั
และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดข้ึน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี
เปน็ผู้ใหค้วามเหน็เกีย่วกับรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเพือ่นำาไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะ
กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวมีความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำานึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย เป็นสำาคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ

5. นโยบายและแนวโน้มการทำารายการในอนาคต

บรษิทัฯ จะดำาเนินการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ข้อบังคับ ประกาศ
คำาสั่งหรือข้อกำาหนด ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเก่ียวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชีที่
กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
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ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจ

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯมีอัตราการเติบโตของรายได้รวม (TSSG) เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โดยไดแ้รงหนนุหลกัจากการขยายสาขาใหม ่ทัง้นีก้ลุม่บรษิทัฯไดเ้ปดิสาขาใหมท่ัง้หมด 100 สาขาแบง่เปน็สาขา
ที่กลุ่มบริษัทฯเป็นเจ้าของ 71 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ซึ่งรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 29 สาขา โดยมี
การเปดิสาขาใหม่สำาหรบัแบรนด ์เขยีง มากทีส่ดุหลงัจากทีเ่ปดิตวัแบรนดไ์ปในชว่งปลายป ี2561 นอกจากนี้
ยังมี 2 แบรนด์ใหม่ที่ได้เปิดตัวในช่วงปลายปี 2562 เพื่อเสริมความหลากหลายของร้านอาหารในกลุ่ม ได้แก่ 
ฟู เฟเวอร์ และดินส์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2562 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง
อยา่งตอ่เนือ่งสง่ผลใหย้อดขายสาขาเดิมของกลุม่บรษัิทฯ (SSSG) ลดลง -4.7% สาเหตหุลกัมาจากรายไดท้ี่
ลดลงของแบรนดเ์ซน็ คดิเปน็สดัสว่นประมาณ 40% ของรายได้ของกลุม่บรษัิทฯได้รบัผลกระทบจากสภาวะ
ตลาดและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมร้านอาหารญี่ปุ่น ขณะที่แบรนด์อื่นๆ เช่น อากะ และออน เดอะ 
เทเบิลยังคงสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้สาขาเดิม (SSSG) ให้เป็นบวกได้จากความแข็งแกร่ง
ของแบรนด์ รวมทั้งความนิยมชมชอบของผู้บริโภคในอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างและร้านอาหารสไตล์คาเฟ่

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมร้านอาหารจะส่งผลให้ยอด
ขายสาขาเดิมลดลง กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเนินการอย่างเต็มที่ในการรักษาความสามารถในการทำากำาไรด้วย
การทำาการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายต่างๆมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามจากปัจจัยต่างๆดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2562 
กลุ่มบริษัทฯมีกำาไรสุทธิ 106.2 ล้านบาทลดลง 34.0 ล้านบาท หรือ 24.2% จากปี 2561 ทั้งนี้หากไม่รวม
รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เช่น การกลับรายการสำารองสำาหรับการรื้อถอนในปี 2561 และการตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯมีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานในปี 2562 ที่ 114.2 
ล้านบาท ลดลง 8.7 ล้านบาท หรือ 7.1%

สำาหรบัป ี2563 กลุม่บรษัิทฯ ยงัคงวางแผนการขยายสาขาอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุม่ผูบ้ริโภค
มากข้ึน แต่จะเป็นการขยายแบบชะลอลงและระมัดระวังมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจากสภาวการณ์ต่างๆ
ที่ไม่แน่นอน เช่น สภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของผู้บริโภค โดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงผลการดำาเนิน
งานด้านยอดขายและความมีประสิทธิภาพของสาขาปัจจุบัน ทั้งนี้การเติบโตของธุรกิจจะมาจากการเปิด 
สาขาแฟรนไชสใ์หม่โดยเฉพาะรปูแบบของร้านขนาดเลก็ เชน่ แบรนด์เขยีง ควบคู่กบัการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การดำาเนินงานและลดค่าใช้จ่ายสำาหรับทีมสนับสนุนแบรนด์และทีมบริหารส่วนกลางด้วยการลงทุนพัฒนา
ระบบไอที

ผลการดำาเนินงาน
การเปิดสาขาใหม่ในปี 2562

แบรนด์สาขาที่เปิดใหม่ใน 
ปี 2562

สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ

สาขาแฟรนไชส์ 
ในประเทศ

สาขาแฟรนไชส์ 
ในต่างประเทศ

รวม 
(สาขา)

เซ็น 5 - - 5
อากะ 8 - 2 10
ออน เดอะ เทเบิล 5 - - 5
มูชะ 2 - - 2
ตำามั่ว 8 9 - 17

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
ทางการเงินปี 2562
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แบรนด์สาขาที่เปิดใหม่ใน 
ปี 2562

สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ

สาขาแฟรนไชส์ 
ในประเทศ

สาขาแฟรนไชส์ 
ในต่างประเทศ

รวม 
(สาขา)

ลาวญวน - 7 - 7
แจ่วฮ้อน - 2 - 2
เขียง 39 9 - 48
ก๋วยเตี๋ยว (เฝอ) 1 - - 1
ฟู เฟเวอร์ 2 - - 2
ดินส์ 1 - - 1

รวม 71 27 2 100

รายได้

รายได้

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ร้อยละ

2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1)

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

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 69.6 2.3% 75.9 2.4% 9.1%

รายได้อื่น 42.5 1.4% 41.7 1.3% -2.0%

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

หมายเหตุ: (1) ร้อยละของรายได้รวม

สำาหรับปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2562 รายไดร้วมของกลุม่บรษิทัฯเพิม่ขึน้จาก 2,964.7 
ล้านบาท เปน็ 3,144.2 ล้านบาทตามลำาดบั เพิม่ข้ึน 179.5 ลา้นบาทหรอื 6.1% โดยรายได้สว่นใหญม่าจากการ
ขายอาหารและเครือ่งด่ืมทีเ่พิม่ข้ึนซึง่ถอืเปน็รายไดห้ลกัของกลุม่บรษัิท ในชว่งป ี2561 และ 2562 รายไดจ้าก
การขายและบริการคิดเป็น 96.2% และ 96.3% ของรายได้รวมตามลำาดับ

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

รายได้จากการขาย
อาหารและเครื่องดื่ม

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ร้อยละ

2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1)

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

รายได้จากขายวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส์ 159.4 5.6% 192.4 6.4% 20.9%

รายได้จากบริการจัดส่งอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

13.5 0.5% 101.6 3.4% 656.3%

รายได้ธุรกิจอาหารค้าปลีก 7.2 0.2% 28.3 0.9% 293.1%

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

หมายเหตุ: (1) ร้อยละของรายได้รวม
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มอยู่ที่ 
2,852.6 ล้านบาทและ 3,026.6 ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 174.0 ล้านบาทหรือ 6.1% โดยมีสาเหตุหลัก
มาจาก (1) การเปดิสาขาใหมเ่พิม่ขึน้ (2)  ยอดขายจากบรกิารจัดสง่อาหารเพิม่มากขึน้ (3) ยอดขายวตัถดุบิ
ใหก้บัแฟรนไชสเ์พิม่มากข้ึน และ (4) ยอดขายธรุกจิอาหารคา้ปลกีเพิม่มากขึน้ อยา่งไรกต็าม จากปญัหาทาง
ด้านเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการเติบโตของรายได้
ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดิม (SSSG) ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 ลดลง -4.7%

รายการ
สำาหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2561 2562

จำานวนสาขาที่กลุ่มบริษัทฯเป็นเจ้าของเปิดใหม่สุทธิ (สาขา) 8 71

จำานวนสาขาที่กลุ่มบริษัทฯเป็นเจ้าของ ณ วันสิ้นงวด (สาขา) 110 174

จำานวนสาขาแฟรนไชส์ที่เปิดใหม่ระหว่างปี (สาขา) 34 29

จำานวนสาขาแฟรนไชส์ ณ วันสิ้นงวด (สาขา) 145 171

อัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดิม: 
SSSG (%)(1)

4.7% -4.7%

หมายเหตุ: (1) คำานวณจากรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มของสาขาเดิมเฉลี่ยต่อจำานวนวันที่เปิดดำาเนินการจริงของสาขาเดิม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นจาก  
69.6 ลา้นบาท เปน็ 75.9 ลา้นบาทตามลำาดับ เพิม่ขึน้ 6.3 ลา้นบาทหรอื 9.1% รายได้ทีเ่พิม่ขึน้นีม้สีาเหตหุลกั 
มาจากจำานวนสาขาแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 รายได้อื่นลดลงจาก 42.5 ล้านบาท เป็น 41.7 
ลา้นบาท ตามลำาดบั ลดลง 0.8 ลา้นบาทหรอื 2.0% โดยมสีาเหตหุลกัสบืเนือ่งมาจากในไตรมาสที ่2 ป ี2561 
กลุม่บรษิทัฯมรีายไดอ้ืน่จากการกลบัรายการประมาณการหนีส้นิการรือ้ถอนจำานวน 17.3 ลา้นบาท ทัง้นี ้หาก
ไม่นับรวมรายได้อื่นดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 25.2 ล้านบาทเป็น 41.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
16.5 ล้านบาทหรือ 65.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกที่สูงขึ้น และ (2) รายได้
ค่าก่อสร้างและติดตั้งจากสาขาแฟรนไชส์ใหม่ที่สูงขึ้น และ (3) รายได้ดอกเบี้ยรับที่สูงขึ้น

ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม

รายการ

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ร้อยละ

2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1)

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 2,852.6 97.6% 3,026.6 97.6% 6.1%
รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 69.6 2.4% 75.9 2.4% 9.1%
รายได้จากธุรกิจหลัก 2,922.1 100.0% 3,102.5 100.0% 6.2%
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม(2) 1,519.8 52.0% 1,621.3 52.3% 6.7%
กำาไรขั้นต้น 1,402.4 48.0% 1,481.2 47.7% 5.6%
หมายเหตุ: (1) ร้อยละของรายได้จากธุรกิจหลัก 
 (2) ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีโดยการจัดประเภทต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายในการขายและจัด

จำาหน่ายใหม่เพื่อให้สอดคล้องและง่ายต่อการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)108



สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ต้นทุนขายอาหารและเครื่องด่ืมเพิ่มขึ้นจาก 
1,519.8 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 1,621.3 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้น 101.5 ล้านบาทหรือ 6.7% โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 

กำาไรขั้นต้น เพิ่มข้ึนจาก 1,402.4 ล้านบาท ใน ปี 2561 เป็น 1,481.2 ล้านบาทในงวดเดียวกันปี 
2562 เพิม่ขึน้ 78.8 ลา้นบาทหรอื 5.6% อตัรากำาไรขัน้ตน้ลดลงเล็กนอ้ยจาก 48.0% ในป ี2561 เปน็ 47.7% 
ในปี 2562 เนื่องจากมีการใช้ส่วนลดโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าใช้บริการและสร้างการรับรู้แบรนด์ใน
ระหว่างการเปิดสาขาใหม่ โดยเฉพาะแบรนด์เขียง อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯสามารถควบคุมต้นทุนอาหารและ
เครื่องดื่มของแบรนด์หลักๆได้เป็นอย่างดีและลดลงจากปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย (1)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 
799.1 ลา้นบาทในป ี2561 เป็น 901.9 ล้านบาทในป ี2562 เพิม่ข้ึน 102.8 ลา้นบาทหรอื 12.9% กลุม่บรษิทัฯ
สามารถบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการเปลี่ยนมาใช้ช่องทางการตลาดที่
มีค่าใช้จ่ายต่ำาลง อย่างไรก็ตามสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นมาจาก (1) ค่าใช้จ่ายของพนักงานหน้าสาขา ค่าเช่า ค่า
สาธารณูปโภค และค่าเสือ่มราคาเพิม่ข้ึนจากการเปดิสาขาใหม ่และ (2) ค่าคอมมชิชัน่ใหก้บัผูป้ระกอบธรุกจิจดั
ส่งอาหาร (Grab, Lineman, Food Panda และ Get) ทีเ่พิม่ข้ึน จากรายได้จากบรกิารจดัส่งอาหารท่ีมากขึน้ ค่า
ใชจ้า่ยในการขายและจดัจำาหนา่ยเพ่ิมข้ึนจากอตัรา 27.0% ของรายได้รวมในป ี2561 เปน็ 28.7% ในป ี2562 

หมายเหตุ: (1) ในปี 2562 กลุม่บรษิทัฯ มกีารปรับปรุงการบนัทกึบญัชโีดยการจดัประเภทคา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจำาหน่ายใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งและงา่ย
ต่อการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
คา่ใชจ่้ายในการบรหิารเพิม่ข้ึนจาก 448.6 ลา้นบาทในป ี2561 เปน็ 489.7 ลา้นบาทในป ี2562 เพิม่ขึน้ 

41.1 ล้านบาทหรือ 9.2% สาเหตุหลักมาจาก (1) พนักงานส่วนงานสนับสนุนแบรนด์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการ
ขยายสาขาท้ังร้านอาหารทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของและร้านอาหารแฟรนไชส ์(2) ค่าเชา่เพิม่ขึน้เนือ่งจากมกีารยา้ย
สำานกังานใหญ่ ซึง่ไดร้วมบรษิทัยอ่ยในกลุม่ไว้ทีเ่ดยีวกนั เพือ่การบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธิภาพมากขึน้ และ 
(3) การตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จาก 15.1% ของรายได้รวม
ในปี 2561 เป็น 15.6% ในปี 2562

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 24.6 ล้านบาทปี 2561 เป็น 3.7 ล้านบาทในปี 2562 ลดลง  

20.9 ล้านบาทหรือ 85.0% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการนำาเงินบางส่วนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนต่อประชนชนบางส่วนมาชำาระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจาก 32.3 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 21.3 ล้านบาทในปี 2562 ลดลง  

11.0 ล้านบาทหรือ 34.1%
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กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ 

รายการ
สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น

(ลดลง)
ร้อยละ

2561 2562

ล้านบาท ล้านบาท

กำาไรสุทธิ (ตามงบการเงิน) 140.2 106.2 24.2%
อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 4.7% 3.4% -1.3%
รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
   รายได้จากกลับรายการประมาณการรื้อถอน -17.3 -0.7 -96.0%
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - 8.7 -
กำาไรสุทธิ ไม่รวมรายการท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว 122.9 114.2 -7.1%
อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ)  4.1% 3.6% -0.5%

สำาหรับปี 2561 และปี 2562 กำาไรสุทธิลดลงจาก 140.2 ล้านบาทเป็น 106.2 ล้านบาทตามลำาดับ 
ลดลง 34.0 ล้านบาทหรือ 24.2% และอัตรากำาไรสุทธิลดลงจาก 4.7% เป็น 3.4% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
อัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดิมที่ติดลบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อย่างไร
ก็ตามหากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียวจากการกลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
จำานวน 17.3 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และ การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาสที่ 4 
ปี 2562  กลุ่มบริษัทฯมีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานปกติลดลงจาก 122.9 ล้านบาทเป็น 114.2 ล้านบาท 
ลดลง 8.7 ล้านบาทหรือ 7.1% และอัตรากำาไรสุทธิลดลงจาก 4.1% เป็น 3.6% 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,564.0 ล้านบาท

และ 2,044.1 ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 480.1 ล้านบาทหรือ 30.7% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก 
(1) การเพิม่ข้ึนของเงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดซึง่คงเหลือจากเงนิทีไ่ดม้าจากการเสนอขายหุน้สามัญ
เพิ่มทุนต่อประชนชนหลังหักกับการชำาระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แล้ว (2) การเพิ่มขึ้นของที่ดิน  
อาคารและอุปกรณ์จากการขยายสาขา และ (3) การเพิ่มข้ึนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  
จากลูกหนี้ค่าก่อสร้างร้านให้แฟรนไชส์ ลูกหนี้การค้าส่งเสริมการขายจากพันธมิตรต่างๆ เช่น ธนาคาร  
เครือข่ายโทรศัพท์ และผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 1,095.4 ล้านบาทและ 

610.0 ล้านบาทตามลำาดับ ลดลง 485.3 ล้านบาทหรือ 44.3% โดยมีสาเหตุมาจากการชำาระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 468.6 ล้านบาท

และ 1,434.1 ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 965.5 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่มาจากส่วน
เกนิมลูคา่หุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตอ่ประชนชน 960.0 ลา้นบาท การเปลีย่นแปลงที่
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สำาคัญอื่นๆ ในส่วนของผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดคือ (1) การเพิ่มทุนชำาระแล้วจาก 225.0 ล้านบาทเป็น 300.0 
ล้านบาทสำาหรับการเตรียมตัวเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชนชน (2) การจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้น 
101.3 ล้านบาทและ (3) กำาไรสุทธิของบริษัทระหว่างงวด 106.2 ล้านบาท

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ประเภทของกระแสเงินสด
สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2562

ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 264.7 302.1
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน (121.2) (296.9)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (134.5) 215.5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 8.9 220.7

โดยภาพรวม บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2562 จำานวน 220.7 
ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 302.1 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้น 37.4 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับปี 2561 กำาไรจากการดำาเนินงานลดลง 34.0 ล้านบาท และถูกหักกลบจากการเปลี่ยนแปลงใน
เงินทุนหมุนเวียน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งเพิ่มขึ้น 39.3 ล้านบาทในปี 2562 เมื่อ
เทียบกับส่วนที่ลดลง 4.8 ล้านบาทในปี 2561 (เปลี่ยนแปลง +44.1 ล้านบาท) และ (2) รายได้รับล่วงหน้าที่
เพิ่มขึ้น 17.0 ล้านบาทในปี 2562 เมื่อเทียบกับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2561

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากการลงทุนลดลงจาก -121.2 ล้านบาทในปี 2561 เป็น -296.9 ล้านบาทในงวด

เดียวกันปี 2562 ซึ่งลดลง -175.6 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นในปี 
2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 จากการเปิดสาขาใหม่ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อน

เงินสดสุทธิใช้ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจาก -134.5 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 215.5 ล้านบาท

ในปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้น 350.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อทุนเรือนหุ้น
เพิ่มขึ้น 975.0 ล้านบาท (2) การชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 630.0 ล้านบาท  

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.24 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.32 

ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดจากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนปรับตัวดีขึ้นเป็น 0.43 ณ สิ้นปี 2562 เมื่อเทียบกับ 2.34 ณ สิ้นปี 2561 โดย
มีสาเหตุหลักมาจาก (1) การชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดจากสถาบันการเงิน และ (2) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชนชน
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รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์และการเปลีย่นแปลง
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ผู้บริหาร ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้นที่ถือ
ครอง (รวม
ผู้เกี่ยวข้อง)
ณ วันที่ 1 

พฤศจิกายน 
2562

จำานวน
ที่เพิ่มขึ้น

ระหว่างงวด

จำานวนที่ลดลง
ระหว่างงวด

จำานวนหุ้นที่ถือ
ครอง (รวม
ผู้เกี่ยวข้อง)
ณ วันที่ 13 
ธันวาคม

2562

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท 
/ กรรมการอิสระ 

- - - - 0.0%

2. นายสรรคนนท์  
จิราธิวัฒน์

กรรมการ / รองประธาน
คณะกรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความสี่ยง / 
กรรมการบริษัทย่อย

100,375,200 - - 100,375,200 33.46%

3. นายประวิทย์  
กิจไพศาลรัตนา

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

- - - - 0.0%

4. ผศ.ดร.วิเลิศ  
ภูริวัชร

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการการ
ตลาดและพัฒนา
อย่างยั่งยืน / 
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

- - - - 0.0%

5. นางโชติกา  
สวนานนท์

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการการตลาด
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- - - - 0.0%

6. นายบุญยง  
ตันสกุล

กรรมการ / 
ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความสี่ยง /  
กรรมการการตลาดและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
กรรมการบริษัทย่อย /  
ผู้บริหารบริษัทย่อย

- - - - 0.0%

7. นางสาวจอมขวัญ 
จิราธิวัฒน์

กรรมการ / 
กรรมการบริหาร / 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ทางปัญญา(รักษาการ) /
กรรมการบริษัทย่อย / 
ผู้บริหารบริษัทย่อย

100,375,200 - - 100,375,200 33.46%

8. นายชิตพล  
วิวัฒนาเกษม

กรรมการ / 
กรรมการการตลาด
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการบริษัทย่อย

4,320,000 - - 4,320,000 1.44%

9. นายสตีเว่น เดวิด 
ฮอร์ลิเดร์

กรรมการ / 
กรรมการบริษัทย่อย

7,560,000 - - 7,560,000 2.52%

10. นายชวลิต  
จินดาวณิค

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - - 0.0%
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รายชื่อกรรมการ/
ผู้บริหาร ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้นที่ถือ
ครอง (รวม
ผู้เกี่ยวข้อง)
ณ วันที่ 1 

พฤศจิกายน 
2562

จำานวน
ที่เพิ่มขึ้น

ระหว่างงวด

จำานวนที่ลดลง
ระหว่างงวด

จำานวนหุ้นที่ถือ
ครอง (รวม
ผู้เกี่ยวข้อง)
ณ วันที่ 13 
ธันวาคม

2562

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

11. คุณยุพาพรรณ 
เอกสิทธิกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มการเงิน / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

- - - - 0.0%

12. คุณวรวิทย์  
ก่อก้องวิศรุต

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจบริหารโครงการ
และพัฒนาธุรกิจ

- - - - 0.0%

13. คุณอุกฤษฎ์  
ลีวานันท์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มทรัพยากรบุคคล

- - - - 0.0%

14. คุณศิรุวัฒน์ 
ชัชวาลย์  

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจใหม่ / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

6,750,000 - - 6,750,000 2.25%

15. คุณครรชิต  
มณีสุวรรณ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แบรนด์และแฟรนไชส์

- - - - 0.0%

รวม 219,380,400 - - 219,380,400 73.13%
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รายงานของ
คณะกรรมการบริหาร ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ใหก้ารบรหิารงานและการดำาเนินธรุกจิของบรษิทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุป๊ จำากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เปน็
ไป ในทิศทางที่ดีและสอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1. คุณบุญยง ตันสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. คุณจอมขวัญ  จิราธิวัฒน์ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ธรุกจิบรหิาร

สินทรัพย์ทางปัญญา(รักษาการ)
3. คุณยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินและบัญชี

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตามอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม
กรอบการบริหารงานที่ได้กำาหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 24 ครั้ง สรุปสาระสำาคัญ
ของการประชุม ได้ดังนี้

1. พิจารณาและจัดทำาแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงาน  
(ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำาปี 2562 และอำานาจการบริหาร
ในสายงานต่างๆของบริษัท และบริษัทย่อยประจำาปี 2562 เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย 
3. พิจารณากล่ันกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่

ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท 
ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

4. ติดตามผลการดำาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงาน
ผลรวมทั้งปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ

5. พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล
ประจำาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดำาเนินการภายใต้
ขอบเขต อำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำาเป็น
และสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

7. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยในปี 2562 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบัตร
ฉบับปัจจุบันมีความครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความ
รู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล อย่างเต็มความสามารถโดย
คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

(นายบุญยง  ตันสกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการการตลาด 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) กำาหนดให้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจภายใต้
จรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดแูลกจิการ และยดึม่ันในหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยนือย่างตอ่เน่ือง โดยมี
คณะกรรมการการตลาดและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เสนอและพจิารณานโยบาย กำากับดูแล และตดิตามแผน
งานให้มีการปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ จำานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร ประธานกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นางโชติกา  สวนานนท์ กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายบุญยง  ตันสกุล กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายชิตพล  วิวัฒนาเกษม กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการปฏิบัติหน้าที่สำาหรับปี 2562 คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการ
ประชมุ รวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ เพือ่ติดตามการดำาเนินงาน และปฏบิตัหินา้ทีท่ีก่ำาหนดไว ้และรายงานผลการประชมุ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีสาระสำาคัญที่สรุปได้ดังนี้

1. กำาหนดนโยบายการตลาดของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย และพจิารณากลัน่กรองแผนกลยทุธท์างการ
ตลาด เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการตลาด การกำากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. พจิารณาแนวทางการดำาเนนิการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม บรรษทัภบิาล (ESG) และโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

4. พิจารณาเตรียมการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริตที่จะหมดอายุลงในเดือนสิงหาคม ปี 2564

5. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบายกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากย่ิงข้ึน เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณเพื่อนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากฉบับปัจจุบันมีความครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

7. พิจารณาทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั โดยในปี 2562 ไมม่กีารปรบัปรงุแกไ้ขเนือ่งจากฉบบัปจัจุบนัมคีวามครบถว้นและเหมาะสม

8. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำาเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการการตลาดและการพฒันาอยา่งย่ังยนื มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการดำาเนนิงานขององค์กรให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกจิอยา่งเครง่ครดั รวมถงึ
ใหค้วามสำาคญัเรือ่งการพฒันาการตลาดของธุรกจิอยา่งยัง่ยนืและการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ เพือ่สรา้ง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

(รศ.ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร)
ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ 
ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการสรรหาฯสำาเร็จตามวัตถุประสงค์

โดยในป ี2562 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน บริษทั  เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุป๊ (มหาชน) 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายประวิทย์  กิจไพศาลรัตนา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ)

2. รศ.ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายสรรคนนท์  จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบตัหินา้ทีต่ามความรบัผดิชอบ ในการพจิารณาหลักเกณฑ ์แนวทาง และ
กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำาหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำา
เสนอใหท้ีป่ระชมผุูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัเิปน็ประจำาทกุป ีรวมถงึพจิารณาค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู
ของบริษัทฯ เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่สำาหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้ดำาเนินการตาม
กรอบการปฏิบัติงานที่กำาหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำาเสนอขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท

2. พจิารณางบประมาณการข้ึนเงนิเดอืนและโบนสัประจำาปขีองทัง้บรษัิท และบริษัทยอ่ย ใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย และมาตรฐานของอตุสาหกรรมประเภท
เดียวกันเพื่อนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. พจิารณาและใหน้โยบายการสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ 
บรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยแทนกรรมการทีพ่น้จากตำาแหนง่ตามวาระ และพจิารณาเสนอ
แต่งต้ังกรรมการใหม่ เพ่ือเสนอต่อคณะคณะกรรมการบรษิทัฯ กอ่นเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถื้อ
หุ้นประจำาปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. พิจารณาเห็นชอบผังองค์กรใหม่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเกิดความ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำาเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงเบี้ย
ประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อนำาเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. พิจารณาแผนสืบทอดตำาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2562 ไม่มีการปรับปรุง

แก้ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันมีความครบถ้วนและเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบโปร่งใส และยึดมั่นตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นนัก
ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ

(นายประวิทย์  กิจไพศาลรัตนา)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารความ
เสี่ยงทั้งในกระบวนการกำาหนดกลยุทธ์และการขับเคล่ือนผลการปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้
เปน็ไปตามแผนกลยทุธ์ กำาหนดเป้าหมายการปฏบิตั ิกำากับควบคุมดูแลการบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1. นายชวลิต  จินดาวณิค ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสรรคนนท์  จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายบุญยง  ตันสกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางยุพาพรรณ  เอกสิทธิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายศิรุวัฒน์  ชัชวาลย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการปฏิบัติหน้าท่ีสำาหรับปี 2562 ได้มีการประชุมทั้งส้ิน 3 ครั้ง เพื่อติดตามการดำาเนินงาน 
การปฏิบตังิานตามทีก่ำาหนดและรายงานผลการประชมุตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯมสีาระสำาคญัทีส่รปุไดด้งันี ้

1. กำาหนดนโยบายความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ กำาหนดกลยุทธ์ พิจารณาแผนงานบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร  และความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจประจำาปี 2562  เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งการให้คำาแนะนำาในการบริหารความเสี่ยงให้กับฝ่ายบริหาร 

2. ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของ
ความเสี่ยง รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำาเนินงาน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ 
เพื่อลดความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. พิจารณาทบทวนความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 ไม่มีการปรับปรุง
แก้ไขเนื่องจากฉบับปัจจุบันมีความครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

4. ส่งเสริมใหผู้บ้รหิารและพนักงานไดต้ระหนักถงึความสำาคัญในการบรหิารความเส่ียง เพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำาหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจ การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความต่อเนื่อง
และดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำากับดูลกิจการที่ดี รวมถึง
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

(นายชวลิต  จินดาวณิค)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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เสนอผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุป๊ จำากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ
จำานวน 3 ท่าน ได้แก่

นายประวิทย์  กิจไพศาลรัตนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางโชติกา  สวนานนท์ กรรมการตรวจสอบ
นายชวลิต  จินดาวณิค กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำาหนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีข้อจำากัด
ในการได้รับข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำาเนินการตามหลัก
การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ และแนวปฏิบตัทิีด่ทีีก่ำาหนดโดยสำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ป ี2562 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวมทัง้ส้ิน 9  ครัง้ โดยมกีรรมการเข้ารว่มประชมุครบ
จำานวน 3 ทา่นทกุครัง้ ซึง่ไดห้ารอืร่วมกบัฝา่ยบรหิาร ผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และฝา่ย
ตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี โดยพิจารณาถึง
รายการที่มีสาระสำาคัญ ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ใช้ ความครบถ้วนถูกต้องของการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การ
เปิดเผยข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงบัญชีที่สำาคัญ และมีความเห็นสอดคล้องว่างบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงพอเหมาะสมตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่ง สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคุมภายใน  และ
การกำากับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอ  เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ
ภายนอกที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากหน่วย
งานตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตาม
และสอบทานเพือ่ใหฝ้า่ยจดัการได้ปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะตอ่ระบบควบคุมภายในเพือ่ป้องกนัไมใ่ห้
เกิดเหตุการณ์ซ้ำาข้ึนอีก ทั้งนี้จึงทำาให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
ดีและเพียงพอเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสำาคัญ

3. การก�ากบัดแูลด้านการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช่ัน คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสำาคญั
ด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติงานและสอบทานแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันโดย
กำากับดูแลในเรื่องการขยายแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นของฝ่ายจัดการ
ไปยังบริษัทย่อยและคู่ค้าให้เกิดความสมดุล เช่น แนวทางปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ วันที่ 
21 สิงหาคม 2561คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ได้มีมติให้การรับรองบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. การก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาขอบเขตการปฏบิตัิ
งาน หน้าที่ความรับผิดชอบความเพียงพอของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
และการพัฒนา รวมทั้งได้กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินกิจกรรม
การตรวจสอบภายในและบทบาทการเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำากับดูแลกิจการ เป็นไปอย่างมีอิสระ 

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
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มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำาปี 2563 
ที่จัดทำาขึ้นตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้
ตรวจสอบประสทิธิผลของการปฏบิตังิานทีเ่ปน็จุดควบคุมทีส่ำาคัญในเชงิปอ้งกัน ตลอดจนการ
ตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต 

5. การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
กฎระเบียบ และข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนดต่างๆ ดังกล่าวได้
อย่างถูกต้อง

6. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทาน กำากับดูแล และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความ
โปรง่ใส การเปดิเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ เปน็ปกตทิางธรุกจิ และประโยชนส์งูสดุของบรษัิท คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจทำารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท
เป็นสำาคัญดังเช่น ที่ทำากับบุคคลภายนอกโดยทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุ
สมผล และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว

7. ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชปีระจำาป ี2563 โดยพจิารณาจากคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี ทกัษะความรูค้วาม
สามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ คณุภาพของงานสอบบญัชใีนรอบปทีีผ่า่นมา และความเหมาะสมของคา่สอบบญัชี
แลว้ จงึมมีตเิสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขออนมุตัติอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2563

8. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ที ่โดยการประเมนิ
ตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 
ผลการประเมนิแสดงไดว่้าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตังิานตามหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยดึมัน่บนหลกัการความถูกตอ้ง ระมดัระวงั
รอบคอบ โปรง่ใส และมคีวามอสิระเทีย่งธรรมอยา่งเพยีงพอ ไมม่ขีอ้จำากดัในการเขา้ถงึขอ้มลูทัง้
จากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารตลอด
จนผูบ้ริหารของบริษัท มีจรยิธรรมและความมุ่งม่ันในการปฏบิตัหินา้ที ่เพือ่ใหบ้รรลุเปา้หมายของบรษัิทอย่าง
มีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำาเนินงานภายใต้
ระบบการกำากบัดแูลกจิการทีม่ปีระสทิธิผล โปรง่ใส รวมทัง้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคุม
ภายในที่รัดกุม เพียงพอ และเหมาะสม

(นายประวิทย์  กิจไพศาลรัตนา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่จัดทำาขึน้ตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบัญญติั 
การบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามขอ้กำาหนดของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและ
แสดงความคิดเห็นในรายละเอียดของผู้สอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 
ทำาหน้าที่กำากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง 
การจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ  
ทันเวลาและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดง
ฐานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

นายบุญยง  ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไพฑูรย์  ทวีผล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 

จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“กลุม่บรษิทั”) และของบรษัิท เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแส เงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุป
นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำาเนินงานรวม
และผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่ว

ไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชทีี่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ งบการเงินรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าไดป้ฏิบติัตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตาม
ขอ้กำาหนดเหล่านี ้ขา้พเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่ง ๆ  ทีม่นียัสำาคัญทีส่ดุ ตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี

ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำา
เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการของผู้สอบบัญชี

การรับรู้รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษัทเป็นรายได้จาก
ขายอาหารและเคร่ืองดื่มซึ่งรายได้ดังกล่าวเกิดขึ้น
เป็นประจำาทุกวัน และกลุ่มบริษัทมีสาขาจำานวนมาก 
ดงันัน้ รายไดจ้ากขายอาหารและเครือ่งดืม่จงึมสีาระ
สำาคัญต่องบการเงินโดยรวม

 ตรวจสอบการรับรู้รายได้ โดยการประเมินและ
ทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุม
ภายในของกลุม่บริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและ
เลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการ
ควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิด
ขึน้ในระหวา่งปแีละชว่งใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัช ี

 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดเ้พือ่ตรวจ
สอบความผดิปกตทิีอ่าจเกิดขึน้ของรายได้ตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี 

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการของผู้สอบบัญชี

การประเมินการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า
และค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทมีเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีระยะเวลา
สิ้นสุดการใช้งานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มี
จำานวนเงินที่เป็นสาระสำาคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท
มีค่าความนิยมซึ่งได้รับจากการรวมธุรกิจโดยการ
ซื้อหุ้นในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมที่มีจำานวนเงินที่
เป็นสาระสำาคัญ
 
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
บริษั ทจำ า เป็ นต้องทดสอบการ ด้อยค่าของ
เครื่องหมายการค้าและค่าความนิยมทุกปี มูลค่าที่
คาดวา่จะไดร้บัคนืพจิารณาโดยผูบ้รหิารและประเมนิ
โดยผู้เชี่ยวชาญ การใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐาน
ตา่ง ๆ  ของผูบ้รหิาร เชน่ อตัราการเตบิโตของธรุกจิ 
ประมาณการรายได้และอัตรากำาไรขั้นต้น ประมาณ
การงบจ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและค่า
ใช้จ่ายในการดำาเนินงาน และอัตราคิดลดกระแส
เงินสด จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกจิและสภาวะตลาดในอนาคตได ้ดงันัน้ 
ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเรื่องนี้ในการตรวจสอบ

 ทำาความเข้าใจและประเมินข้อสมมติฐานท่ีสำาคัญ
ซ่ึงผู้เช่ียวชาญท่ีว่าจ้างโดยผู้บริหารใช้ในการจัดทำา
ประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงอัตราคิดลดท่ีใช้
ในการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต

 เปรียบเทียบและประเมินประมาณการกระแสเงินสด                
ข้อสมมติฐานหลักและอัตราคิดลดกับงบประมาณ
และแผนธุรกิจของผู้บริหาร ผลการดำาเนินงานใน
อดีตกับผลการดำาเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบัน 
สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และรายงานการ
ประเมินมูลค่าของผู้เช่ียวชาญ

 ทดสอบการคำานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
ของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด
แต่ละรายการตามแบบจำาลองทางการเงินท่ี
ผู้เช่ียวชาญใช้ และเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี
ของเคร่ืองหมายการค้าและค่าความนิยม 

 พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิด
เผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน

ข้อมูลอื่น 
ผูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ข้อมลูอืน่ ขอ้มูลอืน่ประกอบด้วย ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจำาป ีแต่

ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาด
ว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ  

ผูบ้รหิารมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหลา่นี ้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)122



ผูบ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการทีป่ราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการดำาเนินงานต่อเนือ่ง เปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้ริหารมคีวามตัง้ใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ด้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิรวม

และงบการเงินเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคัญหรอืไม ่
ไมว่่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจ้า
อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีขั่ดต่อขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญั
ทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสำาคัญเมือ่
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีล
ต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชง้บการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิิจและการสงัเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการ
สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ
เสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่
เก่ียวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความ
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สามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวข้อง 
หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของขา้พเจา้ขึน้อยูกั่บหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเปน็เหตใุหก้ลุม่บรษัิทและบรษิทั
ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดย
รวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลในเรือ่งตา่งๆ ทีส่ำาคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่
มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ำารบัรองแก่ผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากับดูแลวา่ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด  
ตลอดจนเรีอ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเปน็อสิระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญมาก
ทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เรือ่งสำาคญั
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่
ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์อ่ส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว

(นายอภิชาติ สายะสิต)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)124



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  363,311,215  142,601,036  221,442,293  66,071,159 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 4, 5  106,499,991  44,308,267  28,745,138  24,841,637 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4  -    -    271,168,588  170,240,026 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 6, 29  94,905,703  107,661,605  -    -   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน  13,485,046  9,341,230  7,302,697  3,712,023 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4, 7  19,625,430  15,366,439  6,807,653  3,559,769 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  597,827,385  319,278,577  535,466,369  268,424,614 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - ราคาทุน 8, 10, 14  -    -    723,816,207  453,816,207 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 11, 14, 16, 29  884,257,748  722,787,817  370,762,022  342,336,824 

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

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ 11  89,722,823  90,728,694  11,544,833  7,151,488 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 12  40,080,491  48,437,357  -    -   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13  33,332,460  26,438,188  6,648,182  1,170,483 

เงินมัดจำา 4, 26  197,426,395  163,507,629  6,392,689  1,799,820 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  19,521,096  10,852,205  5,452,096  1,740,074 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,446,296,958  1,244,707,835  1,124,616,029  808,014,896 

รวมสินทรัพย์  2,044,124,343  1,563,986,412  1,660,082,398  1,076,439,510 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 8, 9, 14, 29  -    629,816,667  -    629,816,667 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 4, 15  295,078,613  236,845,306  8,157,548  3,613,290 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 4  -    -    150,690,435  78,290,980 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนด

   ชำาระภายในหนึ่งปี 9, 16  602,180  1,302,228  602,180  1,302,228 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  7,110,831  12,738,912  -    -   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4  106,774,081  67,588,426  24,361,613  16,597,347 

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี - 

   ส่วนที่ถึงกำาหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี  15,012,208  12,065,030  -    -   

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี - 

   ส่วนที่ถึงกำาหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี  7,081,383  3,017,892  -    -   

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนจาก

   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 17  4,562,062  3,828,828  -    -   

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  18,710,000  18,031,909  837,638  142,697 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 29  26,482,274  22,962,916  2,653,958  3,625,163 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  481,413,632  1,008,198,114  187,303,372  733,388,372 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 16  281,188  1,281,754  281,188  1,281,754 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

   พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 18  16,683,351  12,204,610  6,574,290  4,681,135 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนการรื้อถอน 9, 26  67,603,540  51,110,517  6,273,300  2,578,000 

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี - 

   สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี  5,164,388  4,753,680  -    -   

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี - 

   สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี  13,507,480  8,142,604  -    -   

รายได้รับล่วงหน้า 29  13,593,883  -    -    -   

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  11,800,515  9,682,116  -    -   

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  128,634,345  87,175,281  13,128,778  8,540,889 

รวมหนี้สิน  610,047,977  1,095,373,395  200,432,150  741,929,261 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)126



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

- ทุนจดทะเบียน
 หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  300,000,000  300,000,000  300,000,000  300,000,000 

- ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
 หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
 หุ้นสามัญ 225,000,000 หุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 หุ้นละ 1 บาท  300,000,000  225,000,000  300,000,000  225,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 19  959,976,629  78,332,685  959,976,629  78,332,685 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  147,820,939  145,001,204  -    -   

กำาไรสะสม

- จัดสรรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย 20  30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000 

- ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)  (3,722,123)  (9,722,944)  169,673,619  1,177,564 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  1,434,075,445  468,610,945  1,459,650,248  334,510,249 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  921  2,072  -    -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,434,076,366  468,613,017  1,459,650,248  334,510,249 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,044,124,343  1,563,986,412  1,660,082,398  1,076,439,510 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561

รายได้ 4
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 23  3,026,641,470  2,852,587,206  -    -   
รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 23  75,855,505  69,551,663  -    -   
รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ 23  -    -    242,772,237  253,599,605 
รายได้เงินปันผล 8  -    -    272,608,626  94,499,370 
รายได้อื่น 9, 23  41,670,959  42,512,065  12,024,497  11,555,631 
รวมรายได้  3,144,167,934  2,964,650,934  527,405,360  359,654,606 

ค่าใช้จ่าย 4
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 24, 31  1,621,286,468  1,519,762,094  -    -   
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 24, 31  901,873,711  799,079,144  -    -   
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24  489,729,906  448,636,175  253,418,672  233,293,556 
ต้นทุนทางการเงิน  3,705,200  24,627,587  6,070,827  25,732,898 
รวมค่าใช้จ่าย  3,016,595,285  2,792,105,000  259,489,499  259,026,454 

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  127,572,649  172,545,934  267,915,861  100,628,152 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 13  (21,349,582)  (32,328,063)  1,076,987  (3,497,558)

กำาไรสำาหรับปี  106,223,067  140,217,871  268,992,848  97,130,594 

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 18  1,284,969  2,667,707  941,509  1,719,643 
ภาษีเงินได้ของรายการกำาไรเบ็ดเสร็จอื่น 13  (256,994)  (533,541)  (188,302)  (343,928)
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี  1,027,975  2,134,166  753,207  1,375,715 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  107,251,042  142,352,037  269,746,055  98,506,309 

การแบ่งปันกำาไรสำาหรับปี
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  106,222,846  140,214,676  268,992,848  97,130,594 
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  221  3,195  -    -   

 106,223,067  140,217,871  268,992,848  97,130,594 

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับปี
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  107,250,821  142,348,842  269,746,055  98,506,309 
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  221  3,195  -    -   

 107,251,042  142,352,037  269,746,055  98,506,309 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 25  0.36  0.86  0.92  0.60 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)128



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(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 2561   140,625,000  78,332,685  144,371,431  14,062,500  (11,821,786)  365,569,830  (493)  365,569,337 

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

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -    -    -    2,134,166  2,134,166  -    2,134,166 

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

ตัดจำาหน่ายส่วนต่ำากว่าทุน
จากการซื้อสินทรัพย์
ถาวรจากบริษัทที่อยู่ 
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน  -    -    629,773  -    -    629,773  -    629,773 

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

จัดสรรเป็นทุนสำารองตาม
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 

กำาไรสำาหรับปี  -    -    -    -    106,222,846  106,222,846  221  106,223,067 

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -    -    -    1,027,975  1,027,975  -    1,027,975 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -    -    -    -    107,250,821  107,250,821  221  107,251,042 

ตัดจำาหน่ายส่วนต่ำากว่าทุน
จากการซื้อสินทรัพย์
ถาวรจากบริษัทที่อยู่ 
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน  -    -    2,819,735  -    -    2,819,735  -    2,819,735 

เพิ่มทุนเรือนหุ้น 19  75,000,000  881,643,944  -    -    -    956,643,944  -    956,643,944 

จ่ายเงินปันผล 21  -    -    -    -   (101,250,000) (101,250,000)  (1,372) (101,251,372)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 300,000,000 959,976,629  147,820,939  30,000,000  (3,722,123) 1,434,075,445  921 1,434,076,366 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หม
าย

เห
ตุ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

 กำาไรสะสม

 รวมส่วนของ 
 ผู้ถือหุ้น 

 จัดสรรเป็น 
 ทุนสำารอง 

 ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  140,625,000  78,332,685  14,062,500  42,921,255  275,941,440 

กำาไรสำาหรับปี  -    -    -    97,130,594  97,130,594 

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -    -    1,375,715  1,375,715 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -    -    -    98,506,309  98,506,309 

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

จัดสรรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย 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 

กำาไรสำาหรับปี  -    -    -    268,992,848  268,992,848 

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -    -    753,207  753,207 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -    -    -    269,746,055  269,746,055 

เพิ่มทุนเรือนหุ้น 19  75,000,000  881,643,944  -    -    956,643,944 

จ่ายเงินปันผล 21  -    -    -    (101,250,000)  (101,250,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  300,000,000  959,976,629  30,000,000  169,673,619  1,459,650,248 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)130



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสำาหรับปี  106,223,067  140,217,871  268,992,848  97,130,594 

รายการปรับกระทบกำาไรสำาหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ

   ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  188,791,124  170,240,244  12,855,702  12,295,087 

ขาดทุน (กำาไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร  (743,967)  724,864  (849,717)  (1,349)

ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร  4,173,977  3,207,497  2,015,248  -   

กำาไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  (13,666)  -    -    -   

ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  951,365  5  -    -   

ตัดจำาหน่ายสินค้าคงเหลือ  714,498  1,192,962  -    -   

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ  1,524,361  1,575,128  -    -   

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  8,694,970  -    395,485  -   

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  1,055,354  -    -    -   

ตัดจำาหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้  3,901  233  -    -   

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ  (12,060,756)  (5,259,331)  -    -   

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สุทธิ  (2,374,204)  (6,446,763)  -    -   

กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน  (2,558,810)  (17,265,832)  (647,200)  -   

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ  7,082,003  4,074,193  3,534,099  1,768,347 

ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  733,234  877,230  -    -   

ต้นทุนทางการเงิน  3,705,200  24,627,587  6,070,827  25,732,898 

รายได้เงินปันผล  -    -    (272,608,626)  (94,499,370)

ดอกเบี้ยรับ  (2,465,319)  (1,344,207)  (10,658,453)  (8,522,961)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  21,349,582  32,328,063  (1,076,987)  3,497,558 

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  (63,247,078)  (18,247,289)  (3,903,501)  (2,950,157)

สินค้าคงเหลือ  10,517,043  (13,297,764)  -    -   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (5,871,562)  6,689,419  (2,909,760)  557,864 

เงินมัดจำา  (34,566,770)  (15,272,530)  (4,592,869)  (424,300)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  27,737,288  (18,925,240)  52,889  1,807,525 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  678,091  5,637,147  694,941  (26,780)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  39,260,860  (4,789,954)  7,757,796  1,224,835 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  85,607  (9,442,114)  (971,205)  61,745 

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี  15,418,642  13,531,217  -    -   

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี  11,802,571  6,186,281  -    -   

รายได้รับล่วงหน้า  17,027,634  -    -    -   

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  2,118,399  1,428,860  -    -   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561

รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  668,437  2,170,207  -    901,822 

จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ  (1,318,293)  -    (699,435)  -   

จ่ายภาษีเงินได้  (43,024,960)  (39,695,908)  (7,302,696)  (7,664,450)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  302,071,823  264,722,076  (3,850,614)  30,888,908 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร  14,382,086  2,022,161  2,486,670  7,176 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  22,292  -    -    -   

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

เงินสดรับชำาระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -    -    1,596,659,431  1,784,621,733 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -    -    (1,697,587,993)  (1,813,681,303)

ซื้อสินทรัพย์ถาวร  (303,484,949)  (115,485,823)  (33,948,672)  (7,916,040)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  (9,476,931)  (6,460,330)  (6,449,390)  (6,363,628)

จ่ายค่ารื้อถอน  (773,500)  (2,664,137)  (490,000)  -   

รับเงินปันผล  -    -    272,608,626  94,499,370 

รับดอกเบี้ย  2,463,486  1,347,873  10,320,329  8,512,907 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (296,867,516)  (121,240,256)  (126,400,999)  39,780,215 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  490,000,000  2,955,000,000  490,000,000  2,955,000,000 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย  -    -    1,295,832,711  973,477,773 

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (1,120,000,000)  (3,025,000,000)  (1,120,000,000)  (3,025,000,000)

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย  -    -    (1,223,433,256)  (929,430,655)

จ่ายชำาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (1,700,641)  (1,014,253)  (1,712,071)  (1,014,253)

เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อทุนเรือนหุ้น  975,000,000  84,375,000  975,000,000  84,375,000 

จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน  (22,945,070)  -    (22,945,070)  -   

จ่ายเงินปันผล  (101,251,372)  (124,313,130)  (101,250,000)  (124,312,500)

จ่ายต้นทุนทางการเงิน  (3,597,045)  (23,585,983)  (5,869,567)  (24,642,801)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  215,505,872  (134,538,366)  285,622,747  (91,547,436)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  220,710,179  8,943,454  155,371,134  (20,878,313)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  363,311,215  142,601,036  221,442,293  66,071,159 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

-  เงินสดในมือ  11,206,329  10,291,663  231,044  141,014 

-  เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน  146,263,605  71,282,728  20,393,977  6,917,892 

-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์  205,841,281  61,026,645  200,817,272  59,012,253 

รวม  363,311,215  142,601,036  221,442,293  66,071,159 

2) สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นโดย

-  จ่ายเงินสด  303,484,949  115,485,823  33,948,672  7,916,040 

-  เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  - สุทธิ  30,496,019  6,221,519  4,491,369  -   

-  ประมาณการหนี้สินการรื้อถอน (หมายเหตุ 9)  20,274,384  4,561,245  4,832,500  -   

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

รวม  354,255,352  127,928,861  43,272,541  9,576,314 

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

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

                   15 

หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินและหลกัการจดัทาํงบการเงินรวม  

3   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ  

6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  

7   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  

8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  

9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  

10   ค่าความนิยม  

11   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - สุทธิ  

12   สิทธิการเช่า - สุทธิ  

13   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

14   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  

15   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น  

16   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  

17   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  

18   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  

19   ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  

20   ทุนสาํรองตามกฎหมาย  

21   เงินปันผล  

22   กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  

23   รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้  

24   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  

25   กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  

26   สัญญาระยะยาว  

27   การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน  

28   ส่วนงานดาํเนินงาน  

29   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

30   การบริหารจดัการส่วนทุน      

31   การจดัประเภทรายการใหม่  

32   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  

33   การอนุมติังบการเงิน  
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

 

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

ธุรกิจหลกัในการให้บริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 

 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 300 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและ

เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ นายสรรคนนท์ จิราธิวฒัน์ และนางสาวจอมขวญั จิราธิวฒัน์ ซ่ึงถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 66.92 และร้อยละ 89.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามลาํดบั 

 

ที่อยู่จดทะเบียนของสํานักงานใหญ่ของบริษทัตั้งอยู่ที่  เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย   

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่า “กลุ่มบริษทั” 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินและหลักการจัดทํางบการเงินรวม 

 

ก) งบการเงินน้ีจดัทาํบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    

 

ข) งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ค) การรวมธุรกิจ บริษทัยอ่ยและการสูญเสียการควบคุม 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม

ของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือ

กิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุม

จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

 
รายงานประจำาปี 2562 135



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

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

                   17 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและ

ค่าท่ีปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั

แปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงิน

ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม

ส้ินสุดลง 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสีย

การควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี

สูญเสียการควบคุม 

 

ง) เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน กลุ่มบริษทัได้จดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงได้

นาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 

 

จ) งบการเงินสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  ไดร้วมงบการเงินของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 

       ทุนชาํระแลว้       

   จาํนวนร้านอาหาร  (ลา้นบาท)    สัดส่วน (ร้อยละ) 

 ลกัษณะธุรกิจ  2562  2561  2562  2561  การถือหุ้น  2562  2561 

                

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั ร้านอาหาร  88  48  300.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั ร้านอาหาร  25  18  25.0  25.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั ร้านอาหาร  26  17  80.0  80.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั  ร้านอาหาร  4  4  30.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน  ขายและบริการ               

   แมเนจเมน้ท ์จาํกดั   ดา้นอาหาร         -         -  17.5  17.5  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั ร้านอาหาร/               

 ธุรกิจแฟรนไชส์  24  23  20.0  20.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จาํกดั เจา้ของเคร่ืองหมาย               

 การคา้/การบริการ         -         -  5.0  5.0  ทางตรง  99.99  99.99 

  

ฉ) รายการบญัชีระหว่างกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 

ช) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

 

ซ) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนสุทธิและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัและ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแส

รายวนัซ่ึงมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจาํนวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลคา่นอ้ย 

 

ลูกหนีแ้ละค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 

ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้  ทั้งน้ี โดยการประมาณจากประสบการณ์

ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี 

 

การตีราคาสินค้าคงเหลือ 

 

กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วิธีราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ผลกระทบของ        

การเปล่ียนแปลงการตีราคาสินคา้คงเหลือต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีสาระสาํคญั 

 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื่นเพ่ือให้สินคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั  

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

 

เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)        

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     

เม่ือสินทรัพยถ์ูกขายหรือตดัออกจากบญัชี  ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถกูตดัออกจากบญัชี   กาํไรหรือขาดทุนจาก

การขายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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กลุ่มบริษทัตดัค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 

 

 ปี 

  

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 

เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการดาํเนินงาน 5 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 และ 5 

ยานพาหนะ 5 

 

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 ค)  ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรกค่าความ

นิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่าตัดจําหน่าย 

 

เคร่ืองหมายการค้า 

 

ตราสินคา้ ช่ือทางการคา้หรือบริการเฉพาะกลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บความนิยมและการยอมรับจากกลุ่มลูกคา้ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการตดั

จาํหน่าย แต่จะมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชีในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

 

สัญญาแฟรนไชส์ 

 

สัญญาแฟรนไชส์ท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการภายใตก้ารรวมธุรกิจ ภายหลงั

จากการรับรู้เร่ิมแรกสัญญาแฟรนไชส์จะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ค่าสิทธิบัตร 

 

ค่าสิทธิบตัรท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายสัญญาแฟรนไชส์ ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์และค่าสิทธิบตัรบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรง

ตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลา

ส้ินสุดของประโยชน์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนดงักล่าวจะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบว่าดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีใน        

งบแสดงฐานะการเงิน ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

 

 ปี 

  

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 ปี 
  

สัญญาแฟรนไชส์ ตามอายขุองสัญญา  

(0.3 ปี ถึง 10 ปี) 
  

ค่าสิทธิบตัร ตามระยะเวลาของความคุม้ครองสิทธิบตัร  

(3 ปี ถึง 10 ปี) 

 

สิทธิการเช่าและค่าตัดจําหน่าย 

 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  เม่ือมีการขายสิทธิในสัญญาเช่า  ตน้ทุนและค่าตดั

จาํหน่ายสะสมของสิทธิการเช่าจะถูกตดัออกจากบญัชีโดยจะแสดงไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสิทธิ

การเช่าเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 

 

ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายสุัญญาเงินกู ้

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริษทัจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  

(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า) ตํ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ

สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยน์ั้นให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้นมาก่อน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกไวใ้น

บญัชีรายได้อื่น หรือนาํไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จาํนวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ีจะต้อง         

ไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 

รายงานประจำาปี 2562 139



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

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

                   21 

ประมาณการหนีสิ้น 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน

อดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีตามภาระหน้ีสินดังกล่าวและสามารถประมาณจาํนวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ      

กลุ่มบริษทัจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตาม

ประมาณการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จาํนวนเงิน

ประมาณการหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 

 

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษยีณอายคุาํนวณจากการประมาณจาํนวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบแทน

สําหรับบริการท่ีพนกังานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่

ละหน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยก

จากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระผกูพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้การชาํระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการชาํระผลประโยชน์เกิดขึ้น กาํไรหรือขาดทุน

จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธี

คิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 

 

ประมาณการหนีสิ้นการร้ือถอน 

 

ตน้ทุนในการร้ือถอนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถา้มี)  ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธี

เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะทาํการร้ือถอน 

 

ประมาณการหนีสิ้นจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 

กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นสิทธิ ซ่ึงลูกคา้สามารถนาํมาใชเ้ป็นส่วนลดค่าอาหารจากกลุ่มบริษทั มูลค่า

ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างสิทธิท่ีลูกคา้ได้รับและส่วนประกอบอื่น ๆ ของ

รายการขายนั้น การปันส่วนใชวิ้ธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนลดค่าอาหาร ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมน้ีประมาณโดยใชมู้ลค่า

ส่วนลดปรับปรุงด้วยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็นรายได้รอรับรู้และจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือลูกคา้มาใช้สิทธิและกลุ่มบริษทัได้

ปฏิบติัตามสัญญาภาระผูกพนัท่ีตกลงไว ้จาํนวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยู่กบัจาํนวนสิทธิท่ีลูกคา้ไดใ้ชใ้นการแลกเป็นส่วนลดค่าอาหาร ซ่ึงตอ้ง

สัมพนัธ์กบัจาํนวนรวมของสิทธิท่ีคาดว่าจะมีการใช ้นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีความเป็นไปไดว่้าลูกคา้

จะไม่มาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
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การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน

ท่ีกระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น     

ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้

 

การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัทาํงบการเงินน้ีได้มีการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ  การเปล่ียนแปลงการประมาณการ

ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี

การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

 

การใช้วิจารณญาณ 

 

ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดต่อจํานวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน 

ประกอบดว้ย  

- การจดัทาํงบการเงินรวม : กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 

- การจดัประเภทสัญญาเช่า 

 

ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสําคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้

ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 

- การรวมธุรกิจ 

- ขอ้สมมติฐานสาํหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 

- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ

- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

- การพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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การรับรู้รายได้ 

 

ในการพิจารณาการว่าจะรับรู้รายไดห้รือไม่ กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การระบุสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

2) การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 

3) การกาํหนดราคาของรายการ 

4) การปันส่วนของราคาของรายการให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 

5) การรับรู้รายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน โดยการส่งมอบ

สินคา้หรือบริการท่ีสัญญาว่าจะให้ลูกคา้ 

 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการด้วยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่

รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 

 

การขายสินค้าและบริการ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ สําหรับสัญญาท่ีให้

สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสําคญั

ของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอา้งอิงกบัขั้นความสําเร็จของงาน ขั้นความสําเร็จของงานประเมินโดยใชวิ้ธีอตัราส่วน

ของตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนทั้งส้ิน (วิธีปัจจยันาํเขา้) ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

สําหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หากสินคา้และบริการดงักล่าว

แตกต่างกนั หรือ มีการให้บริการหลาย ๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของ

ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้น ๆ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ี กลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็น

เอกเทศแยกต่างหาก  

 

รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 

รายไดจ้ากการบริหารจดัการ จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ 
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รายได้ค่าสิทธิ รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 

 

รายไดค้่าสิทธิ รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้และแฟรนไชส์  จะรับรู้ตลอดช่วงเวลาซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

รายได้จากบัตรสมาชิก 

 

รายไดจ้ากบตัรสมาชิกรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองบตัรสมาชิก 

 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จาํนวนเงินท่ีปันส่วนให้กบัคะแนนจะรับรู้เป็น

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความน่าจะเป็นนอ้ยมากท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนนดงักล่าว 

ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิงกบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน 

และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณการดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 

เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้า 

 

เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้ารับรู้เป็นรายได้เม่ือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้า หากเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวมี

องค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั รายการดงักล่าวจะมีดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกกบัหน้ีสินตามสัญญาโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัท่ีไม่ปรับปรุงส่ิงตอบแทนดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจากการมีองคป์ระกอบของการจดัหาเงินท่ีมี

นยัสาํคญัหากระยะเวลาของการจดัหาเงินนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 12  เดือน  

 

ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

 

รายได้เงินปันผล 

 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เม่ือผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

รายได้อ่ืน 

 

รายไดอ้ื่นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 

 

รายจ่ายในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น

บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

สัญญาเช่าการเงนิ 

 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่า

การเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่าย

ทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา  เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทาง

การเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

สัญญาเช่าดําเนนิงาน 

 

สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยย์งัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าดาํเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า          

 

ต้นทุนทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึก

เป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดงักล่าวก่อนท่ีจะ

นาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริง 

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น

ตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงอยู่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือ

ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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ภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงินไดค้าํนวนจากผลกาํไรสาํหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ

ของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน   กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์จาก

สินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีสิน   การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสะทอ้นให้เห็น

ถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นตามลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระราคาตามบญัชีของ

หน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดว่้ากาํไรทางภาษีมีเพียงพอสาํหรับการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี

เงินได้รอการตัดบัญชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่               

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจาํนวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทั

จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ย

จาํนวนท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียง

พอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนํา

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน

เดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหน้ีสินและ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหว่างปี  
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4. รายการบญัชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม

หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร

หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 

การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 สําหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีสําคญัและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่น มีดงัน้ี 

 

ช่ือกิจการ  ประเทศท่ีจัดต้ัง/สัญชาติ  ลักษณะความสัมพันธ์ 

     

บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จาํกดั     

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั 
บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย  

บริษทั สุทธารา สวีท  จาํกดั    

บริษทั เชฟ เบสท ์จาํกดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั  

บริษทั เครซ่ี สไปร์ซ่ี กรุ๊ป จาํกดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการเป็นสมาชิกในครอบครัว        

ท่ีใกลชิ้ดกบัผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงของบริษทั  

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

   

ซ้ือวตัถุดิบ  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัการและอื่น ๆ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายสินทรัพยถ์าวร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดด้อกเบ้ีย  ตน้ทุนการกูย้ืมบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.05 ต่อปี 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกว่าจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหุ้นอนุมติั 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  สรุปไดด้งัน้ี 

  
พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายได้ค่าบริหารจัดการและอ่ืน ๆ        

   บริษทัยอ่ย           -            -  242,772  253,600 

        

รายได้เงินปันผล        

   บริษทัยอ่ย           -            -  272,609  94,499 

        

รายได้จากการให้สิทธ์ิแฟรนไชส์        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  6             -             - 

        

ดอกเบีย้รับ        

   บริษทัยอ่ย           -            -  8,773  7,661 

        

รายได้อ่ืน        

   บริษทัยอ่ย           -            -  622  2,488 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  12            -            - 

  รวม           -  12  622  2,488 

        

ขายสินทรัพย์ถาวร        

   บริษทัยอ่ย           -            -  40  21 

        

รายได้จากการขาย        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13  141            -            - 

         

ซ้ือวัตถุดิบอาหาร        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,918  8,240            -            - 
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พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        

   บริษทัยอ่ย           -            -  2            - 

   บริษทัยอ่ย 69            -            -            - 

    รวม 69            -            2            - 

        

ค่าเช่าและค่าบริการ        

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,086  3,542            -            - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 432  889            -            - 

 รวม 3,518  4,431            -            - 

        

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ        

   บริษทัยอ่ย           -            -  8,268  138 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29  23            -            - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  861            -  861 

 รวม 31  884  8,268  999 

        

ดอกเบีย้จ่าย        

   บริษทัยอ่ย           -            -  2,366  1,105 

        

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร        

 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 35,275  35,958  35,275  35,958 

 ผลประโยชนร์ะยะยาว 1,439  698  1,439  698 

 รวม 36,714  36,656  36,714  36,656 
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วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

  
พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั           -            -  10,767  10,119 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั           -            -  4,203  4,288 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั           -            -  7,233  6,028 

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั            -            -  932  599 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั           -            -  193  1,058 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั           -            -  5,266  2,718 

   บริษทั สไปซ์ ซินเนอร์จ้ี จาํกดั           -            -  32  32 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น           -            -  28,626  24,842 

        

เงินทดรองจ่าย        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั           -            -  727            - 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั           -            -  330            - 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั           -            -  390            - 

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั            -            -  14            - 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั           -            -  157            - 

รวมเงินทดรองจ่าย           -            -  1,618            - 

        

เงินมัดจํา        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        

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

   บริษทั เชฟ เบสท ์จาํกดั 280  280            -            - 

รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,947  2,947            -            - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210  210            -            - 

รวมเงินมดัจาํ 3,157  3,157            -            - 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เจ้าหนีก้ารค้า        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        

   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จาํกดั 304  310            -            - 

   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จาํกดั           -  851            -            - 

   บริษทั เชฟ เบสท ์จาํกดั           -  110            -            - 

รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           304  1,271            -            - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1  71            -            - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 305  1,342            -            - 

        

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั           -            -  198   35 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั           -            -  40   28 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั           -            -  209  23 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั           -            -  3            - 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั           -            -  6            - 

รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -            -  456  86 

        

ดอกเบีย้ค้างรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน)        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั            -            -  251  148 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั           -            -  152  27 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั           -            -  356  307 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั           -            -  216  137 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั           -            -           48            - 

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั           -            -            -  68 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ           -            -  1,023  687 

        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)        

บริษทัยอ่ย:        

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั           -            -  157            - 

   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จาํกดั           -            -  2  17 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั           -            -            -  61 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย           -            -  159  78 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 

 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            

   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จาํกดั 4.15  4.15  -  -  35,862  41,345 

   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จาํกดั  4.15  4.15  -  -  59,175  8,957 

   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั    4.15  4.15  -  -  100,505  54,191 

   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จาํกดั 4.15  4.15  -  -  34,426  43,744 

   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั 4.15  -  -  -  41,201     -  

   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั -  4.15  -  -     -   22,003 

 รวม     -  -  271,169  170,240 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561                 -  141,180 

เพ่ิมขึ้น                 -  1,813,681 

ลดลง                 -  (1,784,621) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561                 -  170,240 

เพ่ิมขึ้น                 -  1,697,588 

ลดลง                 -  (1,596,659) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562                 -  271,169 

 

 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 

 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย            

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั 1.05  -  -  -  147,819     -  

บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จาํกดั 1.05  1.05  -  -  2,871  17,531 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั -  1.05  -  -     -   60,760 

รวม     -  -  150,690  78,291 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

 

                                   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561                 -  34,244 

เพ่ิมขึ้น                 -  973,478 

ลดลง                 -  (929,431) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561                 -  78,291 

เพ่ิมขึ้น                 -  1,295,832 

ลดลง                 -  (1,223,433) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562                 -  150,690 

 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีการคา้         

-  บริษทัอืน่ 78,782  37,974        -        - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        

-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       -        -  28,626  24,842 

-  บริษทัอืน่ 28,773  6,334  119        - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 28,773  6,334  28,745  24,842 
        

รวม 107,555  44,308  28,745  24,842 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,055)        -        -        - 

สุทธิ 106,500  44,308  28,745  24,842 
        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในระหว่างปี 1,055        -        -        - 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การวิเคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีการคา้         

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 31,093  25,851            -            - 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี        

-  ไม่เกิน 3 เดือน 31,443  11,891            -            - 

-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน  7,095  186            -            - 

-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 7,943  46            -            - 

-  มากกว่า 12 เดือน 1,208            -            -            - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 78,782  37,974            -            - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น         

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 15,930  4,467  25,586  24,842 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี        

-  ไม่เกิน 3 เดือน 11,111  1,441            686            - 

-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,693  409            2,473            - 

-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 39  17            -            - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 28,773  6,334  28,745  24,842 
        

รวม 107,555  44,308   28,745  24,842 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,055)            -            -            - 

สุทธิ 106,500  44,308  28,745  24,842 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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6. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

        

วตัถุดิบอาหาร 60,138  74,430        -       

 

      - 

เคร่ืองด่ืม 2,624  3,262        -       

 

      - 

ของใชส้ิ้นเปลือง 35,664  31,965        -       

 

      - 

รวม 98,426  109,657        -       

 

      - 

หกั ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ (3,520)  (1,995)        -       

 

      - 

สุทธิ 94,906  107,662        -       

 

      - 

        

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี 714  1,193        -        - 

        

ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพสินคา้คงเหลือในระหว่างปี 1,525  1,575        -        - 

 

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

        

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บกาํกบัภาษ ี 3,956  3,663  129  368 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 7,555  4,789  3,967  1,863 

เงินมดัจาํท่ีขอคืนภายในหน่ึงปี 5,312  3,217  1,223            - 

อื่น ๆ 4,416  3,697  1,489  1,329 

รวม 21,239  15,366  6,808  3,560 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1,614)            -            -            - 

สุทธิ 19,625  15,366  6,808  3,560 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - ราคาทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

 

     พนับาท 

 ทุนชาํระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  วิธีราคาทุน 

         (ลา้นบาท)             (ร้อยละ)   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

            

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

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

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

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

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

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

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

รวม         723,816  453,816 

 

ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการลงทุนเพ่ิมในบริษทั เซ็น แอนด์ สไปซ่ี จาํกดั 

จาํนวนเงิน 19.9 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 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  

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท             

เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 315 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 300,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 94.5 ลา้นบาท       

เงินปันผลดงักล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 

 

ก) การลงทุนเพ่ิมในหุ้นทุนของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั (บริษทัย่อย) เน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทัย่อยจากเดิม

30,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 300,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 3,000,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 100 บาท) บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562    

 

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

300,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 72 ลา้นบาท  

 

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

250,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 27.7 ลา้นบาท  

 

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

800,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 23 ลา้นบาท  

 

จ) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ในอตัราหุ้นละ 30.60 บาท สาํหรับหุ้นสามญัจาํนวน 500,000 

หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 15.3 ลา้นบาท  

 

เงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 

 

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

3,000,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 14.0 ลา้นบาท  

 

ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั โตเกียว คอนเซปท์ จาํกัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 26 บาท สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 

250,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 6.5 ลา้นบาท  

 

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

800,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 7 ลา้นบาท  

 

เงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนมีนาคม 2562 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 

 

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

3,000,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 22.5 ลา้นบาท  

 

ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั โตเกียว คอนเซปท์ จาํกัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 29 บาท สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 

250,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 7.25 ลา้นบาท  

 

ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 22 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 

800,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 17.6 ลา้นบาท  

 

เงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2562 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 

 

ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จาํกดั (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 6 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 

3,000,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 18 ลา้นบาท  

 

ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั โตเกียว คอนเซปท์ จาํกัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 55 บาท สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 

250,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 13.75 ลา้นบาท  

 

ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 35 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 

800,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 28 ลา้นบาท  

 

เงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้ในเดือนธนัวาคม 2562 

 

รายงานประจำาปี 2562 157



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

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

     เคร่ืองมือ  เคร่ืองตกแต่ง    งานระหว่าง   

 ท่ีดินและ    เคร่ืองใชแ้ละ  ติดตั้งและ    ก่อสร้างและ   

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ์    ทรัพยสิ์น   

 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ระหว่างติดตั้ง  รวม 

ราคาทุน              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 320,728  749,774  86,206  92,724  12,798  14,799  1,277,029 

เพิ่มข้ึน 5,585  77,380  17,186  19,579  2,081  6,118   127,929  

จาํหน่ายและตดับญัชี      -  (26,871)  (1,865)  (2,551)  (421)       -  (31,708) 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน      -  (37,531)       -       -       -       -  (37,531) 

โอนเขา้ (ออก)      -  220  62       -       -  (282)       - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 326,313  762,972  101,589  109,752  14,458  20,635  1,335,719 

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

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

กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน         -  (449)       -       -       -       -  (449) 

โอนเขา้ (ออก)         -  3,642  355  25       -  (4,022)       - 

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

              

ค่าเส่ือมราคาสะสม              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561         -  380,022  47,820  56,774  6,126          -  490,742 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         -  114,954   13,920    16,841   2,857           -   148,572  

จาํหน่ายและตดับญัชี         -   (23,229)   (1,290)   (1,763)   (101)          -   (26,383) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561         -   471,747    60,450    71,852    8,882           -   612,931  

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562         -  558,751  77,287  86,604  3,402          -  726,044 

              

ค่าเผ่ือการด้อยค่า              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ              

   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561         -          -          -          -          -          -          - 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562         -  6,256  90  87          -          -  6,433 

              

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 326,313  291,225  41,139  37,900  2,842  20,635  720,054 

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -  2,734          -  2,734 

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

              

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

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน       -          -          -          -  1,132          -  1,132 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 326,313  417,500  58,271  54,244  1,981  25,949  884,258 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)158



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

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

     เคร่ืองมือ  เคร่ืองตกแต่ง       

 ท่ีดินและ    เคร่ืองใชแ้ละ  ติดตั้งและ       

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ์    ทรัพยสิ์น   

 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ระหว่างติดตั้ง  รวม 

ราคาทุน              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 320,728  21,095  5,504  14,520  11,913          -  373,760 

เพิ่มข้ึน 5,585  26  37  1,888          1,660  381  9,577 

จาํหน่าย         -          -          -  (21)          -          -  (21) 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน         -  (724)          -          -          -          -  (724) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 326,313  20,397  5,541  16,387  13,573  381  382,592 

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

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

โอนเขา้ (ออก)         -  381          -          -          -  (381)       - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 326,313  38,931  5,512  21,960  4,434   125  397,275 

              

ค่าเส่ือมราคาสะสม              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561         -  10,938  3,068  9,681  6,263          -  29,950 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         -   4,070    1,107   2,565  2,579          -  10,321 

จาํหน่าย         -          -          -  (16)          -          -  (16) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561         -   15,008    4,175   12,230  8,842          -  40,255 

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

จาํหน่ายและตดับญัชี         -  (15,253)  (206)  (1,918)  (7,561)          -  (24,938) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562         -  4,032  5,057  13,969  3,059          -  26,117 

              

ค่าเผ่ือการด้อยค่า              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ              

   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561       -          -          -          -          -          -          - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า       -  219  90  87          -          -  396 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562         -  219  90  87          -          -  396 

              

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 326,313  5,389  1,366  4,157   1,997   381  339,603 

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -   2,734           -   2,734  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 326,313  5,389  1,366  4,157   4,731   381  342,337 

              

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

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน       -          -          -          -  1,132          -  1,132 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 326,313  34,680  365  7,904  1,375  125  370,762 
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ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  จาํนวนเงิน

รวม 342.6 ลา้นบาท ได้จาํนองเพ่ือใช้เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 

 

ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัอยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 

 

มูลค่าตน้ทุนของอุปกรณ์บางรายการของบริษทัและกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ใน

สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวนเงินรวมประมาณ 13.3 ลา้นบาท และ 350.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2561: 5.2 ลา้นบาท 

และ 206.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนการร้ือถอน 

 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนการร้ือถอนสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

        

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 51,111  104,011  2,578  3,302 

เพ่ิมขึ้น 20,274        4,561  4,832        - 

กลบัรายการประมาณการการร้ือถอนโดย        

-  การปรับลดบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (449)  (37,531)        -  (724) 

-  รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ้ื่น (2,559)  (17,266)  (647)        - 

จ่าย (773)  (2,664)        (490)        - 

ยอดยกไปตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 67,604  51,111  6,273  2,578 

 

ประมาณการร้ือถอนดงักล่าวไดร้วมไวใ้นตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าสําหรับร้านอาหารของบริษทัย่อยท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีเช่าตาม

สัญญาเช่าดาํเนินงานตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 
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10. ค่าความนิยม 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2019  2018 

    

ค่าความนิยม 181,956  181,956 

 

ค่าความนิยมไดรั้บจากการรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุ้นในธุรกิจอาหารไทย ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถนาํมาหกัเป็นค่าใช้จ่าย

ทางภาษีเงินได ้

 

การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม 

  

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ คาํนวณโดยการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง ตามรายงานลงวันท่ี                      

14 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

การกาํหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต

จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 

 

วิธีการประเมินมูลค่า 
: 

วิธีคิดลดกระแสเงินสด 

   

ระยะเวลา 
: 

ประมาณการทางการเงิน 5 ปี คาํนวณจากผลประกอบการในอดีตของธุรกิจอาหารไทย และประมาณการ

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้

   

อตัราการเติบโตของ

รายไดข้องร้านอาหาร

ท่ีเป็นเจา้ของเอง 

: 
อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

   

รายไดจ้ากแฟรนไชส์ซี 
: 

ประมาณการรายไดจ้ากแฟรนไชส์ซีท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 

  -  รายได้จากการให้ใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้าและค่าการตลาด ประมาณการจากรายได้จากการขายของ         

แฟรนไชส์ซีในอตัราต่าง ๆ กนั ตามประมาณการของผูบ้ริหาร 

  - รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ต่อร้านอาหารแฟรนไชส์ใหม่ มีอตัราคงท่ีในอตัราท่ีต่าง ๆ กนั ตามประมาณการ

ของผูบ้ริหารของบริษทั 

  - รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบอาหารมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3 ต่อปี 
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จาํนวนร้านอาหารท่ี

เป็นเจา้ของเองและ

ร้านอาหารแฟรนไชส์ 

: 
ใชข้อ้มูลจาํนวนร้านอาหารท่ีเป็นเจา้ของเองและร้านอาหารแฟรนไชส์ตามท่ีมีอยู่จริงในปี 2562 และหลงัจากนั้น

ประมาณการโดยผูบ้ริหารของบริษทั 

 

   

มูลค่าสุดทา้ย  
: 

อตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5  

   

อตัราคิดลด 
: 

อัตราร้อยละ 12.29 ต่อปี ซ่ึงคาํนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ   

อุตสาหกรรมของต้นทุนหน้ีสิน อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี

เพ่ิมขึ้น และค่าเบตา้โดยเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

   

อื่น ๆ 
: 

สมมติฐานอื่น ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณการจากขอ้มูลทางการเงินใน

อดีต และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของ

อุตสาหกรรมท่ีคาดไว ้

 

จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน    

งบการเงิน การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 เน่ืองจากมีการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดน้าํมาใชใ้นการประเมินมูลค่า 

 

การทดสอบความอ่อนไหวจากการทดสอบการด้อยค่าในค่าความนิยม 

 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของธุรกิจอาหารไทย ซ่ึงจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเน่ืองมาจาก

ความผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการคาํนวณ  

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562) โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่น ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

  ผลกระทบเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่ายติุธรรมของ  

  มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของธุรกิจอาหารไทย 

   (ลา้นบาท) 

  สมมติฐาน   สมมติฐาน  

  เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น  เปล่ียนแปลงลดลง 

อตัราคิดลด     

- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5  (24)  27 

- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1  (46)  57 

 

แมว่้าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตก้ารประมาณการทางการเงินดงักล่าว แต่ได้

แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  เคร่ืองหมายการคา้  สัญญาแฟรนไชส์  ค่าสิทธิบตัร  รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 22,547  68,893  36,034     -  127,474 

เพ่ิมขึ้น 2,707      -     -  3,753  6,460  

ตดัจาํหน่าย  (160)     -  (4,413)     -   (4,573) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 25,094  68,893  31,621  3,753  129,361 

เพ่ิมขึ้น  8,611     -  834  32  9,477 

ตดัจาํหน่าย (107)     -  (8,438)         -  (8,545) 

โอนเขา้ (ออก) (21)     -     -  21     - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 33,577  68,893  24,017  3,806  130,293 

          

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 17,246     -  13,571     -  30,817 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,894     -  9,342  152  12,388 

ตดัจาํหน่าย (160)     -  (4,413)     -   (4,573) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 19,980     -  18,500  152  38,632 

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 22,603     -  17,663  304  40,570 

          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 5,114  68,893  13,121  3,601  90,729 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 10,974  68,893  6,354  3,502  89,723 

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือธุรกิจกบับริษทัในประเทศสองแห่ง เพ่ือดาํเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 

โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายซ้ือธุรกิจดงักล่าวจาํนวนเงินรวม 35.9 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงของบริษทัไดท้าํสัญญาลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

กบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (ผูใ้ห้สิทธ์ิ) โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงคู่สัญญาจะได้รับสิทธิในการพฒันาและ

การประกอบธุรกิจร้านอาหารจีนประเภทติ่มซําภายใตชื้่อ  “Din’s” ในประเทศไทย ในการน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวผูกพนัที่จะตอ้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมและค่าสิทธิใช้เคร่ืองหมายการคา้ให้กบัผูใ้ห้สิทธ์ิในอตัราตามที่ระบุไวใ้นสัญญา สัญญามีผลบงัคบัใชเ้ป็น

ระยะเวลา 10 ปี จนถึงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2572 โดยมีเง่ือนไขในการต่อสัญญาใหม่เพิ่มอีก 10 ปีโดยตอ้งมีการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น   

ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 12 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวได้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมจาํนวนเงิน 0.8 ลา้นบาท 

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

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน - เคร่ืองหมายการค้า 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ คาํนวณโดยการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง ตามรายงานลงวันท่ี                       

14 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

การกาํหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต

จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 

 

เคร่ืองหมายการคา้ 
: 

เคร่ืองหมายการคา้ 3 ยี่ห้อ คือ ตาํมัว่  เฝอ และลาวญวน  

   

วิธีการประเมินมูลค่า 
: 

วิธีพิจารณาจากรายได ้

   

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    

แต่ละยี่ห้อ 

   

อตัราคิดลด 
: 

อัตราร้อยละ 12.29 ต่อปี ซ่ึงคาํนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ    

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี

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

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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เคร่ืองหมายการคา้ 
: 

เคร่ืองหมายการคา้ยี่ห้อ ซูชิชู 

   

วิธีการประเมินมูลค่า 
: 

วิธีพิจารณาจากรายได ้

   

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 12.37 ต่อปี ซ่ึงคาํนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ    

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี

เพ่ิมขึ้น  

 

จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน     

งบการเงิน การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 เน่ืองจากมีการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดน้าํมาใชใ้นการประเมินมูลค่า 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  ค่าสิทธิบตัร  รวม 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  11,607          -  11,607 

เพ่ิมขึ้น 2,611   3,753  6,364  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 14,218   3,753    17,971  

เพ่ิมขึ้น 6,333  117  6,450 

ตดัจาํหน่าย (43)          -  (43) 

โอนเขา้ (ออก) (21)  21          - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 20,487  3,891  24,378 

      

ค่าตัดจําหน่ายสะสม      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 8,845          -  8,845 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  1,823    152   1,975  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  10,668   152    10,820  

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,903  153  2,056 

ตดัจาํหน่าย (43)          -  (43) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 12,528  305  12,833 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 3,550  3,601  7,151 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 7,959  3,586  11,545 

 

มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการของบริษทัและของกลุ่มบริษทัซ่ึงตัดค่าตัดจาํหน่ายเต็มจาํนวนแล้ว แต่ยงัสามารถใช้

ประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านั้ นได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวนเงินรวมประมาณ  8.9 ล้านบาท และ 18.0 ล้านบาท ตามลําดับ          

(2561: 7.2 ลา้นบาท และ 16.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 (พนับาท) 

ราคาทุน  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 83,996 

  

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 26,279 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,280 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 35,559 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 8,357 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 43,916 

  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 48,437 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 40,080 
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

 

รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  

 

31 ธนัวาคม 

2561  

กาํไร 

สาํหรับปี  

กาํไร 

เบ็ดเสร็จอื่น 

สาํหรับปี  

ส่วนของ 

ผูถื้อหุ้น  

31 ธนัวาคม 

2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี          

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

-  ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายหุ้นทุน      -       -       -  4,589  4,589 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ      -  211       -       -  211 

ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 399  305       -       -  704 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       -  1,739       -       -  1,739 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 2,441  1,153  (257)       -  3,337 

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 766  146       -       -  912 

ค่าเช่า 1,253  (522)       -       -  731 

ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 7,562  534       -       -  8,096 

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 1,832  2,286       -       -  4,118 

รายไดรั้บล่วงหนา้      -  3,398       -       -  3,398 

รวม 26,438  2,562  (257)  4,589  33,332 
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รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  

 

31 ธนัวาคม 

2561  

กาํไร 

สาํหรับปี  

กาํไร 

เบ็ดเสร็จอื่น 

สาํหรับปี  

ส่วนของ 

ผูถื้อหุ้น  

31 ธนัวาคม 

2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี          

-  ผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน       -  453        -        -  453 

-  ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายหุ้นทุน      -       -       -  4,589  4,589 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       -  79        -        -  79 

ค่าเช่า 936  567  (188)        -  1,315 

ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 234  (22)        -        -  212 

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

 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  ประกอบดว้ย 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 23,912  33,442        -  3,952 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        

บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี        

   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 6,688  (1,009)  (453)        - 

-   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (211)        -        -        - 

-   ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ (305)  (315)        -        - 

-   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (1,739)        -  (79)        - 

-   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน        

 เม่ือเกษียณอาย ุ (1,153)  (815)  (567)  (353) 

-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (146)  (176)        -        - 

- ค่าเช่า 522  (84)        -   1 

-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน  (534)  2,283  22  (102) 

-   รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (2,286)  (998)        -        - 

- รายไดรั้บล่วงหนา้ (3,398)        -        -        - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 21,350  32,328  (1,077)   3,498 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
        

กาํไรก่อนภาษีทางบญัชี 127,573  172,546  267,916  100,628 

        

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 15 และ 20  25,438  34,314  53,583  20,126 

บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        

-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 1,675  2,958  33  2,489 

-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถนาํมาหกัภาษไีดเ้พ่ิมเติม (6,146)  (4,478)  (171)  (217) 

-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี       -        -  (54,522)  (18,900) 

-   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก        

     ผลขาดทุนทางภาษีสะสมท่ีหมดอาย ุ       -  169        -        - 

-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        

     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 383  (635)        -        - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 21,350  32,328  (1,077)  3,498 
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14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 

 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
            

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

หกั ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกูร้อตดับญัชี            -  (183)        -  (183) 

สุทธิ           -  629,817        -  629,817 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 700,000  700,000 

กูย้ืมเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 2,955,000  2,955,000 

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระหว่างปี (3,025,000)  (3,025,000) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 630,000  630,000 

กูย้ืมเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 490,000  490,000 

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระหว่างปี (1,120,000)  (1,120,000) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562              -               - 

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินทั้งหมดโดยใช้เงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการออกและ        

เสนอขายหุ้นต่อประชาชนคร้ังแรก  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 

 

  วงเงิน (ลา้นบาท)     

ประเภทของสินเช่ือ  2562  2561  อตัราดอกเบ้ีย  เง่ือนไขของสัญญา 

         

วงเงินสินเช่ือของบริษัทจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง 
         

ก) วงเงิน Term Loan      

(ค่าท่ีดิน ค่าสินทรัพยจ์าก

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ    

เงินลงทุนในหุ้นของบริษทั       

กิวกริล กรุ๊ป จาํกดั) 

    -  380  อตัราเงินกูยื้มขั้นตํ่า

ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยทาํตัว๋สัญญาใช้

เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และบริษทั

จะตอ้งเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังสุดทา้ยภายใน 24 เดือน

หลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีกาํหนด

ระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity Date) ภายใน 24 

เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก  

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 วงเงินสินเช่ือดงักล่าวได้

ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกูอ้อกไปเป็นภายในวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร

กาํหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมีกาํหนดการใช้

เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ

ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบกําหนดได้ตามท่ี

ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

ข) เงินกูยื้มระยะสั้นรวมเลตเตอร์

ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทและ

หนงัสือคํ้าประกนั  

 170  190  - เงินกูยื้มระยะสั้นมี

อตัราเงินกูยื้มขั้นตํ่า

ลบร้อยละ 2.6 ต่อปี 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมี

อตัราตามท่ีระบุไว้

ในแต่ละสัญญา 

 - เงินกู้ยืมระยะสั้ น - มีกําหนดชําระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม     

แต่ไม่เกิน 180 วนั 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมีกาํหนดชาํระคืนตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละ

สัญญา 

ค) วงเงินเบิกเกินบญัชี  30  10  อตัราเงินเบิกเกิน

บญัชีขั้นตํ่า 

 มีกาํหนดชาํระคืนเมื่อทวงถาม 

 

ง) เงินกูยื้มระยะสั้น  

(เพ่ือใชร้องรับการจ่าย 

เงินปันผล) 

    -  200  อตัราเงินกูยื้มขั้นตํ่า    

ลบร้อยละ 2.95 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยทาํตัว๋สัญญาใช้

เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในเดือนตุลาคม 2560 

และบริษัทจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้าย

ภายใน 18 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะส้ันคร้ังแรก 

ทั้งน้ี โดยมีกาํหนดระยะเวลาการใชเ้งิน (Final Maturity 

Date) ภายใน 18 เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น

คร้ังแรก  

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 วงเงินสินเช่ือดงักลา่วได้

ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกูอ้อกไปเป็นภายในวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 
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  วงเงิน (ลา้นบาท)     

ประเภทของสินเช่ือ  2562  2561  อตัราดอกเบ้ีย  เง่ือนไขของสัญญา 

         

        2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร

กาํหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมีกาํหนดการใช้

เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับให ม่ เ พ่ือ

ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบกําหนดได้ตามท่ี

ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

รวม  200  780     

         

วงเงินสินเช่ือร่วมของกลุ่มบริษัทจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง 
         

จ) เงินกูยื้มระยะสั้น 

(เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน) 

 100  100  อตัราเงินกูยื้มขั้นตํ่า

ลบร้อยละ 3 ต่อปี 

 มีกาํหนดชาํระคืนเมื่อทวงถาม 

รวมทั้งส้ิน  300  880     

 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 บริษทัได้ทาํสัญญาแก้ไขกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพ่ือเปล่ียนวงเงินสินเช่ือบางส่วนของเงินกูยื้มระยะสั้นรวม       

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทและหนงัสือคํ้าประกนัไปเป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท รวมถึงปลดเง่ือนไขท่ีสําคัญบาง

ประการท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้เช่น การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบนัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ 

 

วงเงินสินเช่ือ ก) - ง) ค ํ้ าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้น      

หมายเหตุ 9 และคํ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29 (2562: ไม่มี) นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้

 

วงเงินสินเช่ือ จ)  เป็นวงเงินสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีการคา้        

-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 305  1,342          -          - 

-  บริษทัอืน่ 219,219  188,505          -          - 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น        

-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         -          -  456  86 

-  บริษทัอืน่ 75,555  46,998  7,702  3,527 

รวม 295,079  236,845  8,158  3,613 

 

16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึงเพ่ือซ้ือยานพาหนะตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 โดยมีจาํนวนงวดการผอ่น

ชาํระ 36 งวด และ 60 งวด งวดละเท่า ๆ กนัทุกเดือน สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดปี 2564 กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ซ้ือภายใตส้ัญญา

เช่าการเงินน้ีจะโอนเป็นของบริษทัต่อเม่ือบริษทัชาํระเงินทั้งหมดให้แก่บริษทัลิสซ่ิงดงักล่าวแลว้ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี  2562  2561  2562  2561 

         

2562          -  1,531          -  1,531 

2563  702  1,108  702  1,108 

2564  293  293  293  293 

รวมจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  995  2,932  995  2,932 

หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (112)  (348)  (112)  (348) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  883  2,584  883  2,584 

หกั    หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

          สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (602)  (1,302)  (602)  (1,302) 

สุทธิ  281  1,282  281  1,282 
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                   56 

17. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 

รายการเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561  มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,952          - 

เพ่ิมขึ้น 3,977          - 

ใชไ้ป (2,525)          - 

ตดัจาํหน่าย (575)   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 3,829          - 

เพ่ิมขึ้น 5,311          - 

ใชไ้ป (3,616)          - 

ตดัจาํหน่าย (962)          - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 4,562          - 

 

18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  แสดงดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 10,798  4,632 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,893  1,704 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 181  65 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,667)  (1,720) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 12,205  4,681 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,041  3,210 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 283  107 

ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ 757  217 

จ่ายผลประโยชน ์ (1,318)  (699) 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,285)  (942) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 16,683  6,574 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

        

ในกาํไรสาํหรับปี :        

-  ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,041  3,893  3,210  1,704 

-  ตน้ทุนดอกเบ้ีย 283  181  107  65 

-  ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ 757          -  217          - 

ในกาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี :        

-  กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,285)  (2,667)  (942)  (1,720) 

รวม 5,796  1,407  2,592  49 

 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

    

อตัราคิดลด  ร้อยละ 1.33 ต่อปี  ร้อยละ 2.23 ต่อปี 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคตเฉล่ีย ร้อยละ 5 ต่อปี  ร้อยละ 5 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 64  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 

 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและอา้งอิงตามตารางมรณะซ่ึงประกาศโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล               

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่น ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์

ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 ผลกระทบเพ่ิมขึ้น (ลดลง) / (ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

       

อตัราคิดลด        

   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (0.9)  (0.5)  (0.3)  (0.2) 

   ลดลงร้อยละ 1 0.9  0.6  0.4  0.2 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน        

   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 0.9  0.6  0.4  0.2 

   ลดลงร้อยละ 1 (0.9)  (0.6)  (0.4)  (0.2) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        

   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (1.0)  (0.6)  (0.4)  (0.2) 

   ลดลงร้อยละ 1 0.5  0.3  0.2  0.1 

  

แมว่้าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการ

ความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 

 

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

และจะมีผลใช้บงัคบัเม่ือพน้ 30 วนันับแต่วนัท่ีประกาศ ซ่ีงกาํหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้ง

ทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากอตัราค่าชดเชยสูงสุดเดิมคือ 300 วนั 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ดงักล่าวเม่ือกฎหมายมีผลบงัคบัใชใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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19. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 

ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 

 

ก) เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทาํให้จาํนวนหุ้นสามัญของบริษทัเพิ่มขึ้ นจาก       

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

 

ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 140,625,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 140,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 300,000,000 บาท 

(แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยจดัสรรเพ่ือ 

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

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

ขายหุ้นละ 1 บาท  

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

หุ้นต่อประชาชนคร้ังแรก เม่ือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561    

 

บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวนเงิน 84,375,000 บาท และจดทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561   

 

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

บริษทัได้จดทะเบียนทุนท่ีออกจาํหน่ายและชําระแล้วจากจาํนวน 225 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 225 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)            

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

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้อนุมติัหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 300 ลา้นหุ้น เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมทาํการซ้ือขายใน  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ในการออกจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าว (สุทธิจากภาษีเงินได)้ เป็นจาํนวนเงิน 18.4 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

 

20. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี    

หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได ้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ทุนสาํรองตามกฎหมายมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนแลว้ 
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21. จ่ายเงินปันผล 

 

ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.14 บาท สาํหรับ

หุ้นสามญัจาํนวน 14,062,500 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 30.09 ลา้นบาท โดยกาํหนดให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน

สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 เงินปันผลดงักล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั การจ่าย เ งินปันผลระหว่างกาลของบริษัท           

ในอตัราหุ้นละ 6.70 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 14,062,500 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 94.22 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น

ของบริษทัแลว้ในเดือนกนัยายน 2561 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัในอตัรา

หุ้นละ 0.45 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 225,000,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 101.25 ล้านบาท ให้กับผู ้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน                

สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562  เงินปันผลระหว่างกาลไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ในเดือนมกราคมและเดือน

กุมภาพนัธ์ 2562 

 

มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไดรั้บทราบโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 แลว้ 

 

22. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงานท่ีจดทะเบียน 

 

กลุ่มบริษทัได้จดัให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเขา้เป็นกองทุน         

จดทะเบียนโดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั  ตามระเบียบกองทุนสมาชิกตอ้งจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายสมทบเขา้กองทุนใน

อัตราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนพนักงาน  กลุ่มบริษทัได้แต่งตั้งผู ้จัดการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของ

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

 

กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินรวมประมาณ 12.4 ลา้นบาท และ 6.6 ลา้นบาท สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 และ 2561 ตามลาํดบั (ของบริษทัจาํนวนเงินประมาณ 4.8 ลา้นบาท และ 2.8 ลา้นบาท สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 ตามลาํดบั) 
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23. รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 

รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมาจากรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม รายไดค้า่บริการและรายไดจ้ากการให้สิทธิค่าแฟรนไชส์ 

 

การจําแนกรายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 

 งบการเงินรวม 

 2562 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 

รายไดต้ามส่วนงาน      

-  รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,019.5  7.1  3,026.6 

-  รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 69.1  6.8  75.9 

-  รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกและอื่น ๆ 18.9                   -  18.9 

รวมรายได ้ 3,107.5  13.9  3,121.4 

      

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้      

-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 3,019.5  7.1  3,026.6 

-  ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 88.0  6.8  94.8 

รวมรายได ้ 3,107.5  13.9  3,121.4 

 

 งบการเงินรวม 

 2561 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 

รายไดต้ามส่วนงาน      

-  รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,846.1  6.5  2,852.6 

-  รายไดจ้ากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 61.8  7.8  69.6 

-  รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกและอื่น ๆ 9.3                   -  9.3 

รวมรายได ้ 2,917.2  14.3  2,931.5 

      

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้      

-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,846.1  6.5  2,852.6 

-  ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 71.1  7.8  78.9 

รวมรายได ้ 2,917.2  14.3  2,931.5 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 

รายไดต้ามส่วนงาน      

-  รายไดค้่าบริหารจดัการและอื่น ๆ 242.8                   -  242.8 

      

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้      

-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง                  -                   -           - 

-    ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 242.8                   -  242.8 

รวมรายได ้ 242.8                   -  242.8 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 

รายไดต้ามส่วนงาน      

-  รายไดค้่าบริหารจดัการและอื่น ๆ 253.6                   -  253.6 

      

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้      

-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง                  -                   -           - 

-  ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 253.6                   -  253.6 

รวมรายได ้ 253.6                   -  253.6 
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จาํนวนเงินรวมของราคาของรายการท่ีไดปั้นส่วนให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ินลง หรือบางส่วนท่ียงัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ในปี    

2563 31,738             - 

2564 13,555             - 

2565 7,340             - 

2566 6,330             - 

2567 4,826             - 

2568 เป็นตน้ไป    393             - 

รวม 64,182             - 

 

กลุ่มบริษทัเลือกใช้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัในการไม่เปิดเผยรายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2562 หากคาดการณ์เม่ือเร่ิมแรกว่าสัญญามีอายุหน่ึงปีหรือนอ้ยกว่า กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินซ่ึงสอดคลอ้งโดยตรงกบั         

มูลค่าท่ีให้กบัลูกคา้ ณ วนัท่ีปฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน 

 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาในระหว่างปีมีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์

ท่ีเกิดจากสัญญา 

 หน้ีสิน 

ท่ีเกิดจากสัญญา 

 สินทรัพย ์

ท่ีเกิดจากสัญญา 

 หน้ีสิน 

ท่ีเกิดจากสัญญา 

        

ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 2562       -  (27,979)        -        - 

รับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี 58,521  39,875  242,772        - 

เงินรับล่วงหนา้       -  (69,689)        -        - 

โอนไปลูกหน้ีการคา้ (58,521)        -  (242,772)        - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       -  (57,793)        -        - 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  ไดแ้ก ่

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

        

ตน้ทุนวตัถุดิบ 1,112,087  1,034,351          -          - 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 878,108  811,756  177,587  179,117 

ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 571,145  492,107  25,150  10,013 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 188,791  170,240  12,856  12,295 

ค่าใชจ่้ายอื่น 262,759  259,023  37,826  31,869 

รวม 3,012,890  2,767,477  253,419  233,294 

 

25. กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่สาํหรับแต่ละปีดว้ยจาํนวน

หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหว่างปี 

 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  คาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นหุ้น 

 2562  2561 

    

จาํนวนหุ้นท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม 225.0  14.1 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นท่ีตราไว ้(หมายเหตุ 19)            -  126.5 

ผลกระทบจากหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหว่างปี 66.4  22.4 

จาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  291.4  163.0 

 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัน้ีมีผลทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดป้รับปรุงใหม่เพ่ือการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แรก 
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26. สัญญาระยะยาว 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการหลายฉบบัเพ่ือเช่าท่ีทาํการกลุ่มบริษทั พ้ืนท่ีร้านอาหารและ

อุปกรณ์ภายใตส้ัญญาดงักล่าว ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจาํ” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม จาํนวนเงินรวม 196.6 ลา้นบาท และ 

162.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวนเงินรวม 6.4 ลา้นบาท และ 1.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 382,510  331,619  23,209  597 

ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 376,810  349,060  104,424  402 

ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 116,849  10,779  106,883              - 

รวม 876,169  691,458  234,516  999 

 

27. การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการได้รวมเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย เงินมดัจาํ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัย่อย  เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

นโยบายการบญัชีสาํหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 

 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทุนให้มีจาํนวนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือจ่ายชาํระหน้ีสําหรับภาระผูกพนัตามท่ี

กาํหนดไวใ้นงบการเงิน  จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัไม่มี

ปัญหาความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีให้แก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ

กาํหนด  ฝ่ายบริหารไดค้วบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายการให้สินเช่ือและวิธีการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีการให้

สินเช่ือไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจาก

สินเช่ือท่ีเป็นนยัสาํคญัจากการการเก็บหน้ีไม่ได ้ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  

 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ผูบ้ริหารพิจารณาว่าความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียมีนอ้ย กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้าํสัญญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียง

ดงักล่าว 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  

 2562 (พนับาท)  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 

  

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

 

มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม 

ราคาตลาด 

ไม่ม ี

อตัราดอกเบ้ีย 

 

รวม 

ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  312,897 50,414 363,311 0.30 - 1.10 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -        -  106,500 106,500 - 

เงินมดัจาํ        -         -         -        -  197,426 197,426 - 

รวม        -         -         -  312,897 354,340 667,237  

        

   หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - -        -         -  295,079 295,079 - 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -  18,710 18,710 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน          602                 281        -         -        -          883 17.48 

รวม          602                  281        -               -     313,789 314,672  

 

 งบการเงินรวม  

 2561 (พนับาท)  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 

  

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

 

มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม 

ราคาตลาด 

ไม่ม ี

อตัราดอกเบ้ีย 

 

รวม 

ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  114,726 27,875 142,601 0.37 - 1.10 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  44,308 44,308 - 

เงินมดัจาํ        -         -         -         -  163,508 163,508 - 

รวม        -         -         -     114,726 235,691 350,417  

        

   หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ -        -         -  629,817        -  629,817 3.3 - 3.8 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - -        -         -  236,845 236,845 - 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -    18,032 18,032 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         1,302          1,282        -         -         -       2,584 5.19, 17.48 

รวม         1,302         1,282        -      629,817    254,877  887,278  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562 (พนับาท)  

                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 

  

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

 

มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม 

   ราคาตลาด  

ไม่ม ี

 อตัราดอกเบ้ีย  

 

       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  201,181 20,261 221,442 0.30 - 1.10 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -        -  28,745 28,745 - 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -  271,169          -  271,169 4.15 

เงินมดัจาํ        -         -         -        -     6,393      6,393 - 

รวม        -         -         -    472,350  55,399  527,749  

        

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - -        -  8,158 8,158 - 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 150,690 -        -         -           -  150,690 1.05 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน       -         -         -         -  838 838 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         602        281        -        -          -          883 17.48 

รวม  151,292        281        -           -      8,996  160,569  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561 (พนับาท)  

                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 

  

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

 

มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม 

   ราคาตลาด  

ไม่ม ี

 อตัราดอกเบ้ีย  

 

       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  64,849 1,222 66,071 0.37 - 1.10 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  24,842 24,842 - 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -  170,240          -         170,240  4.15 

เงินมดัจาํ        -         -         -         -       1,800      1,800 - 

รวม        -         -         -     235,089    27,864    262,953  

        

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ - - - 629,817          -  629,817 3.3 - 3.8 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - -        -  3,613 3,613 - 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 78,291        -         -         -           -  78,291 1.05 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน        -         -         -         -  143 143 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         1,302       1,282        -         -           -       2,584 5.19, 17.48 

รวม       79,593       1,282        -       629,817          3,756  714,448  
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน

การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการและสมมติฐาน

ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น และเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบั

มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น  และเงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียง

กบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

เงินมดัจาํและเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน : ไม่สามารถคาํนวนมูลค่ายติุธรรมไดเ้น่ืองจากไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมได ้

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็นสาระสําคญั   เน่ืองจากมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
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28. ส่วนงานดําเนินงาน 

 

ส่วนงานธุรกิจ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 เป็นดงัน้ี   

 

 2562 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 

      

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,019.5  7.1  3,026.6 

ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม (1,615.9)  (5.4)  (1,621.3) 

กาํไรขั้นตน้ 1,403.6  1.7  1,405.3 

รายไดอ้ื่น     117.5 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย     (901.9) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (489.7) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (3.7) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (21.3) 

กาํไรสาํหรับปี     106.2 

 

 2561 (ลา้นบาท) 

 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 

      

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,846.1  6.5  2,852.6 

ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม (1,515.2)  (4.6)  (1,519.8) 

กาํไรขั้นตน้ 1,330.9  1.9  1,332.8 

รายไดอ้ื่น     112.1 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย     (799.1) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (448.6) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (24.7) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (32.3) 

กาํไรสาํหรับปี     140.2 
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  

 

ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจดัซ้ือสินทรัพย ์สินคา้และบริการจาํนวนเงินรวม 59.3 ลา้นบาท และ 162.8 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (2561: 52.2 ลา้นบาท และ 120.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนัต่อบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นจาํนวนเงิน

รวม 0.6 ลา้นบาท (2561: 0.4 ลา้นบาท)  

 

ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้นของบริษทัจาํนวนเงิน 200.0 ลา้นบาท (2561: 780.0 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 14 

 

ง) บริษทัมีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือประชาสัมพนัธ์และจดัจาํหน่ายสินคา้ของกลุ่มบริษทั โดยมี

ระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในการน้ี บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งแบ่งส่วนแบ่งรายได้และ

จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาดังกล่าว  เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 บริษทัได้ทาํสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1       

เพ่ือขยายระยะเวลาความร่วมมือของสัญญาดงักล่าวไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดท้าํหนงัสือ

แจง้ยกเลิกสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกบับริษทัในประเทศดงักล่าว 

 

จ) กลุ่มบริษทัมีสัญญาการสนนัสนุนทางการตลาดกบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง เพ่ือส่งเสริมและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑบ์างประเภทของบริษทั

ดงักล่าวภายในสถานประกอบการของกลุ่มบริษทัและแฟรนไชส์ซี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567  

ในการน้ี กลุ่มบริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจดัทาํกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดและปฎิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

 

30. การบริหารจัดการส่วนทุน     

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเน่ืองและรักษาไวซ่ึ้ง

ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

        

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.4 : 1  2.3 : 1  0.1 : 1  2.2 : 1 

 

หน้ีสิน หมายถึง หน้ีสินรวม และทุน หมายถึง ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 

กลุ่มบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการจัดการส่วนทุนของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
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31. การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการในงบการเงินของปี 2561 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินของปี 2562 ดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

ตน้ทุนขายและบริการ 2,218,548  (2,218,548)           - 

ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม          -           1,519,762           1,519,762 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 100,293  698,786  799,079 

รวม 2,318,841           -  2,318,841 

 

32. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไม่ได้ใช้     

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีมีผลบงัคบัใช ้
   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  สัญญาเช่า 2563 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการ

บญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้าํเสนอวิธีการบญัชีเดียวสาํหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าตํ่า ส่งผลให้กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าดาํเนินงาน  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งไม่ไดค้ิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจาํนวน 568.9 ลา้นบาท และ 234.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

ปัจจุบัน ผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีแท้จริงจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวต่องบการเงินของ         

กลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 

กรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)192
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