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ส่วนที่ 1.1 หนำ้ที่ 2 
 

1. โครงสร้ำงและกำรด ำเนินกำรของกลุ่มบริษทั 

 
1.1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

 
 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ ZCG”) ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ผ่ำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ซึ่ง
ประกอบดว้ย บรษิัท เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ จ ำกดั (“ZRH”), บรษิัท อำกะอินเตอรฟ์ู้ดสจ์ ำกดั (“AKA”), บรษิัท กิวกรลิกรุ๊ป 
จ ำกดั (“GGG”), บรษิัท สไปซ ์ซินเนอจี ้จ ำกดั (“SYN”), บรษิัท โตเกียวคอนเซปท ์จ ำกดั (“OTT”), บรษิัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกัด (“ZPC”), บริษัท เซ็น ซัพพลำย เชน แมเนจเมน้ทจ์ ำกัด (“ZSM”) และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลกั 
ดงันี ้

1. ธุรกิจใหบ้รกิำรรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ 

2. ธุรกิจแฟรนไชส ์ภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ และ  

3. ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรที่เปิดด ำเนินกำรภำยใตแ้บรนดร์ำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ 
จ ำนวนรวมทั้งสิน้ 346 สำขำ โดยแบ่งออกเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 148 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์
จ ำนวน 198 สำขำ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจบริกำรเก่ียวกับกำร
ใหบ้ริกำรรำ้นอำหำร เช่น กำรจดัส่งอำหำร (Delivery) กำรจดัเลีย้ง (Catering) และธุรกิจอำหำรคำ้ปลีกส ำหรบัผลิตภณัฑ์
อำหำรพรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) 

ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนดร์ำ้นอำหำรภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ จ ำนวนทัง้สิน้ 13 แบรนด ์ซึ่ง
สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแบรนดร์ำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น จ ำนวน 7 แบรนด ์และกลุ่มแบรนดร์ำ้นอำหำรไทย 
จ ำนวน 6 แบรนด ์โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

แบรนดร์ำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น 

  โลโก้ ช่ือแบรนด ์ ประเภทร้ำนอำหำร 

 

ZEN รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม 

 
ZENBOX รำ้นอำหำรแบบ Grab and Go 

 

AKA รำ้นอำหำรปิ้งย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น 

 

On the Table Tokyo café รำ้นอำหำรประเภทไลฟ์สไตล ์

2



                                                                                                                         บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)           

 

ส่วนที่ 1.1 หนำ้ที่ 3 
 

  โลโก้ ช่ือแบรนด ์ ประเภทร้ำนอำหำร 

 

Tetsu รำ้นอำหำรปิ้งย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบพรีเม่ียม 

 

Sushi Cyu Carnival Yakiniku รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม 

 

Din’s  
รำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วนั หรืออำหำรจีนจำน

ด่วน 

แบรนดร์ำ้นอำหำรไทย 

โลโก้ แบรนด ์ ลักษณะร้ำนอำหำร 

 
ต ำมั่ว รำ้นอำหำรไทย-อีสำน 

 

ลำวญวน รำ้นอำหำรไทย-อีสำน และเวียดนำม 

 
แจ่วฮอ้น รำ้นอำหำรประเภทสกุีล้ำวหรือจิม้จุ่ม 

 

เฝอ รำ้นก๋วยเตี๋ยวสไตลเ์วียดนำม 

 
de Tummour รำ้นอำหำรไทย-อีสำนแบบพรีเม่ียม 

 
เขียง รำ้นอำหำรไทยตำมสั่ง หรือ อำหำรจำนด่วน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรที่เปิดด ำเนินกำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ ทัง้สำขำที่
กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของ และสำขำแฟรนไชส ์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศจ ำนวนทัง้สิน้ 346 สำขำ โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

3



                                                                                                                         บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)           

 

ส่วนที่ 1.1 หนำ้ที่ 4 
 

แบรนด ์

สำขำทีก่ลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของ   
 (สำขำ) 

สำขำแฟรนไชส ์                                                                      
(สำขำ) 

รวม 
(สำขำ) เขต

กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ต่ำง 
จังหวัด 

ต่ำง 
ประเทศ 

เขต
กรุงเทพฯ 

และ
ปริมณฑล 

ต่ำง 
จังหวัด 

 
 

ต่ำง 
ประเทศ 

 
 

1. ZEN 32 11 - - - - 43 

2. ZENBOX 2 - - - - - 2 

3. AKA 18 7 - - - 3 28 

4. Tetsu 1 - - - - - 1 

5. Sushi Cyu 4 - - - - - 4 

6. On the Table 23 3 - - - 2 28 

7. Din’s 2 - - - - - 2 

8. ต ำมั่ว 10 2 - 51 53 3 119 

9. ลำวญวน 6 1 - 11 11 - 29 

10. แจ่วฮอ้น 2 - - - 4 1 7 

11. เฝอ - - - - 2 2 4 

12. เดอต ำมั่ว - - - 1 - - 1 

13. เขียง 24 - - 43 11 - 78 

รวม 124 24 - 106 81 11 346 

หมำยเหต ุแบรนด ์Musha และ แบรนด ์Foo Flavor เป็นโมเดลทดลอง และไดย้กเลิกไปในปี 2563 

 

1.1.1 วสิัยทัศน ์ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย และกลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรท ำหนำ้ที่ ก ำหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกจิ นโยบำย กลยทุธ ์ และเป้ำหมำยทำงกำร 

เงินส ำหรับบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยในกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำง
เดียวกัน ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมกำรไดม้ีกำรพิจำรณำทบทวนและอนุมตัิวิสยัทศัน ์ ภำรกิจ กลยุทธเ์ป้ำหมำย 
และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท  

1. วิสัยทัศน ์
กลุ่มบริษัทฯ มีวิสยัทศันใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ คือ “เป็นองคก์รผูน้  ำในธุรกิจอำหำรที่ไดร้บัควำมนิยมและ

ควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

2. พันธกิจ 
กลุ่มบริษัทฯ มีพนัธกิจหลกัที่ส  ำคญั 4 ประกำรที่จะส่งมอบใหก้บักลุ่มบุคคลที่เป็นเสำหลกัของธุรกิจ 4 

กลุ่ม ซึ่งไดแ้ก่ ผูบ้รโิภค พนกังำน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และผูถื้อหุน้ ดงันี ้
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ส่วนที่ 1.1 หนำ้ที่ 5 
 

1. ผูบ้รโิภค : กำรส่งมอบอำหำรท่ีมีรสชำติควำมอรอ่ยอนัเป็นเอกลกัษณจ์ำกวตัถดุิบคณุภำพ ดว้ย
บรกิำรท่ียอดเยี่ยมเพื่อสรำ้งประสบกำรณแ์ละควำมพึงพอใจที่สงูสดุใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

2. พนกังำน : กำรปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รที่ใหเ้กียรติและสนบัสนนุกำรมีส่วนรว่มของพนกังำนทกุ
คน เพรำะกลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขจะเสริมสรำ้งแรงบันดำลใจและ
คณุภำพชีวิตที่ดีแก่พนกังำนของกลุ่มบรษิัทฯ 

3. สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม : กำรยึดมั่นปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมุ่งมั่นต่อ
กำรมีส่วนรว่มเพื่อพฒันำสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงยั่งยืน 

4. ผูถื้อหุน้ : กำรเพิ่มมลูค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยกำรสรำ้งผลตอบแทนที่เติบโตและยั่งยืน 

3. เป้ำหมำย  
กลุ่มบริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นผูน้  ำของประเทศในธุรกิจดำ้นบริกำรร้ำนอำหำร 

(“Food Service”)  

เป้ำหมำยเชิงกลยุทธร์ะยะยำว 
กำรปรบัปรุงอตัรำก ำไรโดยมีเป้ำหมำยกำรท ำอตัรำก ำไรสทุธิใหไ้ดม้ำกกว่ำ  8% (ปี 2562 มีอตัรำก ำไร

สทุธิ 3.4%) 

กลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจโดยวำงแผนใหบ้รรลเุป้ำหมำยเพื่อสรำ้งผลก ำไรและเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน ดงัต่อไปนี ้

1. กำรขยำยสำขำร้ำนอำหำรอย่ำงต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนกำรขยำยสำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยไดใ้หก้ับกลุ่ม
บริษัทฯ ทั้งในรูปแบบของกำรลงทุนเปิดสำขำรำ้นอำหำรดว้ยตนเอง และในรูปแบบแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศ และใน
ต่ำงประเทศ ส ำหรบักำรขยำยสำขำในเขตหวัเมืองใหญ่ กลุ่มบรษิัทฯ จะลงทนุเปิดสำขำรำ้นอำหำรดว้ยตนเอง และส ำหรบั
สำขำในต่ำงจงัหวดั หรือหวัเมืองขนำดเล็กลงมำ และสำขำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะขยำยสำขำผ่ำนรูปแบบแฟรนไชส ์
ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำกลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถขยำยสำขำรำ้นอำหำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

แผนภำพแสดงจ ำนวนสำขำรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2556 – ปัจจบุนั 
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กลุ่มบริษัทฯ มีแผนกำรขยำยที่ตัง้ของสำขำรำ้นอำหำรใหค้รอบคลุมทั่วทุกสถำนที่ ไม่ว่ำจะเป็น ศูนยก์ำรคำ้ 
ห้ำงสรรพสินคำ้ ห้ำงคำ้ปลีก สำขำ Stand Alone หรือ สถำนีบริกำรน ำ้มัน เป็นตน้ เพื่อให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึง
รำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯไดง้่ำยและบ่อยขึน้ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยแต่ละประเภท 

อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบนัแผนกำรขยำยสำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีกำรปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกับ
ก ำลงัซือ้และสภำพเศรษฐกิจที่ชะลอตวั โดยจะกำรขยำยรูปแบบรำ้นขนำดเล็ก นอกศูนยก์ำรคำ้ ในท ำเลที่มีประชำกร
หนำแน่น และใชพ้ืน้ท่ีไม่มำก เนน้กำรขยำยรูปแบบแฟรนชป์ระเภทสตีทฟู้ดซึ่งสำมำรถขยำยรำ้นไดง้่ำยและรวดเรว็ 

2. กำรพัฒนำแบรนดร้์ำนอำหำรใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ 
นอกจำกกำรขยำยสำขำรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดท์ี่กลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ในปัจจบุนั กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ำยพฒันำธุรกิจ

ใหม่ ท ำหน้ำที่คิดคน้แบรนดร์ำ้นอำหำรใหม่ เพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผู้บริโภคและเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม
ผูบ้รโิภคอย่ำงทั่วถึง โดยที่ผ่ำนมำกลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถน ำเสนอแบรนดร์ำ้นอำหำรใหม่ รวมถึงผลิตภณัฑต์่ำงๆ เขำ้สู่ตลำด
ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

แผนภำพแสดงกำรน ำเสนอแบรนดร์ำ้นอำหำรใหมข่องกลุ่มบรษิทัฯ  

3. กำรขยำยเข้ำสู่ธุรกิจใหม่ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจร้ำนอำหำร 

เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยและช่องทำงในกำรสรำ้งกำรเติบโตของรำยได ้กลุ่มบรษิัทฯ ได้
ขยำยเขำ้สู่ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัรำ้นอำหำร ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจกำรบรกิำรจดัส่งอำหำร (Delivery) และกำรบรกิำรจดั
เลี ้ยง (Catering) และ (2) ธุรกิจอำหำรค้ำปลีก  เช่น ผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และ
ผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) เป็นตน้ 

3.1 ธุรกิจกำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) และกำรบริกำรจัดเลีย้ง (Catering)  
กลุ่มบริษัทฯ มีกำรให้บริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่

ตอ้งกำรควำมสะดวกสบำย โดยที่ผู้บริโภคไม่จ ำเป็นตอ้งเข้ำมำใช้บริกำรที่สำขำรำ้นอำหำร แต่ใช้
ช่องทำงออนไลน์ เช่น Grab Food Food Panda Lineman Gojek และ  Robinhood เป็นต้น ทั้งนี ้ 
ปัจจบุนั กลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีหน่วยงำนท่ีจะพฒันำระบบกำรจดัส่งอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ ดว้ยตนเอง โดย
ผ่ำนช่องทำง Call Center 1376 และ www.1376delivery.com เพื่อเป็นกำรขยำยชอ่งทำงกำรจ ำหนำ่ย
ใหค้รอบคลมุและมีมำตรฐำนมำกขึน้ รวมถึงกำรปรบัเปล่ียนเมนอูำหำรเพื่อใหส้ะดวกต่อกำรจดัส่งและ
สำมำรถรบัประทำนนอกรำ้นอำหำรไดง้่ำยยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯ ยงัมีกำรใหบ้รกิำรกำรจดัเลีย้ง 
(Catering) ทัง้ในและนอกสถำนท่ี ส ำหรบังำนต่ำงๆ เช่น งำนแต่งงำน งำนเลีย้งบรษิัทและองคก์รทั่วไป 
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และงำนวันเกิด เป็นตน้ โดยกำรให้บริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) และกำรให้บริกำรกำรจัดเลีย้ง 
(Catering) นั้น เป็นกำรต่อยอดทำงธุรกิจและเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรสรำ้งกำรเติบโตของรำยได้
ใหก้บักลุ่มบรษิัทฯ โดยไม่ตอ้งอำศยักำรลงทนุมำกนกั  

3.2 ธุรกิจอำหำรค้ำปลีก  

กลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถน ำเสนอผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) เช่น หมี่มั่ว 
และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) เช่น น ำ้ปลำรำ้ปรุงรส น ำ้จิม้แจ่ว น ำ้จิม้ไก่ และแจ่ว
บอง (น ำ้พริก ปลำรำ้) ที่มีคุณภำพและรสชำติที่ไดม้ำตรฐำน โดยกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถวำงขำยตำม
หนำ้สำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีสำขำครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศรวมถึงสำมำรถวำงขำยใน
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็น รำ้นสะดวกซือ้ ห้ำงค้ำปลีก และห้ำงค้ำส่ง เป็นต้น โดย
ผลิตภณัฑอ์ำหำรเหล่ำนีเ้ป็นช่องทำงในกำรสรำ้งกำรเติบโตของรำยไดใ้หก้บักลุ่มบรษิัทฯ ไดเ้ป็นอย่ำงดี 
โดยไม่ตอ้งอำศัยเงินลงทุนในกำรหำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมี
แผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมทำน 
(Ready-to-Eat) จำกผลิตภัณฑ์หรือเครื่องปรุงที่เป็นสูตรของรำ้นอำหำรในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีควำม
หลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค โดยใชอ้งคค์วำมรูข้องกลุ่มบริษัทฯ ท่ีมี
อยู่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

4. กำรรักษำคุณภำพและรสชำติของอำหำรและคุณภำพของกำรบริกำร 
กลุ่มบรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบัทกุรำยละเอียด ตัง้แต่กำรคดัเลือกวตัถดุิบที่สดสะอำดและมีคณุภำพ 

จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบที่มีมำตรฐำน กำรน ำเสนอเมนูอำหำรที่มีรสชำติดีและหลำกหลำย จนถึงกำรใหบ้ริกำรท่ี
ไดม้ำตรฐำนและเป็นท่ีประทบัใจ 

   รสชำติและควำมสดสะอำดของอำหำรเป็นปัจจยัส ำคญัอย่ำงยิ่งส ำหรบัธุรกิจรำ้นอำหำรกลุ่มบรษิัทฯ จึง
ใหค้วำมส ำคญักับกำรเลือกใชว้ตัถุดิบ โดยมีฝ่ำยบริหำรซพัพลำยเชนและฝ่ำยวิจยัและ พฒันำผลิตภณัฑ ์ร่วมกัน
คัดสรรวัตถุดิบที่สะอำดและมีคุณภำพจำกผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบที่ไดม้ำตรฐำนจำกทั่วทุกมุมโลก รวมถึงคอย
ติดตำมและควบคุมกระบวนกำรจัดส่งสินคำ้ไปยังสำขำหนำ้รำ้น เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำวัตถุดิบที่จะน ำไปประกอบ
อำหำรนั้นเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนด นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีทีมตรวจสอบคุณภำพ ซึ่งท ำ
หนำ้ที่ตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรโดยทั่วไปในรำ้นอำหำรและภำยในครวัที่สำขำรำ้นอำหำรเป็นประจ ำ เพื่อให้
มั่นใจไดว้่ำทุกสำขำรำ้นอำหำรไม่ว่ำจะเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของ หรือ สำขำแฟรนไชสน์ัน้ มีรสชำติของ
อำหำร ควำมสะอำด กำรบรหิำรจดักำร และกำรใหบ้รกิำร ที่มีคณุภำพและมำตรฐำนตำมที่กลุ่มบรษิัทฯ ก ำหนด 

 

5. กำรเข้ำซื้อ/ควบรวม/ร่วมทุนกิจกำรร้ำนอำหำร หรือแบรนดร้์ำนอำหำรอื่น หรือกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้ำนอำหำร 

เพื่อเป็นกำรสรำ้งกำรเติบโตแบบกำ้วกระโดด นอกจำกกำรขยำยธุรกิจที่ด  ำเนินอยู่อย่ำงต่อเนื่องแลว้นัน้ 
กลุ่มบรษิัทฯ อำจพิจำรณำเขำ้ซือ้กิจกำร/ควบรวมกิจกำร/รว่มทนุกบัรำ้นอำหำร หรือแบรนดร์ำ้นอำหำรอื่น เพื่อเป็น
กำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ เพิ่มรำยไดแ้ละช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยไดท้นัที โดยไม่ตอ้งใชเ้วลำในกำรลงทนุและพฒันำ
ดว้ยตนเอง รวมถึงพิจำรณำรูปแบบธุรกิจอำหำรดำ้นอื่นๆ เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงทำงธุรกิจ (Diversify) 
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- ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ข้ำซือ้กิจกำรรำ้นอำหำรไทยในเครือ  “ต ำมั่ว” เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ควำมหลำกหลำยของรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ และครอบคลมุกลุ่มผูบ้รโิภคมำกขึน้ รวมถึง
เป็นกำรสรำ้งรำกฐำนส ำหรบัธุรกิจแฟรนไชส ์ 

- ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำรรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยมภำยใตแ้บรนด ์ Sushi 

Cyu เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ระดับบน ซึ่งกำรซือ้กิจกำรทั้ง  2 กิจกำร
ดังกล่ำวนั้น สำมำรถเพิ่มรำยได้ ช่องทำงในกำรจ ำหน่ำย และเพิ่มกลุ่มผูบ้ริโภคใหก้ับกลุ่ม
บรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 

-  ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯยงัคงเสริมควำมหลำกหลำยของรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯใหม้ำก
ขึน้ ดว้ยกำรซือ้สิทธิ์มำสเตอรแ์ฟรนไชสร์ำ้นอำหำรสไตลนี์โอไตห้วัน (Neo Taiwanese) ซึ่ง
เป็นอำหำรจีนดัง้เดิมผสมกล่ินอำยควำมเป็นญ่ีปุ่ นภำยใตแ้บรนด ์Din’s จำกประเทศญ่ีปุ่ นมำ
ด ำเนินกำร โดยไดเ้ปิดสำขำแรกในเดือนธันวำคม ปี 2562 

- ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯได ้จดัตัง้บรษิัทรว่มทนุภำยใตช้ื่อ “บรษิัท กินดีอยู่ดี 2020 จ ำกดั” เพื่อ
ขยำยรำ้นอำหำรแบรนดเ์ขียงในพืน้ท่ีภำคใต ้ 

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

1.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญ 
1.1.2.1 พัฒนำกำรทีส่ ำคัญ  

ปี 
2534 

▪ กลุ่มผูถื้อหุน้ไดเ้ล็งเห็นโอกำสในกำรบุกเบิกตลำดรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นระดบัพรีเมี่ยมใน
ประเทศไทย จึงไดเ้ปิดรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นรำ้นแรก ภำยใตแ้บรนด์ ZEN ที่ซอยทองหล่อ 
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผูบุ้กเบิกตลำดอำหำรญ่ีปุ่ นรำยแรก ๆ ของประเทศไทย ที่มุ่งเนน้ใน
กำรน ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม ดว้ยวตัถุดิบระดบัพรีเมี่ยม และกำรบริกำรที่มี
คณุภำพดี ส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ระดบับน  

ปี 
2536 
- 
2548 

▪ จำกควำมส ำเรจ็ของรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นภำยใตแ้บรนด ์ZEN สำขำแรก กลุ่มบรษิัทฯ จึง
มีกำรขยำยสำขำ ZEN อย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2546 บริษัทฯ เล็งเห็นโอกำสทำง
ธุรกิจในพืน้ที่ต่ำงจังหวัดที่มีก ำลังกำรซือ้และควำมตอ้งกำรบริโภคอำหำรญ่ีปุ่ นที่
สูงขึน้ จึงไดม้ีกำรขยำยสำขำไปต่ำงจงัหวัด โดยสำขำ ZEN แห่งแรกในต่ำงจงัหวดั 
ไดแ้ก่ สำขำที่ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัพลำซ่ำ  แอรพ์อรต์   จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปี 
2550 

▪ จำกกำรขยำยสำขำรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นภำยใตแ้บรนด ์ZEN อย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2550 
กลุ่มบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำขยำยประเภทรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นใหม้ีควำมหลำกหลำยมำก
ยิ่งขึน้และเพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลูกคำ้ จึงเปิดบริกำรรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น 
(Yakiniku) ภำยใต้แบรนด์ AKA แห่งแรก ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เวิลด์ และในปี
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- 
2553 

เดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ไดข้ยำยรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์AKA อีกจ ำนวน 2 สำขำ 
ไดแ้ก่ สำขำรอยลั กำรเ์ดน้ พทัยำ และสำขำศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัพลำซ่ำ พระรำม 2 

▪ ต่อมำในปี 2552 กลุ่มบริษัทฯ ไดน้ ำเสนอรำ้นอำหำรไลฟ์สไตลรู์ปแบบใหม่ในสไตล์ 
“โตเกียว คำเฟ่” ภำยใตแ้บรนด ์On the Table สำขำแรก ท่ีศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลั เวิลด ์

ปี 
2554 

▪ กลุ่มผูถื้อหุน้ไดด้  ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำม
ชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ โดย 

- จัดตัง้ ZRH ขึน้เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.0 ลำ้นบำท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท 
เพื่อประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์ZEN  

- จัดตัง้ OTT ขึน้เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียน 8.0 ลำ้นบำท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท 
เพื่อประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์On the Table และ  

- จดัตัง้ GGG ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 สิงหำคม 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียน 12.0 ลำ้นบำท 
แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 120,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท 
เพื่อประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยม  

- จดัตัง้ AKA ขึน้เมื่อวนัที่ 30 สิงหำคม 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียน 30.0 ลำ้นบำท 
แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 300,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท 
เพื่อประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์AKA  

ปี 
2555 

▪ ZRH ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 29.0 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญจ ำนวน 
290,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ส่งผลใหม้ีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 
30.0 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

ปี 
2556 

▪ AKA ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 20.0 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญจ ำนวน 
200,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ส่งผลใหม้ีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 
50.0 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

▪ GGG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 18.0 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญจ ำนวน 
180,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ส่งผลใหม้ีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 
30.0 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

ปี 
2557 

▪ AKA ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 30.0 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญจ ำนวน 
300,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ส่งผลใหม้ีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 
80.0 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 
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▪ OTT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 17.0 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญจ ำนวน 
170,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ส่งผลใหม้ีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 
25.0 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

▪ กลุ่มผูถื้อหุน้ไดจ้ัดตัง้ ZCG หรือ บริษัทฯ ขึน้เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2557 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 135.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญ 13,500,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 10.0 บำท เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) และไดม้ีกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ โดย ZCG ไดเ้ขำ้
ซือ้หุน้ทัง้หมดของ ZRH AKA OTT และ GGG จำกผูถื้อหุน้เดิม ส่งผลใหภ้ำยหลงักำร
ปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ดงักล่ำว ZCG ถือหุน้ในบริษัทย่อยทัง้ 4 บริษัท ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100.0 

▪ กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกำรเปิดรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงแบบพรีเมี่ยมภำยใตแ้บรนด ์ Tetsu 
แห่งแรก ที่ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลั เอ็มบำสซี่ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ GGG 

ปี 
2558 

▪ บริษัทฯ จัดตั้ง ZSM ขึน้เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 70.0 ลำ้น
บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 700,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท 
เพื่อท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรระบบซัพพลำยเชน (Supply Chain) ให้กับสำขำ
รำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ  

ปี 
2559 

▪ ZCG เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5.6 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัเพิ่มทุน 562,500 
หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.0 บำท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 140.6 ลำ้น
บำท  

▪ เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำทุกระดับและเพื่อเป็นกำร
กระจำยควำมเส่ียง (Diversify) ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นกำรสรำ้งรำกฐำน
ในกำรขยำยธุรกิจเขำ้สู่ธุรกิจแฟรนไชส ์กลุ่มบริษัทฯ จึงไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำรในเครือแบ
รนด์ต ำมั่ว ซึ่งเป็นผู้น ำในธุรกิจแฟรนไชส์รำ้นอำหำรไทยอีสำน ซึ่งประกอบดว้ย        
แบรนด ์ต ำมั่ว  ลำวญวน เฝอ และแจ่วฮอ้น  

ปี 
2560 

▪ กลุ่มบรษิัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำรของรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยมภำยใตแ้บรนด ์Sushi 
Cyu จ ำนวน 2 สำขำ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้ระดบับน  

▪ เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรสรำ้งกำรเติบโตของรำยไดแ้ละเพิ่มช่องทำงในกำร
เข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มำกขึน้ กลุ่มบริษัทฯ ไดข้ยำยธุรกิจเข้ำสู่ธุรกิจกำรบริกำร
เก่ียวกบักำรใหบ้รกิำรรำ้นอำหำร เช่น กำรบรกิำรจดัส่งอำหำร (Delivery) กำรบรกิำร
จัดเลีย้ง (Catering) และธุรกิจอำหำรคำ้ปลีกส ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรพรอ้มปรุง 
(Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) ตำมหนำ้สำขำ
รำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยอื่นๆ รวมถึงมีแผนที่จะ
ให้บริกำรบริหำรรำ้นอำหำร (Restaurant Management) และให้บริกำรที่ปรึกษำ
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เก่ียวกบัรำ้นอำหำร (Restaurant Consultancy) ส ำหรบัผูป้ระกอบกิจกำรรำ้นอำหำร
ที่ตอ้งกำรสรำ้งระบบกำรบริหำรรำ้นอำหำรท่ีไดม้ำตรฐำน หรือ ประสบปัญหำในกำร
ด ำเนินธุรกิจ  

ปี 
2561 

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

- เปล่ียนแปลงมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้จำกหุน้ละ 10.0 บำท เป็นหุน้ละ 1.0 บำท  

- บรษิัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 159,375,000.0 บำท  

โดยแบ่งปันหุน้สำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 84,375,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ เดิมของบรษิัทฯ (Right Offering)  

และหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ จ ำนวน 75,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering (IPO))  

ทั้งนี ้ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริษัทฯ จะมีทุนจด
ทะเบียนเ ป็นจ ำนวน 300,000,000.0 บำท แบ่ ง เ ป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
300,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.0 บำท  

▪ ในเดือนธันวำคม กลุ่มบริษัทฯ น ำเสนอรำ้นอำหำรไทย ภำยใตแ้บรนดเ์ขียง ซึ่งเนน้
รูปแบบอำหำรจำนเดียว ที่เป็นอำหำรตำมสั่งยอดนิยมของไทย เช่น ขำ้วผดักระเพรำ 
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ผดัซีอิว๊ เป็นตน้  

ปี 
2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

▪ บริษัทฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 75,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
1.0 บำท ใหแ้ก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ระหว่ำงวันที่ 7 - 11 กุมภำพันธ์ 2562 
และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและได้เข้ำท ำกำรซื ้อขำยเป็นวันแรกในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ ์2562  

▪ ในเดือนมีนำคม 2562 ไดข้ยำยธุรกิจ  ZEN Box เพื่อเป็นกำรตอบสนองพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคอนัรีบเรง่ โดยมีคอนเซ็ปตอ์ำหำรแบบ Grab and Go เนน้อำหำรมีประโยชน์
เพื่อสุขภำพที่ดีในวิถีชีวิตอันเร่งด่วน เมนูส่วนใหญ่ประกอบดว้ยปลำและผักสด
หลำกหลำยชนิด อำทิ Maki Wrap สลดั โอนิกิรติ่ำงๆ 

▪ ในเดือนกรกฎำคม บรษิัทฯไดย้ำ้ยส ำนกังำนใหญ่ไปยงัที่อยู่ใหม่ เลขที่ 662 ซอยอ่อน
นุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 เพื่อกำรบริหำรงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
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ปี 
2563 

 

▪ ในเดือนธันวำคม AKA ไดน้ ำเสนอรำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วัน (Neo Taiwanese) 
อำหำรจีนดัง้เดิมผสมกล่ินอำยควำมเป็นญ่ีปุ่ นภำยใตแ้บรนด ์Din’s จำกกำรซือ้สิทธ์ิ
มำสเตอรแ์ฟรนไชสม์ำด ำเนินงำนจำกประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีเมนอูำหำรท่ีเป็นจดุเด่นของ
ร้ำนคือ “THE FLYING XIAO LONG BAO” หรือเส่ียวหลงเปำติดปีก โดยได้เปิด
สำขำแรกที่ศนูยก์ำรคำ้สำมย่ำนมิตรทำวน ์ 

▪ กลุ่มบริษัทฯได ้จัดตัง้บริษัทร่วมทุนภำยใตช้ื่อ “บริษัท กินดีอยู่ดี 2020 จ ำกัด” เมื่อ
วนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2563 ดว้ยทนุจดทะเบียน 30.0 ลำ้นบำท โดยกลุ่มบรษิัทฯ ถือหุน้ 
25% ผ่ำนบริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ จ ำกัด เพื่อขยำยรำ้นอำหำรแบรนดเ์ขียงใน 14 
จงัหวดัภำคใตใ้หร้วดเรว็และมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

▪ ZRH ไดล้ดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 225.0 ลำ้นบำทจำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 300.0 
ลำ้นบำท โดยมีทนุจดทะเบียนคงเหลือจ ำนวน 75.0 ลำ้นบำท 
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1.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้เงนิทีไ่ด้จำกกำรระดมทุน 
1.ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้เงนิทีไ่ด้จำกกำรเสนอขำยตรำสำรทุนหรือตรำสำรหนีแ้ต่ละคร้ัง 
 
ในปี 2563 บรษิัทไม่มีกำรระดมทนุจำกกำรเสนอขำยตรำสำรทนุหรือตรำสำรหนี ้
 

 
1.1.4 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท  
 

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

ชื่อบรษิัท (ภำษำองักฤษ) : Zen Corporation Group Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น 

ธุรกิจหลกั :  ธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น 

บรษิัทแกน :  บรษิัท เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ จ ำกดั (“ZRH”) 

ทนุจดทะเบียน : 300,000,000 บำท (สำมรอ้ยลำ้นบำทถว้น) 

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

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

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 662 ซอยอ่อนนชุ 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107561000439 

Home Page : www.zengroup.co.th 

โทรศพัท ์ : 0-2019-5000 

โทรสำร : 0-2030-5322 
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1.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสร้ำงรำยได้ 
 

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

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

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

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

(5)  รำยไดอ่ื้น ประกอบไปดว้ย รำยไดด้อกเบีย้รบั รำยไดจ้ำกกำรขำยบตัรสมำชิก และรำยไดจ้ำกกำรขำยสินทรพัย ์ เป็นหลกั 
 

โครงสร้ำงรำยได้ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2561 2562 2563 

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

ธุรกิจรำ้นอำหำร 2,672.6 90.1 2,703.2 86.0 1,812.8 77.5 

- แบรนด ์ZEN 1,182.5 39.9 1,053.0 33.5 572.6 24.5 

- แบรนด ์AKA 607 20.5 725.8 23.1 612.2 26.2 

- แบรนด ์Din’s - 0 1 0.0 19.3 0.8 

- แบรนด ์On the Table 414.6 14.0 455.4 14.5 311.6 13.4 

- แบรนด ์Tetsu 50.9 1.7 57.1 1.8 36.1 1.5 

- แบรนด ์Sushi Cyu 130.7 4.4 95 3.0 70.0 3.0 

- แบรนด ์Musha 13.3 0.4 20.8 0.7 7.8 0.3 

- แบรนด ์BOX - 0.0 9.9 0.3 7.1 0.3 

- แบรนดร์า้นอาหารไทย(2) 273.6 9.2 285.2 9.1 176.1 7.5 

ธุรกิจแฟรนไชส์(3) 235.7 8.0 268.2 8.5 207.2 8.8 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน(4) 20.6 0.7 130 4.1 262.0 11.2 

รำยไดอ่ื้น(5) 35.7 1.2 42.8 1.4 51.4 2.5 

รวมรำยได้ 2,964.6 100 3,144.2 100.0 2,333.4 100.0 
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1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริกำร 

1. ผลิตภัณฑแ์ละบริกำรและพัฒนำนวัตกรรมของกลุ่มบริษทัฯ 
1.1 ร้ำนอำหำร 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรร้ำนอำหำรและธุรกิจแฟรนไชส์ภำยใต้แบรนด์
รำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ โดยมีรำยละเอียดของแบรนดต์่ำงๆ ดงันี ้

(1) ZEN, ZENBOX 

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

 

 

 

 

 

 

  

รำ้น ZEN มุ่งมั่นที่จะสรำ้งประสบกำรณก์ำรรบัประทำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบแท้ๆ   ดว้ยศิลปะ
แห่งควำมมุ่งมั่นตัง้ใจและควำมพิถีพิถนัในทกุรำยละเอียดตำมแบบวิถีแห่งเซ็นของชำวญ่ีปุ่ น ผสำนรวม
กับบรรยำกำศกำรตกแต่งภำยในที่ผ่ำนกำรออกแบบมำเพื่อใหไ้ดบ้รรยำกำศที่อบอุ่นและมีควำมเป็น
ส่วนตวั เหมือนรบัประทำนอำหำรที่บำ้นและสำมำรถรบัประทำนร่วมกนัไดท้ัง้ครอบครวั โดยรำ้น ZEN 
ในแต่ละสำขำจะมีทัง้ครวัรอ้นและครวัเย็น และมีกำรปรุงอำหำรสดใหม่โดยพ่อครวัมืออำชีพ       

   

รำ้น ZEN เป็นรำ้นอำหำรที่ใหบ้ริกำรในแบบ A La Carte โดยมีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
หลำกหลำยประเภท เช่น ซูชิ ซำซิมิ อำหำรชุด อำหำรป้ิงย่ำง โซบะ อุดง้ อำหำรทำนเล่น สลัด ขนม
หวำน เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล ์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เป็นตน้ โดยรำ้น ZEN จะมีกำรน ำเสนอ
เมนพูิเศษตำมเทศกำลต่ำงๆ เสมอ นอกจำกเพื่อเป็นกำรกระตุน้ยอดขำยแลว้ ยงัเป็นกำรทดสอบกระแส
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ตอบรบัจำกผลิตภณัฑใ์หม่ที่น ำเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำอำหำรทกุเมนขูอง ZEN เป็นท่ีชื่น
ชอบของลกูคำ้ นอกจำกนี ้ZEN ยงัใหค้วำมส ำคญักับควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรจดัท ำโปรโมชั่น
ร่วมกันกับพนัธมิตรต่ำงๆ (Co-Promotion) อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ผูใ้หบ้ริกำรเครือข่ำยโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 
หรือบตัรเครดิตต่ำงๆ เป็นตน้ 

          

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น ZEN คือ กลุ่มวยัท ำงำน กลุ่มเพื่อนและครอบครวั ที่มีรำยได้
ระดบัปำนกลำงถึงสงู โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 400 บำท 

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์ZEN ทัง้หมด 43 สำขำ 
และ Zen Box ทัง้หมด 2 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของทัง้หมด  

 

(2) AKA 
AKA เป็นรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น (Yakiniku) มีพืน้ที่เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 150 - 

180 ตร.ม. AKA ใหค้วำมส ำคญักบัรำยละเอียดและกำรคดัสรรวตัถดุิบที่หลำกหลำยและมีคณุภำพ สด
ใหม่ และมำจำกที่ต่ำงๆ ทั่วทุกมุมโลก ผสมผสำนกับกำรปรับรสชำติเมนูต่ำงๆ ใหม้ีเอกลักษณแ์ละ
เหมำะส ำหรบักำรป้ิงย่ำง รวมถึงซอสป้ิงย่ำงสตูรพิเศษที่คิดคน้โดยกลุ่มบริษัทฯ จำกกำรคดัสรรวตัถดุิบ
ชัน้ดีผ่ำนกรรมวิธีอย่ำงพิถีพิถนั เพื่อใหไ้ดซ้อสป้ิงย่ำงที่มีกล่ินหอมและรสชำติกลมกล่อมเหมำะส ำหรบั
ป้ิงย่ำงตำมแบบฉบบัเฉพำะของ AKA  
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  รูปแบบกำรใหบ้ริกำรของรำ้น AKA มีทัง้แบบบุฟเฟ่ต ์(Buffet) และแบบ A La Carte ส ำหรบั
ลกูคำ้ที่ไม่ตอ้งกำรรบัประทำนอำหำรแบบบุฟเฟต ์  โดยอำหำรป้ิงย่ำงแบบบุฟเฟ่ตม์ีใหเ้ลือกทัง้หมด 3 
รำคำคือ 339+ 439+ และ 549+ บำท (ไม่รวมเครื่องดื่มและค่ำบริกำร (Service Charge)) โดยรำ้น 
AKA จะมีกำรน ำเสนอเมนพูิเศษตำมเทศกำลต่ำงๆ เสมอ นอกจำกเพื่อเป็นกำรกระตุน้ยอดขำยแลว้ ยงั
เป็นกำรทดสอบกระแสตอบรบัจำกผลิตภณัฑใ์หม่ที่น ำเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำอำหำรทุก
เมนูของ AKA เป็นที่ชื่นชอบของลูกคำ้ นอกจำกนี ้AKA ยังใหค้วำมส ำคัญกับควำมร่วมมือทำงธุรกิจ 
ผ่ำนกำรจัดท ำโปรโมชั่นร่วมกันกับพันธมิตรต่ำงๆ (Co-Promotion) อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ผู้ให้บริกำร
เครือข่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือบตัรเครดิตต่ำงๆ เป็นตน้ 

  

 

 

 

 

 

  กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น AKA คือ ลกูคำ้กลุ่มนกัศกึษำมหำวทิยำลยั กลุ่มวยัท ำงำน กลุ่ม
เพื่อน และครอบครวัรุน่ใหม่ โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 500 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์AKA จ ำนวนทัง้สิน้ 28 
สำขำ ซึ่งเป็นสำขำในประทเศที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน 25 สำขำ และสำขำแฟรนไชสใ์น
ต่ำงประเทศจ ำนวน 3 สำขำ คือท่ีพม่ำ 2 สำขำและกมัพชูำ 1 สำขำ 

 

(3) On the Table 
On the Table เป็นรำ้นอำหำรประเภทไลฟ์สไตล์ ที่ผสมผสำนระหว่ำงอำหำรญ่ีปุ่ นและ

อำหำรสไตล์ตะวันตกในรสชำติของคนไทย มีพืน้ที่ เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 140 -150 ตร.ม. โดย
บรรยำกำศกำรตกแต่งภำยในรำ้นไดแ้รงบนัดำลใจมำจำกรูปแบบของโตเกียวคำเฟ่ (Tokyo Café’) ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ที่เนน้วสัดุที่ท  ำจำกธรรมชำติ ใหค้วำมรูส้ึกเหมือนกำรรบัประทำนอำหำรที่บำ้น มีควำม
อบอุ่นและเป็นกนัเอง  
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On the Table เป็นร้ำนอำหำรที่ ให้บริกำรแบบ A La Carte ในรูปแบบอำหำรสไตล์ 
Homemade ที่ปรุงสดใหม่หลำยประเภท เช่น ข้ำว พำสตำ้ ซูชิ สลัด และพิซซ่ำ เป็นตน้ รวมถึงของ
หวำนและเครื่องดื่มหลำกหลำยประเภท  โดยรำ้น On the Table จะมีกำรน ำเสนอเมนูพิเศษตำม
เทศกำลต่ำงๆ เสมอ นอกจำกเพื่อเป็นกำรกระตุน้ยอดขำยแลว้ ยงัเป็นกำรทดสอบกระแสตอบรบัจำก
ผลิตภัณฑใ์หม่ที่น ำเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำอำหำรทุกเมนูของ On the Table เป็นที่ชื่น
ชอบของลกูคำ้ นอกจำกนี ้On the Table ยงัใหค้วำมส ำคญักับควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรจดัท ำ
โปรโมชั่นร่วมกันกับพันธมิตรต่ำงๆ (Co-Promotion) อย่ำงต่อเนื่อง  เช่น ผู้ให้บริกำรเครือข่ำย
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือบตัรเครดิตต่ำงๆ เป็นตน้ 
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กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น On the Table ไดแ้ก่ ลูกคำ้กลุ่มเพื่อน ลูกคำ้กลุ่มพนักงำน
ออฟฟิศ และครอบครวัคนรุน่ใหม่ โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 400 บำท 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์On the Table 
จ ำนวนทั้งสิน้ 28 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน 26 สำขำ และ
สำขำแฟรนไชสใ์นกมัพชูำจ ำนวน 2 สำขำ  

(4) Din’s 
  Din’s รำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วนั (Neo Taiwanese Style) ที่เกิดจำกกำรผสมผสำนกนัของ
วัฒนธรรมอำหำรจีนแบบดั่งเดิมกับแรงบันดำลใจจำกประเทศญ่ีปุ่ น จึงท ำใหรู้ปแบบของอำหำรที่มี
พืน้ฐำนจำกประเทศไตห้วันนีม้ีเอกลักษณเ์ฉพำะทั้งรูปแบบเมนูและรสชำติอำหำร โดยเมนูที่ถือเป็น
ซิกเนเจอรข์องทำงรำ้นคือ “เส่ียวหลงเปำติดปีก” (The Flying Xiao Long Bao) ซึ่งถูกคิดคน้จำกสุด
ยอดเชฟติ่มซ ำ ควำมพิเศษของเมนนูีค้อืกำรผสมผสำนระหว่ำงเส่ียวหลงเปำและเกีย๊วซ่ำแบบญ่ีปุ่ น โดย
กำรพัฒนำแป้งมำวำงใต้เส่ียวหลงเปำ คล้ำยเส่ียวหลงเปำติดปีก  มีเอกลักษณ์เฉพำะพรอ้มวิธี
รบัประทำนท่ีไม่เหมือนใคร ซึ่งเมนนูีเ้ป็นเมนทูี่มีเฉพำะที่ รำ้น Din’s เท่ำนัน้ และถือเป็นครัง้แรกที่เปิดตวั
ในประเทศไทย  

 

นอกจำกเมนเูส่ียวหลงเปำ ซึ่งเป็นเมนแูนะน ำของทำงรำ้นแลว้ ทำงรำ้นยงัพรอ้มใหบ้รกิำรอำหำร
ประเภทขำ้ว รำเมน ติม่ซ  ำ เกี๊ยวซ่ำ และอำหำรทำนเล่นต่ำงๆ กวำ่ 50 รำยกำรท่ีมีรสชำติที่หลำกหลำย 
สำมำรถทำนไดท้กุวนั และเซ็ทเมนทูี่คุม้ค่ำดว้ยรำคำ ตอบสนองลกูคำ้ที่ตอ้งกำรอิ่มครบจบใน 1 เซท็
เมน ู
  บรรยำกำศของรำ้น Din’s ออกแบบตกแตง่ในสไตลโ์มเดิรน์ ที่ผสมผสำนกล่ินอำยของควำม
เป็นตะวนัออก ใหม้คีวำมเรยีบงำ่ยและทนัสมยั เหมำะส ำหรบัครอบครวั กลุ่มเพื่อน มำรบัประทำน
อำหำรรว่มกนัไดอ้ยำ่งมีควำมสขุ และอิ่มอรอ่ยกบัทกุเมน ูอีกหนึ่งจดุเด่นของรำ้นคือ บรเิวณพืน้ท่ีครวัที่
มีกำรเปิดใหล้กูคำ้ไดเ้ห็นขณะที่เชฟก ำลงัท ำอำหำร เพื่อส่งต่อประสบกำรณก์ำรรบัประทำนอำหำรใน
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ทกุขัน้ตอนใหล้กูคำ้ไดเ้ห็น ทัง้วตัถดุิบที่คดัสรรมำอยำ่งดี เนน้คณุภำพ และเทคนิคกำรปรุงที่ใส่ใจในทกุ
รำยละเอียดใหล้กูคำ้ไดเ้ห็นทกุเมนทูี่รำ้น Din’s เสิรฟ์ใหล้กูคำ้ทกุทำ่น 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น Din’s คือ ลูกคำ้กลุ่มนักเรียนนักศึกษำ กลุ่มวัย ท ำงำน และ
ครอบครวั โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 200 บำท 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์Din’s จ ำนวนทัง้สิน้ 2 
สำขำในประเทศไทย ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของ  

(5) Tetsu   

รำ้น Tetsu เป็นรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นและป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น (Yakiniku) ระดบัพรีเมี่ยมของกลุ่ม
บรษิัทฯ มีพืน้ท่ีเฉล่ียต่อสำขำประมำณ 200 ตร.ม. โดยใหบ้รกิำรอำหำรประเภทป้ิงย่ำง และมุ่งเนน้กำร
สรำ้งประสบกำรณค์วำมอรอ่ยของเนือ้โอมิ หน่ึงในสำมของสดุยอดเนือ้ววัเป็นวตัถดุิบหลกั และกำร
ตกแตง่รำ้นสไตลอ์ินดสัเทรียล คอนเทมโพรำรี ่ที่ใหค้วำมรูส้กึเท่ห ์มีสไตล ์โดดเด่นดว้ยผนงัอฐิเปลือย 
และเหล็กแผ่นใหญ่ เป็นไฮไลนใ์นตกแตง่ตำมควำมหมำยของค ำว่ำ “เทต็ส”ึ ซึ่งในภำษำญ่ีปุ่ นท่ีแปลว่ำ 
“เหล็ก” ผสมผสำนอย่ำงลงตวั  โดยรำ้น “เทต็ส”ึ เปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่ปี 2014 ที่ชัน้ 5 ศนูยก์ำรคำ้ 
Central Embassy เพียงแหง่เดยีวในประเทศไทย  

 

  

รำ้น Tetsu เป็นรำ้นอำหำรที่ให้บริกำรแบบ A La Cart  มีเมนูทั้งในส่วนป้ิงย่ำง ซูชิ ที่ใช้
วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม และรสชำติแบบตน้ต ำรบั ทั้งนี ้รำ้น Tetsu ใหค้วำมส ำคัญและพิถีพิถันในกำร
คัดเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภำพ และน ำเขำ้วัตถุดิบส่วนหนึ่งจำกประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง จุดเด่นของรำ้น 
Tetsu คือเนือ้โอมิวำกิว ซึ่งเป็นเนือ้น ำเขำ้จำกฟำรม์ที่ใหญ่ที่สดุในภูมิภำคคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีตรำ
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สญัลกัษณก์ำรนัตีสดุยอดเนือ้โอมิจำกญ่ีปุ่ น ซึ่งเทียบเคียงกบัเนือ้มตัซซึำกะและเนือ้โกเบ ที่ส  ำคญัววัโอ
มิ ถกูเลีย้งดว้ยธัญพืช Organic ท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำเรำจะไดส้มัผสัรสชำติ ควำมหอม และควำมอรอ่ยของ
เนือ้ และแน่นอนส่ิงที่คดัสรรมำใหใ้นเกิดจำกควำมทุ่มเทของผูรู้จ้รงิเรื่องเนือ้ของเชฟ Tetsu  

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

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

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์Tetsu จ ำนวนทัง้สิน้ 1 
สำขำ ซึ่งสำขำดงักล่ำวเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของ  

(6) Sushi Cyu & Carnival Yakiniku    

ร้ำน Sushi Cyu & Carnival Yakiniku  เป็นร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและป้ิงย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น 
(Yakiniku) ระดับพรีเมี่ยมของกลุ่มบริษัทฯ มีพืน้ที่เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 140-240 ตร.ม. โดยจะ
คดัเลือกวตัถดุิบคุณภำพระดบัพรีเมี่ยม โดยมีกำรน ำเขำ้วตัถุดิบที่ส  ำคญัเช่น ปลำทูน่ำ และไข่หอยเม่น 
จำกประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง และประกอบอำหำรโดยเชฟญ่ีปุ่ น เพื่อใหไ้ดร้สชำติอำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม  

  

รำ้น Sushi Cyu& Carnival  เป็นรำ้นอำหำรที่ใหบ้ริกำรแบบ A La Carte ภำยใตแ้นวคิด 
Premium Japanese Foods ที่ใหค้วำมส ำคญักับคุณภำพและควำมสดใหม่ของวตัถุดิบ ผ่ำนกำรปรุง
โดยเชฟญ่ีปุ่ นที่มีประสบกำรณก์ำรท ำอำหำรญ่ีปุ่ นมำอย่ำงยำวนำน โดยเมนูโดดเด่นของรำ้น Sushi 
Cyu (Exclusive Menu) ไดแ้ก่ “Omakase อรอ่ยตำมใจเชฟ” ซึ่งเป็นเมนทูี่มีเซ็ตซูชิย่อยๆ ประมำณ 10 
- 18 ค ำที่คัดสรรโดย Head Chef ชำวญ่ีปุ่ น นอกจำกนี ้รำ้น Sushi Cyu มีกำรจดัเทศกำลต่ำงๆ เพื่อ
กระตุน้ยอดขำย เช่น กำรจดัคอรส์ อำหำร โดยเชิญเชฟชำวญ่ีปุ่ นที่ไดร้บัรำงวัล Michelin Star 3 ดำว 
มำใหบ้ริกำรอำหำรแบบพรีเมี่ยม และเป็นแบบส่วนตวั ซึ่งเปิดใหลู้กคำ้ที่สนใจจองเขำ้ร่วมคอรส์ดงัก
ล่ำว และไดร้บัผลตอบรบัที่ดีจำกลกูคำ้ เป็นตน้ 

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์Sushi Cyu จ ำนวน
ทัง้สิน้ 3 สำขำ และ Sushi Cyu Ryo 1 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของทัง้หมด  

 (7) ต ำม่ัว  

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

  

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

   

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น ต ำมั่ว คือ ครอบครวัและคนท ำงำนที่มีรำยไดร้ะดบัปำนกลำง 
โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 250 บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์ต ำมั่ว จ ำนวนทัง้สิน้ 
119 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 12 สำขำ และสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวน 107
สำขำ  
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(8) ลำวญวน  

รำ้น ลำวญวน เป็นรำ้นอำหำรที่ผสมผสำนระหว่ำงอำหำรไทย-อีสำน และอำหำรเวียดนำม 
มีพืน้ท่ีเฉล่ียต่อสำขำประมำณ 80-120 ตร.ม. โดยน ำเสนออำหำรท่ีผสมผสำนระหว่ำงอำหำรไทย-อสีำน 
กับอำหำรเวียดนำมหลำกหลำยชนิด ที่มำรวมเขำ้กันไดอ้ย่ำงลงตวั เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้รโิภคที่ตอ้งกำรอำหำรเพื่อสขุภำพท่ีสด สะอำด และอรอ่ย 

  

รำ้น ลำวญวน เป็นรำ้นอำหำรแบบตำมสั่ง (A La Carte) โดยใหบ้ริกำรอำหำรไทย-อีสำน 
ผสมผสำนกับอำหำรเวียดนำมที่ปรบัรสชำติใหส้ำมำรถรบัประทำนรวมกันไดอ้ย่ำงลงตัว นอกจำกนี ้
รำ้น ลำวญวน จะมีกำรน ำเสนอเมนูพิเศษ (Exclusive Menu) ตำมเทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุน้
ยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรบัจำกผลิตภณัฑใ์หม่ที่น ำเสนอใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

   

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น ลำวญวน คือ ครอบครวัและคนท ำงำนที่มีรำยไดร้ะดบัปำน
กลำง โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 300 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์ลำวญวน จ ำนวนทัง้สิน้ 
29 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 7 สำขำ และสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวน 22 สำขำ  

 

(9) แจ่วฮ้อน  

เป็นรำ้นอำหำรประเภทสุกีล้ำวหรือจิม้จุ่ม  มีอุปกรณเ์ป็นหมอ้ดินเผำสไตลอ์ีสำนที่น ำ้ซุป
เคี่ยวจำกวัตถุดิบชั้นดี หอมข้ำวคั่ว  และเต็มไปดว้ยสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณทำงยำที่มีประโยชนต์่อ
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รำ่งกำย และน ำ้จิม้แจ่วปรุงรสจดัจำ้นตำมสตูรอีสำนแท้ๆ  

 

 

 

  

รูปแบบกำรใหบ้รกิำรของรำ้น แจ่วฮอ้น มีทัง้แบบบฟุเฟ่ต ์(Buffet) และแบบตำมสั่ง (A La Carte)  

  

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น แจ่วฮอ้น คือ ครอบครวัและคนท ำงำนที่มีรำยไดร้ะดับปำน
กลำง โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 350 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์แจ่วฮอ้น จ ำนวนทัง้สิน้ 
7 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 2 สำขำ และสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวน 5 สำขำ  

 

(10)    เฝอ  
รำ้น เฝอ เป็นรำ้นอำหำรก๋วยเตี๋ยวสไตลเ์วียดนำม โดยน ำเสนอก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชำติกลม

กล่อม เนน้หนกัไปที่เครื่อง ทัง้หม ูเนือ้ เครื่องใน และไข่เยิม้  เสิรฟ์พรอ้มน ำ้จิม้ สตูรเด็ดของทำงรำ้นใช้
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ทำนเฉพำะกับเฝอ และผกัสดอีกมำกมำย มีกำรตกแต่งภำยในรำ้นซึ่งเนน้ใหล้กูคำ้รูส้ึกสบำยตำ ดว้ย
ภำพเพน้ทผ์นงัแบบรว่มสมยั แต่ยงัคงกลิ่นอำยวิถีชีวิตของชำวเวียดนำม  

  

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

   

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์เฝอ ซึ่งเป็นสำขำแฟรน
ไชสท์ัง้หมด 4  สำขำ  

 

(11)    เดอต ำม่ัว 

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

   

 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น เดอต ำมั่ว คือ กลุ่มลกูคำ้ที่มีรำยไดส้งูและลกูคำ้ชำวต่ำงชำติ
โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 400 บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์เดอต ำมั่ว  ซึ่งเป็น
สำขำแฟรนไชสท์ัง้หมด 1  สำขำ  

 

(12) เขียง 

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

  

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น เขียง คือ ลูกคำ้วัยเริ่มตน้ท ำงำน ครอบครวั รวมทั้งนักเรียน/
นกัศึกษำ และผูบ้ริโภคที่ตอ้งกำรรบัประทำนอำหำรพรอ้มเสิรฟ์ (Quick Meal) โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ีย
ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 80-100 บำท 
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โดยกลุ่มบริษัทฯ เปิดรำ้นเขียงสำขำแรกในเดือนธันวำคม ปี 2561  ที่สถำนีบริกำรน ำ้มัน 
ปตท. เจษฎำบดินทร ์จ.นนทบรุ ีโดยกำรขยำยสำขำของรำ้นเขียงนัน้ ไดแ้บ่งออกเป็น รำ้นท่ีอยู่ใน สถำนี
บริกำรน ำ้มัน  คอมมูนิตีม้อลล์  ศูนยก์ำรคำ้ ฟู้ดคอรท์และ รำ้นในห้องแถว ปัจจุบัน รำ้นเขียง เปิด
ใหบ้รกิำร มำกกว่ำ 50 สำขำ และพรอ้มใหบ้รกิำรในเมืองหลกั ทั่วประเทศภำยในปี 2563 นี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์เขียง จ ำนวนทัง้สิน้ 78    
สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 24 สำขำ และเป็นสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวน  54 
สำขำ 

 

  1.2 แฟรนไชส ์

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

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

 

  1.3 ธุรกิจทีเ่กี่ยวเน่ืองอื่น 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจรำ้นอำหำรอื่นๆ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 

(1) ธุรกิจกำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) และธุรกิจบริกำรกำรจัดเลีย้ง (Catering) 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรใหบ้รกิำรจดัส่งอำหำร (Delivery) ผ่ำนช่องทำงระบบ Call Center 1376 
และ www.1376delivery.com ซึ่งเป็นช่องทำงกำรสั่งอำหำรของทำงกลุ่มบริษัท และช่องทำงกำรสั่ง
อำหำรของ Food Applicators ต่ำงๆ เช่น Grab Food, Lineman, Food Panda และ Gojek เป็นตน้  
ซึ่งผูบ้ริโภคสำมำรถเลือกสั่งอำหำรจำกสำขำรำ้นอำหำรแห่งใดก็ได ้ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีกำร
ใหบ้ริกำรกำรจดัเลีย้ง (Catering) ทัง้ในและนอกสถำนที่ ส ำหรบังำนต่ำงๆ เช่น งำนแต่งงำน กำรเลีย้ง
บริษัท และงำนวนัเกิด เป็นตน้ โดยรูปแบบกำรใหบ้ริกำรจดัเลีย้งนัน้มีทัง้รูปแบบที่เป็นบริกำรแบบเต็ม
รูปแบบเหมือนในรำ้นอำหำร (Fine Dinning) และกำรตัง้บทู  

ธุรกิจกำรบรกิำรจดัส่งอำหำร (Delivery) 

จำกไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคที่เปล่ียนไปและกำรพฒันำของเทคโนโลยี่ที่ท  ำใหก้ำรสั่งอำหำร
ออนไลน์ง่ำยและสะดวกมำกยิ่งข้น ท ำให้ตลำดบริกำรจัดส่งอำหำร หรือ Delivery เติบโตสูงและ
ต่อเนื่อง ปัจจุบันนีท้ำงกลุ่มบริษัทฯ ไดเ้พิ่มควำมสะดวกให้กับลูกคำ้ในกำรสั่งอำหำรผ่ำนช่องทำง
ออนไลน ์ผ่ำนตวักลำงที่ใหบ้รกิำรสั่งอำหำรออนไลนเ์พื่อช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถใหร้ำ้นสำขำของกลุม่
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บรษิัทฯ ไดข้ยำยฐำนลกูคำ้มำสู่ส  ำนกังำน และที่พกัอำศยัใกลเ้คียง โดยในปี 2563 ทำงกลุ่มบรษิัทฯ ได้
วำงแผนลงทุนพัฒนำช่องทำงกำรสั่งอำหำรออนไลนผ่์ำนแอพพลิเคชั่น (Application) บนมือถือของ
เครือข่ำยมือถือต่ำงๆ เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมสะดวกในกำรสั่งอำหำรทำงออนไลน์ ขยำยสำขำที่
ใหบ้ริกำรเฉพำะกำรจดัส่งอำหำรโดยเริ่มตน้ใหค้รอบคลมุทุกพืน้ที่ในกรุงเทพฯ รวมทัง้กำรน ำเสนอเมนู
ใหม่ๆ ควบคู่กับกำรจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้ให้ลูกคำ้สั่งซือ้ผ่ำนช่องทำงนีเ้พิ่มมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯ ยงัใหค้วำมส ำคญักบัเรื่องนวตักรรมในกำรจดัส่งอำหำร (Delivery Innovation) 
โดยจะน ำเมนูอำหำรที่ขำยดีของแต่ละแบรนดร์ำ้นอำหำรมำพัฒนำในเรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑ ์
(Packaging Design) ใหม้ีควำมสวยงำม และมีรูปแบบเฉพำะกบัแบรนดร์ำ้นอำหำรนัน้ๆ รวมทัง้ใหเ้กดิ
ควำมสะดวกในกำรจดัส่ง และเปิดรบัประทำนไดส้ะดวก สรำ้งควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ 

ในส่วนขั้นตอนของกำรจัดส่ง กลุ่มบริษัทฯ จะพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และใช้
อปุกรณเ์ก็บรกัษำอณุหภมูิ และคณุภำพอำหำรเหมือนกบัรบัประทำนท่ีรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ 

ธุรกิจกำรบรกิำรกำรจดัเลีย้ง (Catering) 

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

(2) ธุรกิจกำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และกำรให้บริกำร
ทีป่รึกษำเกี่ยวกับร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) 

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

(3) ธุรกิจอำหำรค้ำปลีก 

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

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับบริษัท ไทย บรอดคำสติง้ จ ำกัด  
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(“ไทย บรอดคำสติง้”) เพื่อร่วมมือกันในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อประชำสัมพันธ์สินคำ้ผ่ำน
ช่องทำงส่ือประชำสมัพนัธข์องไทย บรอดคำสติง้ และ/หรือ บรษิัทในเครือ 

 

รูปภำพผลิตภณัฑอ์ำหำรคำ้ปลีก 

 
 

กำรวิจัยและพัฒนำ 

1.กำรวิจัยพัฒนำด้ำนเมนูอำหำร 

กลุ่มบริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำผลิตภัณฑอ์ำหำร รสชำติอำหำร ควำมสะอำดถูกหลกัอนำมยั 
และกำรบรกิำรรำ้นอำหำรที่มีคณุภำพ เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคำ้ของกลุ่มบรษิัทฯ  

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑข์องกลุ่มบริษัทฯ มีกำรพัฒนำคิดคน้เมนูอำหำรใหม่ทุก 2-3 เดือน เพื่อ
จดัเป็นรำยกำรอำหำรพิเศษตำมเทศกำลต่ำงๆในแต่ละช่วงเวลำของปีส ำหรบัแต่ละแบรนด ์รวมถึงเมนูโปรโมชั่น
พิเศษเพื่อเป็นกำรกระตุน้ยอดขำย รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรปรบัเปล่ียนเมนูอำหำรทุก 1 - 2 ปี เพื่อใหร้ำ้นอำหำร
ของกลุ่มบริษัทฯ มีเมนูอำหำรที่สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมและควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและ
กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย  

นอกเหนือจำกเมนอูำหำรส ำหรบัรบัประทำนในรำ้น ทำงฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องแต่ละแบรนด์
รำ้นอำหำรยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรคิดคน้เมนเูดลิเวอรี่และแพคเกจจิง้เพื่อตอบโจทยข์องกลุ่มคนรุน่ใหม่ที่มีกำรสั่ง
อำหำรไปรบัประทำนที่บำ้นหรือที่ท  ำงำนมำกขึน้ เช่นแบรนด ์AKA มีสินคำ้ AKA@Home ใหล้กูคำ้สำมำรถท ำป้ิง
ย่ำงไดเ้องที่บำ้น 

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑข์องแต่ละแบรนดร์ำ้นอำหำรมีกำรพัฒนำสูตรอำหำรของตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อใหเ้มนูอำหำรมีรสชำติที่ตรงกับควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค และยงัคงควำมเป็นเอกลกัษณเ์ฉพำะตวั
ของแต่ละแบรนดร์ำ้นอำหำร รวมถึงมีกำรคิดคน้กระบวนกำรผลิตและปรุงอำหำรแบบใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภำพ
และลดตน้ทนุค่ำใชจ้่ำย ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกลุ่มบรษิัทฯ  
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นอกจำกนี ้ฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ ยงัมีส่วนรว่มในกระบวนกำรคดัเลือกวตัถดุิบหลกัที่
ใชใ้นกำรประกอบอำหำร โดยทำงฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑจ์ะร่วมกับฝ่ำยจดัซือ้ในกำรทดสอบรสชำติ  และ
คุณภำพของวตัถุดิบจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Suppliers) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำวตัถุดิบที่ไดค้ดัสรรมำเพื่อปรุงอำหำรใหก้ับ
ผูบ้รโิภคนัน้มีรสชำติที่ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค มีคณุภำพท่ีดี ในรำคำที่เหมำะสม และเป็นท่ีพึงพอใจของ
ลกูคำ้ 

เพื่อกำรควบคุมมำตรฐำนคุณภำพ และรสชำติอำหำรของทุกสำขำ ฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มบริษัทฯมีกำรจัดอบรมใหแ้ก่พนักงำนของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเป็นประจ ำ เช่น วิธีกำรหุงข้ำว วิธีกำรย่ำง
เนือ้สตัว ์วิธีกำรตม้อำหำร และวิธีกำรปรุงอำหำร เป็นตน้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำอำหำรมีรสชำติและคุณภำพตรงตำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนด และเมื่อมีกำรน ำเสนอผลิตภณัฑห์รือเมนอูำหำรใหม่ๆ ฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
บริษัทฯ จะจัดอบรมเก่ียวกับวิธีกำรจัดเตรียมและกำรปรุงอำหำรเมนูใหม่ดังกล่ำว เพื่อให้พนักงำนที่เก่ียวขอ้ง
สำมำรถจดัเตรียมอำหำรไดต้รงตำมสตูร และสำมำรถปรุงอำหำรใหไ้ดร้สชำติและคณุภำพตำมที่ก ำหนด  

ทำงฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบคณุภำพอำหำร (Food Quality 
Assurance) เพื่อด ำเนินกำรสุ่มตรวจสอบคุณภำพและรสชำติอำหำรของทุกแบรนดร์ำ้นอำหำร เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ
อำหำรที่ใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้นัน้ มีคุณภำพและรสชำติเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนด ซึ่งหำกพบว่ำผล
กำรตรวจสอบไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ทำงฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์จะด ำเนินกำรแจ้งต่อ
ผูร้บัผิดชอบดำ้นกำรตรวจสอบคุณภำพของแบรนดด์ังกล่ำว  เพื่อน ำไปแกไ้ขและปรบัปรุงกับหนำ้รำ้นของแต่ละ
สำขำ  

บุคลำกรของฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์ถือเป็นหวัใจส ำคญัของธุรกิจรำ้นอำหำร ดงันัน้ กลุ่มบรษิัทฯ 
จึงมีแผนกำรพฒันำบุคลำกรในฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเสริมสรำ้งควำมมั่นคง
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธุรกิจในระยะยำว เช่น กำรจัดฝึกอบรมจำกเชฟใหญ่ชำวญ่ีปุ่ น และกำรส่ง
พนกังำนไปอบรมกบัหน่วยงำนภำยนอก เป็นตน้ 

2.กำรวิจัยพัฒนำด้ำนรูปแบบร้ำนอำหำรใหม่ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรพฒันำรูปแบบรำ้นอำหำรใหม่ ซึ่งเกิดจำกกำรใชป้ระสบกำรณแ์ละองคค์วำมรูใ้นกำร
ด ำเนินธุรกิจที่มีมำอย่ำงยำวนำน ดว้ยกำรคิดคน้พฒันำกำรใชพ้ืน้ที่สำขำใหไ้ดม้ีประสิทธิภำพสงูสดุ ซึ่งส่งผลใหใ้ช้
เงินลงทนุก่อสรำ้งสำขำลดลง รวมถึงค่ำก่อสรำ้งต่อตำรำงเมตรลดลง และช่วยท ำใหค้่ำเช่ำพืน้ท่ีลดลงดว้ย 

กลุ่มบริษัทฯ ไดพ้ฒันำแนวทำงกำรออกแบบรำ้นอำหำรทัง้ในส่วนของครวั และส่วนของกำรบริกำร ส ำหรบั
ส่วนของครวั กลุ่มบริษัทฯ ไดก้ ำหนดรูปแบบมำตรฐำนของอุปกรณต์่ำงๆ ภำยในครวัของแต่ละ แบรนดข์องกลุ่ม
บรษิัทฯ ที่สำมำรถผลิตและใชง้ำนรว่มกนัได ้(ยกเวน้อปุกรณพ์ิเศษเพิ่มเติมของแต่ละแบรนด ์เช่น เตำป้ิงย่ำงของ
แบรนด ์AKA) ทัง้นี ้อปุกรณต์่ำงๆ ที่ใชใ้นครวัประมำณรอ้ยละ 90.0 เป็นอปุกรณม์ำตรฐำนท่ีสำมำรถใชร้ว่มกนัได้
ทุกแบรนด์ ท ำให้สำมำรถรวมปริมำณในกำรสั่งซือ้ เช่น ตู ้เย็น ตู ้แช่ เตำ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ได้ต้นทุนที่มี
ประสิทธิภำพ และในส่วนของกำรบรกิำร กลุ่มบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดใหม้ีกำรน ำเสนอรูปแบบอำหำรที่ลกูคำ้สำมำรถ
สมัผสัและเขำ้ถึงได ้เช่น กำรจดัซูซิบำร ์บำรเ์ครื่องดื่มและขนมหวำน รวมทัง้บำรส์ม้ต ำ ใหอ้ยู่ในส่วนเดียวกบัโซน
ที่นั่งของลูกคำ้ ส่งผลต่อควำมมั่นใจในกำรจัดเตรียมอำหำรดว้ยควำมพิถีพิถันและใส่ใจของพนักงำน ท ำให้
รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้ส ำหรบัเฟอรน์ิเจอรท์ี่ อยู่ในรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ 
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นัน้ จะเนน้เป็นเฟอรน์ิเจอรแ์บบลอยตวั (Loose Furniture) ซึ่งสำมำรถถอดและตดิตัง้ เคลื่อนยำ้ย ปรบัเปล่ียน ใน
ภำยหลงัได ้และสำมำรถสั่งจำกโรงงำนผลิตที่จะช่วยใหม้ีตน้ทนุต่อตำรำงเมตรท่ีลดลงจำกในอดีต  

 

3.กำรวิจัยพัฒนำด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรพฒันำปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ไดแ้ก่ กำรปรบัปรุงขัน้ตอน
กำรท ำงำน และกำรจัดหำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยให้กำรท ำงำนของสำขำมีควำมสะดวก รวดเร็ว และ มี
ประสิทธิภำพ เช่น กำรรว่มกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบในกำรคิดคน้วัตถดุิบ หรือ อำหำรในรูปแบบ Semi-Cook หรือ 
ส่วนผสมและเครื่องปรุง ที่ช่วยในกำรท ำงำน/จดัเตรียมอำหำรไดส้ะดวก  เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งรสชำติและ
ปรมิำณ รวมถึงสำมำรถลดกำรลงทนุในเครื่องมือ เครื่องใช ้และอปุกรณใ์นกำรด ำเนินงำน และกำรลดกำรลงทุน
ต่อสำขำลงได ้ยกตวัอย่ำงเช่น (1) กำรท ำซอสแกงกะหรี่ของรำ้น On the Table และกำรท ำซอสท่ีใชใ้นรำ้น ZEN 
เดิมเป็นกำรจัดเตรียมที่รำ้น ท ำใหใ้ชเ้วลำนำน แต่ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำไดร้่วมกับผูจ้ัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบในกำร
พฒันำขัน้ตอนกำรผลิตใหง้่ำยขึน้ ท ำใหเ้มื่อจดัส่งไปถึงที่รำ้นแลว้ สำมำรถพรอ้มเสิรฟ์หรือใชง้ำนไดเ้ลย และ (2) 
กำรแล่ปลำแซลมอนของรำ้น AKA เดิมตอ้งแล่ปลำเองที่รำ้น ท ำใหม้ีควำมยุ่งยำกซบัซอ้น แต่ฝ่ำยวิจยัและพฒันำ
ไดร้่วมกับผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบในกำรพฒันำเป็นรูปแบบชิน้เนือ้ปลำแซลมอน Fillet พรอ้มใชเ้พื่อควำมสะดวก 
และไดม้ำตรฐำน ท ำใหอ้ตัรำกำรสญูเสียลดลงและประหยดัเวลำ 

ทั้งนี ้ส ำหรบัปีบัญชีสิน้สุดวนัที่  31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำร
วิจัยและพัฒนำจ ำนวน 4.0 ลำ้นบำท 5.5 ลำ้นบำท และ 3.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ เนื่องจำกในกำรวิจัยและ
พฒันำดงักล่ำวเป็นกำรพฒันำ สรำ้งสรรค ์และเรียนรูร้ะหว่ำงกำรปฏิบตัิงำนจรงิ  
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2. กำรตลำดและกำรแข่งขัน 
(ก )กำรท ำกำรตลำดของผลิตภัณฑแ์ละบริกำรทีส่ ำคัญ 

กำรตลำดและกำรขำยของกลุ่มบริษัทฯ 

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

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

1. นโยบำยรำคำ 

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

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

กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนดร์ำ้นอำหำรที่หลำกหลำย และสำขำที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศซึ่งสำมำรถเขำ้ถึงและตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ไดอ้ย่ำงทั่วถึงและ
ครอบคลมุ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

แบรนด ์

กลุ่มลูกค้ำ ระดับรำยได้ ทีต่ั้ง 

ครอบครัว 
คนวัยท ำงำน 
(อำยุ > 20 ปี) 

นักเรียน / 
นักศึกษำ 

(อำยุ > 15 - 24 ปี) 
ข้ันต้น ปำนกลำง สูง 

เขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ต่ำงจังหวัด ต่ำงประเทศ 

1. Zen ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ - 

2. ZEN BOX - ✓ ✓- -✓ ✓ - ✓ -  

3. AKA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 

4. On the Table ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Tetsu ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - 

6. Sushi Cyu ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - 

7. Din’s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

8. ต ำมั่ว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 

9. ลำวญวน ✓ ✓ - - ✓  ✓ ✓ - 

10. แจ่วฮอ้น ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

11. เดอ ต ำมั่ว ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - 

12. เขียง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

13. เฝอ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 
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3. กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 4 ช่องทำง ได้แก่ (1) กำรให้บริกำรผ่ำนสำขำ
รำ้นอำหำร ซึ่งส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในศูนยก์ำรคำ้ ห้ำงคำ้ปลีก และคอมมูนิตีม้อลล ์รวมทั้งสถำนีบริกำร
น ้ำมัน และอำคำรพำณิชย์ในชุมชน ที่มีปริมำณผู้บริโภคสัญจรทั้งวันและโดยเฉล่ียมีจ ำนวน
ค่อนข้ำงมำก โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นว่ำกลุ่มลูกคำ้ส่วนใหญ่มักจะรับประทำนอำหำรในบริเวณ
ดังกล่ำว (2)  กำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) ผ่ำนช่องทำงระบบ Call Center 1376 และ  
www.1376delivery.com ซึ่งเป็นช่องทำงกำรสั่งอำหำรของทำงกลุ่มบริษัท และช่องทำงกำรสั่งอำหำร
ของ Food Applicators ต่ำงๆ เช่น Grab Food, Lineman, Food Panda และ Gojek เป็นตน้   (3) กำร
ให้บริกำรจัดเลีย้ง (Catering) ทั้งในและนอกสถำนที่ เช่น งำนแต่งงำน งำนสัมมนำ และกำรเลีย้ง
สงัสรรคต์ำมเทศกำลต่ำงๆ และ (4) กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) และ
ผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) ผ่ำนหนำ้รำ้นของสำขำ หำ้งคำ้ปลีก รำ้นคำ้ขำยปลีก และ
รำ้นคำ้ขำยส่ง    

 

(ข)สภำพกำรแข่งขัน 

1. ภำพรวมอุตสำหกรรมและสภำวะกำรแข่งขัน 

ภำพรวมอุตสำหกรรมรำ้นอำหำรปี 2563 ได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของภำวะ
เศรษฐกิจโลก และกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ซึ่งสรำ้งผลกระทบเป็นวงกวำ้งต่อหลำยอุตสำหกรรม 
รวมถึงธุรกิจรำ้นอำหำรที่ไดร้บัผลกระทบเป็นอย่ำงมำกจำกมำตรกำรล็อกดำวนใ์นประเทศเพื่อป้องกนั
กำรแพร่ระบำดของโรคในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 และถึงแมว้่ำจะมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรในช่วง
ครึ่งปีหลงั แต่ธุรกิจรำ้นอำหำรโดยภำพรวมยงัไดร้บัผลกระทบทำงออ้มจำกก ำลงัซือ้ของประชำชนใน
ประเทศที่ชะลอตวัลง จำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่หยดุชะงกั โดยเฉพำะภำคกำรท่องเที่ยวซึ่งก่อใหเ้กิด
กำรขำดรำยไดท้ัง้ส่วนผูป้ระกอบกำรและลกูจำ้ง กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจและควำมเส่ียงของกำรเลิก
จำ้งงำนไดก้ดดนัก ำลงัซือ้ของผู้บริโภคในประเทศใหร้ะมดัระวงักำรใชจ้่ำยมำกขึน้ อย่ำงไรก็ดีนโยบำย
กระตุน้เศรษฐกิจ เช่น นโยบำย “คนละครึง่” และ “เรำเที่ยวดว้ยกนั” มีส่วนสนบัสนนุใหธุ้รกิจรำ้นอำหำร
มีกำรฟ้ืนตวัดีขึน้ในช่วงปลำยปี  

อำ้งอิงขอ้มลูจำกศูนยว์ิจยักสิกร ซึ่งคำดกำรณว์่ำอุตสำหกรรมธุรกิจรำ้นอำหำรในปี 2563 
จะหดตัวรอ้ยละ 6.0 หรือมีมูลค่ำประมำณ 4.05 แสนลำ้นบำท และส ำหรบัปี 2564 จะขยำยตวัเพียง
รอ้ยละ 1.4-2.6 จำกฐำนหดตวัปี 2563 หรือมีมลูค่ำรวม 4.10 – 4.15  แสนลำ้นบำท เนื่องจำกมีกำรพบ
กำรระบำดระลอกใหม่ในช่วงปลำยเดือนธันวำคมปี 2563 ซึ่งส่งผลใหส้ภำพแวดลอ้มและสถำนกำรณ์
ของธุรกิจรำ้นอำหำรในปี 2564 ยงัมีควำมเส่ียงสงูเช่นเดียวกบัปี 2563 กำรระบำดของโควิด-19 ยงัคง
เกิดขึน้ทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยรำ้นอำหำรที่ใหบ้ริกำรเต็มรูปแบบ (Full-Service Restaurant) อำทิ 
ร ้ำนอำหำร Fine Dinning ร้ำนอำหำร Buffet รวมถึงร้ำนอำหำรที่ เจำะกลุ่มลูกค้ำเฉพำะ  เช่น 
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ หรือ ชำวต่ำงชำติที่เดินมำท ำงำนในประเทศไทยจะยังไดร้บัแรงกดดันจำกทั้ง
ควำมกังวลและก ำลังซือ้ของผูบ้ริโภค ซึ่งคำดว่ำจะขยำยตัวเพียงรอ้ยละ  0.7 ในขณะที่กลุ่มประเภท
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รำ้นอำหำรที่ใหบ้รกิำรจ ำกดั (Limited Service Restaurant) และรำ้นอำหำรขำ้งทำง (Street Food) จะ
ขยำยตวัไดด้ีกว่ำ โดยจะมีกำรขยำยตวั รอ้ยละ 2.4 และ 2.0 ตำมล ำดบั เนื่องจำกมีช่องทำงกำรสรำ้ง
รำยไดท้ี่หลำกหลำย เช่นช่องทำงกำรขำยเดลิเวอรี่ ประกอบกับปัจจยัหนุนจำกนโยบำยกระตุน้กำรใช้
จ่ำยของภำครัฐในช่วงไตรมำสแรกของปีรวมถึงกำรเข้ำมำขยำยและปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบกำรรำยกลำง-ใหญ่  

จำกสภำวะกำรณต์่ำงๆในปัจจบุนั ซึ่งส่งผลใหผู้บ้รโิภครบัประทำนอำหำรนอกบำ้นลดลง โดย
อำจเลือกรบัประทำนอำหำรนอกบำ้นเฉพำะมือ้ที่จ  ำเป็นหรือเป็นกำรสงัสรรค ์ประกอบกบักำรแข่งขนัท่ี
เป็นไปอย่ำงรุนแรง ผูบ้ริโภคมีทำงเลือกในกำรรบัประทำนอำหำรมำกขึน้ เช่น กำรเลือกรบัประทำน
อำหำรสตรีทฟู้ด-เดลิเวอรี ่ภำยในบำ้นพกัอำศยั ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรตอ้ง ปรบัเปล่ียนรูปแบบ
กลยุทธ์กำรแข่งขันเพื่อดึงดูดใหลู้กคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร รวมถึงตอ้งเพิ่มช่องทำงกำรขำยผ่ำนเดลิเวอรี่ 
เพื่อสรำ้งรำยไดค้วบคู่กบักำรขำยหนำ้รำ้น 

 ผลจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และแนวโนม้กำรสั่งอำหำรออนไลน ์สะทอ้น
ไดจ้ำกมลูค่ำตลำดฟู้ดเดลิเวอรีที่ขยำยตวัต่อเนื่องถึงประมำณ 10% ต่อปีในช่วงปี 2556-2561 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนส ำคัญมำจำกกำรที่ผูบ้ริโภคเขำ้ถึงเทคโนโลยีและใชง้ำนสมำรท์โฟนอย่ำงแพร่หลำย
มำกขึน้ ประกอบกับกำรที่มีผู้ให้บริกำรส่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ เข้ำมำในอุตสำหกรรม
รำ้นอำหำรอย่ำงต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน มีกำรแข่งขนักันพฒันำแอปพลิเคชนัส่งอำหำรกันมำกขึน้ โดย
ในปัจจุบันบำงแพลตฟอรม์ มี Active User มำกกว่ำ 3 ลำ้นรำยสะทอ้นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
ตอ้งกำรควำมสะดวกสบำย ส่งผลใหม้ีผูเ้ล่นหนำ้ใหม่ที่เขำ้มำแข่งขนัในตลำด  Food Delivery กนัอย่ำง
ดุเดือด ซึ่งส่วนใหญ่จะแข่งกนัที่จ  ำนวนรำ้นอำหำรบนแพลตฟอรม์ที่ตอ้งมีควำมหลำกหลำยเพื่อดงึใหม้ี
ผูเ้ขำ้มำใชบ้รกิำรมำกที่สดุรวมถึงบรกิำรท่ีรวดเรว็และรำคำค่ำส่งที่ถกูกว่ำเพื่อจงูใจใหม้ีคนมำใชบ้ริกำร 
ส่งผลให้กำรสั่งซือ้อำหำรแบบเดลิเวอรี่มีควำมสะดวก รวดเร็ว และรำคำถูกลง จึงท ำใหร้ำ้นอำหำร 
Home Delivery หรือ Takeaway มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่ำงมำก  ธุรกิจอำหำร เดลิเวอรี่ มีแนวโนม้
ขยำยตวัต่อเนื่อง  

  2. สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขัน 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯมีกำรปรบัตวัเพื่อรองรบัควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 ที่ยงัคำดเดำไม่ไดว้่ำจะสิน้สดุเมื่อใด โดยมีแผนงำนระยะสัน้และระยะยำว ทัง้กำรบรหิำร
กระแสเงินสด ลดค่ำใชจ้่ำยและกระจำยควำมเส่ียงอย่ำงรดักมุ อีกทัง้ยงัมีมำตรกำรปลอดภยัดำ้นต่ำงๆ 
อำทิ กำรใหค้วำมส ำคญักบัวตัถดุิบและแหล่งที่มำของวตัถดุิบ กำรจดัส่งที่มีคณุภำพ ควำมสะอำดของ
กำรปรุงอำหำรและพนกังำน ทัง้ในส่วนครวัและพนกังำนภำยในรำ้น เป็นตน้ นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯยงั
อยู่ในระหว่ำงกำรปรบัพอรต์ธุรกิจรำ้นอำหำร โดยเพิ่มสดัส่วนกำรเดลิเวอรีใหใ้กลเ้คียงกับช่องทำงกำร
ขำยทำงหนำ้รำ้น และเพิ่มกำรสรำ้งแฟรนไชสใ์หแ้ข็งแกรง่ภำยใตร้ำ้นอำหำรตำมสั่ง  แบรนดเ์ขียง ซึ่งได้
ไม่ไดร้บัผลกระทบไม่มำกจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรค และยังเป็นกำรสรำ้งโอกำสแก่ผู้
ตอ้งกำรสรำ้งอำชีพลงทุนในธุรกิจรำ้นอำหำร อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรบัในส่วนของพืน้ที่หนำ้รำ้น จะมีกำร
ใชป้ระโยชนจ์ำกหนำ้รำ้นมำกขึน้ โดยกำรน ำเมนูอำหำรพรอ้มทำน สินคำ้รีเทล สินคำ้ส ำเร็จรูป มำ
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จ ำหน่ำยหนำ้รำ้นเพิ่มขึน้ ซึ่งมำตรกำรต่ำงๆเหล่ำนี ้จะช่วยเพิ่มยอดขำยใหก้ับรำ้นอำหำรในช่วงวิกฤติ
ไดเ้ป็นอย่ำงดี 

ส ำหรบัอุตสำหกรรมธุรกิจรำ้นอำหำรยงัคงมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสงู เนื่องจำกอำหำรนบัเป็น
ปัจจยัที่จ  ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต ท ำใหม้ีผูป้ระกอบกำรธุรกิจรำ้นอำหำรรำยใหม่ๆ เขำ้มำสู่ตลำดเพิ่มขึน้
อย่ำงต่อเนื่อง โดยคู่แข่งหลกัของแบรนดร์ำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร
บริกำรเต็มรูปแบบที่มีสำขำ (Chained) และเครือข่ำยรำ้นอำหำรที่มีสำขำจ ำนวนมำก ซึ่งใหบ้ริกำรอยู่ใน
ศนูยก์ำรคำ้ โมเดิรน์เทรด คอมมนูิตีม้อลล ์รวมถึงแหล่งชมุชน  

ปัจจบุนัรำ้นอำหำรบรกิำรเต็มรูปแบบในประเทศไทยมีจ ำนวนรำ้นอำหำรประมำณ 12,000 รำ้น  
และมีมลูค่ำตลำดประมำณ 1.6 แสนลำ้นบำท โดยกลุ่มบรษิัทฯมีสดัส่วนจ ำนวนรำ้นอำหำรประมำณ 3% 

และส่วนแบ่งตลำดประมำณ 3% 

 

ตัวชีว้ัดประสิทธิภำพทีไ่ม่ใช่ทำงกำรเงนิ 

กำรกระจำยกำรลงทนุโดยกำรเพิ่มรำยไดจ้ำกธุรกิจที่ไม่ใช่รำ้นอำหำรใหไ้ดม้ำกกว่ำ 1/3 ของ
รำยไดร้วม (ปี 2562 รำยไดจ้ำกธุรกิจที่ไม่ใช่รำ้นอำหำร 10%) 

 

2. กำรจัดหำผลิตภัณฑแ์ละบริกำร 
   

2.1 กำรจัดหำวัตถุดิบ  
2.1.1 ลักษณะกำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑแ์ละกำรจัดหำวัตถุดิบ  
ในกำรจดัหำวตัถดุิบฝ่ำยจดัซือ้กลำงและฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทฯ จะ

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

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

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

2.1.2 จ ำนวนผู้จัดจ ำหน่ำยวัตุดิบลักษณะกำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ ์ 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ท ำกำรจดัซือ้กับทำงผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) ทัง้วตัถุดิบที่

เก่ียวข้องกับอำหำร (Food Products) และวัตถุดิบที่ไม่เก่ียวข้องกับอำหำร (Non-Food Products) 
รวมกนัทัง้สิน้ 428 รำย ลดลงจำกปี 2562 ที่จดัซือ้อยู่ที่ 478 รำย หรือ 10.4% และกลุ่มบรษิัทฯ ไม่มีกำร
สั่งซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) รำยใดเกินกว่ำ 30% ของยอดซือ้รวม 

2.1.3 สัดส่วนกำรซือ้วัตถุดิบในประเทศและต่ำงประเทศ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดซือ้วตัถุดิบจำกทั้งในและต่ำงประเทศ กำรสั่งซือ้วัตถุดิบ
จำกในประเทศคิดเป็น 99% และกำรซือ้วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศคิดเป็นสัดส่วนที่ 1% จำกมูลค่ำซือ้
ทัง้หมด 

2.2 กำรจัดหำสถำนทีต่ั้งของสำขำร้ำนอำหำร 

กลุ่มบริษัทฯ จดัหำสถำนที่ส ำหรบักำรขยำยสำขำรำ้นอำหำร โดยฝ่ำยพฒันำธุรกิจจะเป็น
ผูจ้ัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำมเป็นไปไดท้ำงธุรกิจเพื่อประกอบกำรตดัสินใจลงทุน โดยครอบคลมุ
ตัง้แต่กำรส ำรวจพืน้ที่ตัง้ ขอ้มลูเชิงประชำกร ระดบัรำยได ้จ ำนวนคู่แข่งในบริเวณใกลเ้คียง พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ระบบโลจิสติกส ์ขนำดและกำรวำงต ำแหน่งทำงกำรตลำดของศูนยก์ำรคำ้ ตลอดจนชื่อเสียง
และควำมนิยมของสถำนที่ตัง้ หำกท ำเลดงักล่ำวผ่ำนเกณฑต์ำมที่กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดไว ้และคำดว่ำ
จะสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่เหมำะสม รวมถึงมีระยะเวลำกำรคืนทุนเป็นไปตำม
นโยบำยของกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ำยพฒันำธุรกิจจะด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนกับท ำเลเป้ำหมำย และจะ
เจรจำต่อรองเขำ้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่ระยะสัน้ (ประมำณ 3 ปี ) โดยมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำ ค่ำบรกิำร 
และค่ำสำธำรณปูโภคในเบือ้งตน้ ทัง้แบบคงที่ หรือ อตัรำแปรผนัตำมยอดขำย แลว้แต่กรณี  

2.3 กำรจัดหำผู้รับเหมำส ำหรับโครงกำร 

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

โดยเฉล่ียกลุ่มบริษัทฯ จะให้ผู้ออกแบบมีควำมช ำนำญ ของแต่ละ  Brands ที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกใหด้  ำเนินกำรออกแบบตกแต่งภำยใน, งำนออกแบบครวัและงำนระบบM&E   ตำม CI และ 
Block Plan , Layout ของแต่ละ Brands .ให้ใช้เวลำในกำรออกแบบแลว้เสร็จประมำณ 1 – 2 เดือน 
ก่อนท ำกำรประมูลงำนคัดเลือกผู้รับเหมำ ที่ต้องใช้เวลำประมำณ 1 เดือน  ซึ่งบริษัทฯ จะท ำกำร
คัดเลือกผู้รับเหมำ จ ำนวน 3 – 4 รำย ในแต่ละส่วนงำน ตำมแผนงำนก่อสรำ้ง  ซึ่งผ่ำนเกณฑ์กำร
พิจำรณำคดัเลือกคณุสมบตัิ เขำ้มำรว่มประมลูงำนของกลุ่มบรษิัทฯ  โดยผ่ำนขัน้ตอนกำรประกวดรำคำ
ซึ่ง ผูร้บัเหมำตอ้งใหส่้งใบเสนอรำคำกำรก่อสรำ้งต ่ำสุดรวมถึงคุณภำพของงำนที่ผ่ำนมำ   และฝ่ำย
บริหำรโครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ จะน ำเสนอคณะกรรมกำรจัดซือ้จัดจ้ำง เป็นผู้พิจำรณำถึงควำม
เหมำะสม ทัง้ในเรื่องของตำรำงเวลำกำรท ำงำน  ทีมท ำงำนที่ใชแ้ละงบประมำณที่เหมำะสม จำกนัน้
กลุ่มบริษัทฯ จะเลือกผูร้บัเหมำที่เหมำะสม และมีควำมช ำนำญ และเขำ้ท ำสญัญำกับผูร้บัเหมำ    ใน
ส่วนของระยะเวลำกำรก่อสรำ้งสำขำ ประมำณ 1-2 เดือน / สำขำ ขึน้อยู่กบัประเภทกลุ่มรำ้นอำหำรไทย 
หรือกลุ่มรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น  ซึ่งค่ำใชจ้่ำยในกำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำงำนตกแต่ง คิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ย
ละ 40.0 ถึงรอ้ยละ 45.0 ของตน้ทุนกำรเปิดสำขำใหม่ , ค่ำใช้จ่ำยงำนระบบM&E  คิดเป็นสัดส่วน
ประมำณรอ้ยละ 20.0 ,  ค่ำใชจ้่ำยงำนอุปกรณเ์ครื่องครวั และตูเ้ย็น  คิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 
12.0 , งำนระบบเพิ่มเติมจำกมำตรฐำน  คิดเป็นสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 12.0 ถึงรอ้ยละ 15.0  , ค่ำ
จดัเตรียมอปุกรณ ์SET UP คิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 6 ถึงรอ้ยละ 9  

2.4 กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพ 

กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับคุณภำพผลิตภัณฑ ์คุณภำพอำหำรและคุณภำพของกำร
บรกิำรในสำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ จึงจดัใหม้ีระบบกำรบรหิำรจดักำรคณุภำพรำ้นอำหำรอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

(1) กำรคดัสรรวตัถดุิบที่มีคณุภำพ 

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

(2) กำรควบคมุกระบวนกำรเก็บรกัษำและกำรจดัส่งวตัถดุิบถึงหนำ้สำขำ 

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

กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงำนควบคุมคุณภำพอำหำร และกำรบริกำรที่สำขำรำ้นอำหำร 
ภำยใตก้ำรดแูลของฝ่ำยบรหิำรกลุ่มแบรนด ์โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ดงันี ้

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

ทั้งนี ้ทีม FQA จะเขำ้ไปสุ่มตรวจสอบคุณภำพอำหำรและกระบวนกำรปรุง
อำหำรจนถึงวิธีกำรจดัเก็บรกัษำอำหำรใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไวเ้ป็น
ประจ ำทกุสปัดำห ์ 

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

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

(4) กำรควบคมุคณุภำพกำรบรกิำร และกำรจดักำรกบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียน 

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

ในกำรประกอบกิจกำรรำ้นอำหำร กลุ่มบริษัทฯ ไดก้ ำหนดระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งในกำรประกอบ
กิจกำรรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ โดยทุกสำขำรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษัทฯ จะตอ้งปฎิบัติตำม
กฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสำมำรถแบ่งออกเป็นหวัขอ้หลกัดงันี ้ 

1. สถำนประกอบกิจกำร   
สถำนประกอบกิจกำรรำ้นอำหำร กลุ่มบริษัทฯ ท ำสัญญำเช่ำพืน้ที่รำ้นคำ้ กับ เจำ้ของอำคำร 

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

ในกำรประกอบกิจกำรรำ้นอำหำรตอ้งมีกำรยื่นขอใบอนุญำตที่ส ำคัญต่อหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่  

- เอกสำรกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ ำเพิ่ม และกำรจดทะเบียนเพิ่มเติมสำขำต่อ 
กรมสรรพำกร และ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  

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

ทอ้งถิ่น 
3. กำรจดักำรดำ้นบคุลำกร   

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

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

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

4. กฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบกิจกำร   
- งำนที่เก่ียวขอ้งกับกำรตลำด กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมกำรขำย ตอ้งปฏิบตัิ

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

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

4.1 สินทรัพยถ์ำวรทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สินทรพัยถ์ำวรท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ มีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีหลงัหกั
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและส ำรองกำรดอ้ยค่ำต่ำงๆ ตำมที่แสดงในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ เท่ำกับ 720.2 ลำ้นบำท โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

รำยกำร มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

(ล้ำนบำท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภำระผูกพัน 

ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดนิ 326.3 เป็นเจำ้ของ จ ำนองกบัธนำคำร 

ส่วนปรบัปรุงสิทธิกำรเช่ำ 285.2 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

เครื่องมือ เครื่องใช ้และอปุกรณใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำน 51.9 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอปุกรณส์ ำนกังำน 38.7 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ยำนพำหนะ 0.3 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

งำนระหว่ำงก่อสรำ้งและทรพัยส์ินระหว่ำงติดตัง้ 17.8 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 720.2   

ทัง้นี ้รำยกำรสินทรพัยถ์ำวรของกลุ่มบริษัทฯ ตำมที่แสดงไวข้ำ้งตน้สำมำรถแสดงรำยละเอียดจ ำแนกตำมประเภท
ของสินทรพัยแ์ละจ ำแนกตำมบรษิัท ไดด้งันี ้

4.1.1 ทีด่ินและส่วนปรับปรุงทีด่ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดินตำมงบกำรเงินรวมของ

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท สถำนทีต่ั้ง 
ขนำดพืน้ที่ 

(ไร่) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  

 (ล้ำนบำท) 

วัตถุประสงคก์ำรใช้
งำน 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภำระผูกพัน 

ZCG ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี 
จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

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

เป็นเจำ้ของ จ ำนองกับธนำคำรใน
วงเงินไม่เกิน 1,105 
ลำ้นบำท 
(กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงิน
กู้ยืมกับธนำคำรผูร้บั
จ ำนองจ ำนวน 200 
ลำ้นบำท) 

รวม   326.3    
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4.1.2 ส่วนปรับปรุงสทิธกิำรเช่ำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของส่วนปรบัปรุงสิทธิกำรเช่ำตำมงบกำรเงินรวมของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

 

บริษัท 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

(ล้ำนบำท) 
วัตถุประสงคก์ำรใช้งำน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภำระผูกพัน 

ZCG 32.1 งำนตกแต่งและปรบัปรุงอำคำร
ส ำนกังำน และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ZRH 37.0 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

AKA 96.6 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

GGG 19.9 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

OTT 49.7 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ZPC 49.8 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ZSM 0.1 งำนตกแต่งและปรบัปรุงอำคำร
ส ำนกังำน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 285.2    

 

4.1.3  สินทรัพยถ์ำวรอื่น 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพยถ์ำวรอื่นซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือ 
เครื่องใชแ้ละอปุกรณใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำน เครื่องตกแต่ง ติดตัง้และอปุกรณส์ ำนกังำน ยำนพำหนะ และงำนระหว่ำง
ก่อสรำ้งและทรพัยสิ์นระหว่ำงติดตัง้ ตำมงบกำรเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

 

ล ำดับ รำยละเอียด / วัตถุประสงคก์ำรใช้งำน 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี

 (ล้ำนบำท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภำระผูกพัน 

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

51.9 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

2 เครื่องตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณส์ ำนกังำน 38.7 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

42



    บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ส่วนท่ี 1.1 หนำ้ที่ 43 
 

ล ำดับ รำยละเอียด / วัตถุประสงคก์ำรใช้งำน 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี

 (ล้ำนบำท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภำระผูกพัน 

3 ยำนพำหนะ 0.3 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

4 งำนระหวำ่งก่อสรำ้งและทรพัยสิ์นระหว่ำง
ติดตัง้ เช่น อำคำรส ำนกังำน และสำขำ
รำ้นอำหำร เป็นตน้ 

17.8 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม  108.7   

 
 

4.2 สินทรัพยส์ทิธกิำรใช้  
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสิทธิกำรเช่ำตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี 
รำยละเอียดดงันี ้ 
 

บริษัท 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี

(ล้ำนบำท) 
วัตถุประสงคก์ำรใช้งำน ลักษณะกรรมสิทธิ ์

ZCG 161.9 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

ZRH 299.0 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

AKA 195.1 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

GGG 69.3 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

OTT 160.6 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

ZPC 71.0 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธิ์สิทธิกำรเช่ำ 

รวม 956.9   
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4.3 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพยท์ี่ไม่มีตัวตนตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

 

รำยกำร รำยละเอียด 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  

 (ล้ำนบำท) 

เครื่องหมำยกำรคำ้ ซือ้เครื่องหมำยกำรคำ้จำกกำรซือ้กิจกำร 69.4 

สญัญำแฟรนไชส ์
สญัญำแฟรนไชสร์ำ้นอำหำรไทยกลุ่มแบรนดต์ ำมั่วจำกกำรซือ้
กิจกำร 

2.8 

ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟตแ์วร ์ ซอฟตแ์วรส์ ำหรบักำรด ำเนินกิจกำร 10.9 

ค่ำสิทธิบตัร  สิทธิบตัร 2.6 

รวม 85.7 
 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ซึ่งตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวำคม 
2563 บรษิัทฯ มีเงินลงทนุในบรษิัทย่อยจ ำนวน 7 บรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท
ย่อย 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
สัดส่วนกำรถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

มูลค่ำเงนิลงทุนตำมรำคำทนุ 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

(ล้ำนบำท) 

ZRH ธุรกิจรำ้นอำหำรอำหำรญ่ีปุ่ น ภำยใตแ้บรนด ์
“ZEN”  และ “ZEN BOX” และธุรกิจเก่ียวเนื่อง
อื่น 

100 .0 75.0(1) 

AKA ธุรกิจรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น ภำยใตแ้บ
รนด ์“AKA”ธุรกิจรำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วัน
ภำยใต้แบรนด์ “Din’s”ธุรกิจแฟรนไชส์ และ
ธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น 

100 .0 80.0 

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

100 .0 30.0 
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บริษัท
ย่อย 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
สัดส่วนกำรถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

มูลค่ำเงนิลงทุนตำมรำคำทนุ 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

(ล้ำนบำท) 

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

100 .0 25.0 

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

100 .0 251.3 

ZPC ธุรกิจรำ้นอำหำรไทย ภำยใตแ้บรนด ์“ต ำมั่ว” “ 
เขียง “ “ลำวญวน” “แจ่วฮอ้น” “เฝอ” และ “เดอ 
ต ำมั่ว” ธุรกิจแฟรนไชส ์และธุรกิจเก่ียวเนื่อง
อื่น 

100 .0 20.0 

ZSM ธุรกิจบริหำรจัดกำร จัดหำ จัดซือ้ และจัดส่ง
วัตถุดิบ ให้กับสำขำภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่ม
บริษัทฯ รวมถึงกำรจ ำหน่ำยวัตถุดิบใหแ้ก่แฟ
รนไชสซ์ี และกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำรคำ้
ปลีก 

100 .0 17.5 

รวมมูลค่ำเงนิลงทุน 498.8 

หมำยเหตุ: (1) ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ZRH มีมติอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 225,000,000.0 บำทคงเหลือทุนจด
ทะเบียน 75,000,000.0 บำท และเรียกประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุน้เพ่ืออนมุตัิเรื่องดงักล่ำว  

 
 

5. งำนทียั่งไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี      
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1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
1.3.1  โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) โดยบรษิัทฯ มีกำรลงทนุในบรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ซึ่งตำมงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2563 บรษิัทฯ มเีงินลงทนุในบรษิัทย่อยจ ำนวน 7 บรษิัท และบรษิัทรว่มทนุ 1 บรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
  

บริษัทย่อย /  

บริษัทร่วมทุน 

 

ชื่อย่อ 

 

ทีต่ั้งสนญ. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงนิลงทุน
ตำมรำคำทนุ ณ 

วันที ่31 
ธันวำคม 2563 

(ล้ำนบำท) 

บรษิัท เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ จ ำกดั ZRH เลขที่  662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหำนคร 

ธุรกิจรำ้นอำหำรอำหำรญ่ีปุ่ น ภำยใตแ้บรนด ์“ZEN” และ 
“ZEN BOX” และธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น 

100 .0 75.0 

บรษิัท อำกะอินเตอรฟ์ู้ดส ์จ ำกดั AKA เลขที่  662 ซอยอ่อนนุช  17 แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 

ธุรกิจร้ำนอำหำรป้ิงย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น  ภำยใต้แบรนด์ 
“AKA”ธุรกิจรำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วันภำยใตแ้บรนด์ 
“Din’s”ธุรกิจแฟรนไชส ์และธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น 

100 .0 80.0 

บรษิัท กิวกรลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

 

GGG เลขที่  662 ซอยอ่อนนุช  17 แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 

ธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยม ภำยใต้แบรนด์ 
“Sushi Cyu” และ ธุรกิจรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น
แบบพรี เมี่ ยม  ภำยใต้แบรนด์ “Tetsu” และธุ รกิ จ
เก่ียวเนื่องอื่น 

100 .0 30.0 

บรษิัท โตเกียว คอนเซปท ์จ ำกดั OTT เลขที่  662 ซอยอ่อนนุช  17 แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 

ธุรกิจรำ้นอำหำรแบบไลฟ์สไตลใ์นรูปแบบ “โตเกียว คำ
เฟ่” ภำยใตแ้บรนด ์“On the Table” ธุรกิจแฟรนไชส ์และ
ธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น 

100 .0 25.0 
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บริษัทย่อย /  

บริษัทร่วมทุน 

 

ชื่อย่อ 

 

ทีต่ั้งสนญ. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงนิลงทุน
ตำมรำคำทนุ ณ 

วันที ่31 
ธันวำคม 2563 

(ล้ำนบำท) 

บรษิัท สไปซ ์ซินเนอจี ้จ ำกดั SYN เลขที่  662 ซอยอ่อนนุช  17 แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำรของกลุ่มแบรนดร์ำ้นอำหำร
ไทย ซึ่งไดแ้ก่ “ต ำมั่ว” “ลำวญวน” “แจ่วฮอ้น” “เฝอ” และ 
“เดอ ต ำมั่ว”  

100 .0 251.3 

บรษิัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ จ ำกดั ZPC เลขที่  662 ซอยอ่อนนุช  17 แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 

ธุรกิจรำ้นอำหำรไทย ภำยใตแ้บรนด ์“ต ำมั่ว”  “ เขียง “ 
“ลำวญวน” “แจ่วฮอ้น” “เฝอ” และ “เดอ ต ำมั่ว” ธุรกิจแฟ
รนไชส ์และธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่น 

100 .0 20.0 

บรษิัท เซ็น ซพัพลำย เชน แมเนจเมน้ท ์ 
จ ำกดั 

ZSM เลขที่  662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 

ธุรกิจบริหำรจัดกำร จัดหำ จัดซื ้อ และจัดส่งวัตถุดิบ 
ให้กับสำขำภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษัทฯรวมถึงกำร
จ ำหน่ำยวัตถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซี  และกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑอ์ำหำรคำ้ปลีก 

100 .0 17.5 

บรษิัท กินดีอยู่ดี 2020 จ ำกดั(1) - 87/1 ถนนกำญจนวนิช ต ำบลบ้ำนพรู 
อ ำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 

ธุรกิจรำ้นอำหำร โดยกำรซือ้แฟรนไชส ์แบรนด ์“เขียง” 
25.0 4.1 

รวมมูลค่ำเงนิลงทุน 502.9 
 

 หมำยเหต ุ(1) บรษิัทรว่มทนุ 
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- นโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในกลุ่ม 

แผนภำพโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบรษิัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สดัส่วนกำรถือหุน้ ไม่แตกต่ำงจำกสดัส่วนของสิทธิออกเสียง  
 

- ขนำดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั และขนำดของบริษัทอื่นเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัท เป็นไปตำม
เกณฑ ์

-  ชื่อ ที่ตัง้ สนญ. ประเภทธุรกิจ โทรศัพท ์โทรสำร จ ำนวนและชนิดของหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติ
บคุคลที่บรษิัท ถือหุน้ตัง้แต่ 10% ขึน้ไป อยู่ในหวัขอ้โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบรษิัท 

 

1.3.2 บุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้งถือหุ้นในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกนิกว่ำร้อยละ 10 
ของจ ำนวนหุ้นทีมี่สทิธิออกเสยีงของบริษทัดงักล่ำว ใหอ้ธิบำยเหตุผลประกอบ  
-ไม่มี- 
 

1.3.3 ควำมสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 
1. ไม่มีโครงสรำ้งหรือสถำนภำพของบรษิัท/กลุ่มบรษิัทท่ีเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ธุรกิจของผูถื้อหุน้

ใหญ่  
2. ไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งพึง่พิงหรือสนบัสนนุระหว่ำงกนั และไม่มคีวำมส ำคญัเชิงกลยทุธ ์ของ

บรษิัท/กลุ่มบรษิัทต่อกลุ่มธุรกิจของ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
3.  ไม่มีโครงสรำ้งธุรกจิของบรษิัท/บรษิัทในกลุ่มมีกำรแข่งขนักนัอย่ำงมีนยัส ำคญั  
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น 
1. ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

(ก) รำยชื่อผูถื้อหุน้ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2563 มีดงันี ้ 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น 

(หุน้) 

ร้อยละของ 
ทุนช ำระแล้ว 

(ร้อยละ) 

1. กลุ่มนำยสรรคนนทแ์ละนำงสำวจอมขวญั 200,750,400 66.92 

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

1.2 นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ 21,535,200 7.18 

1.3 นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ 21,535,200 7.18 

1.4 Morgan Stanley & Co. International PLC(2) 82,680,000 27.56 

2. นำงเกศรำ มำนะศิลป์ 8,315,600 2.77 

3. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ 6,750,000 2.25 

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

5. นำงสภุำเจษฐ ววิฒันำเกษม 4,319,990 1.44 

6. นำยปรญิญ ์จิรำธิวฒัน ์ 4,045,700 1.34 

7. กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยำวปันผล 3,913,700 1.30 

8. นำงสำวสจุนัทภ์ำ พลำงกรู 3,780,000 1.26 

9. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์ 3,780,000 1.26  

10. นำยกรณพ์งศ ์อคัรำพฒุิสกลุ 3,393,500 1.13 
 
หมำยเหต:ุ  

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

(2)  Morgan Stanley & Co. International PLC เป็นจ ำนวนหุน้รวมของ 2 บริษัท  1) ดำร ์กอ้น ไซน ์โกบอล ลิมิเต็ด ซึ่งเป็น
บริษัทที่จัดตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน โดยมีผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 2) เกรท 
คลำสสิค ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในหมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน  โดยมีผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ นำงสำวจอมขวัญ จิรำธิวัฒน ์ใน
สัดส่วนรอ้ยละ 100.0 และ 3) เอจีบี โฮลดิง้ ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในหมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน โดยมีผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ 
นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์และนำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.0 และรอ้ยละ 50.0 ตำมล ำดบั 

 

ผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำว               ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2563 ปรำกฏดงันี ้

 บรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้ต่ำงดำ้ว 3 รำย ถือหุน้รวมกนั 82,683,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
27.56 ของทนุจดช ำระแลว้ 
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ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ 

หุน้ของบริษัทฯ โอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกัด เวน้แต่กำรโอนหุน้นั้นเป็นเหตุใหผู้ถื้อหุน้ที่มีสัญชำติต่ำงดำ้วถือหุน้ใน
บรษิัทฯ เกินกว่ำรอ้ยละ 49.0 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบรษิัทฯ 

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อ  กำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัท อย่ำงมีนยัส ำคญั 
-ไม่มี- 

2. รำยชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลัก 

โครงสรำ้งผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้

รำยช่ือ
บริษัทย่อย 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ หรือ ZCG 
นำยสรรคนนท ์            
จิรำธิวัฒน ์

นำงสำวจอมขวัญ               
จิรำธิวัฒน ์

นำยสตีเว่น เดวิด          
ฮอรลิ์เดร ์

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ZRH 749,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 

AKA 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. ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (shareholders’ agreement) ในเร่ืองทีมี่ผลกระทบ

ต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนของบริษัท และอธิบำย
สำระส ำคัญทีมี่ผลต่อกำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 
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1.4 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว 

1.4.1   จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 300,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.0 บำท และมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 300,000,000 บำท 
แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 300,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.0 บำท 

  ตลำดหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียน 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ที่อยู่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

 

 1.5 กำรออกหลักทรัพยอ์ื่น 

-ไม่มี- 

 

1.6 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

1.  นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท เซน็ คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”)  

คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทได ้โดยจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมตัิใหจ้่ำยเงินปันผลไดเ้ป็น
ครัง้ครำวเมื่อเห็นว่ำ บรษิัท มีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนั้น แลว้ใหร้ำยงำนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุครำว
ต่อไป 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรของบรษิัท หลงัหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคลและหลงัหกัส ำรองต่ำงๆ ทกุประเภทที่กฎหมำยและบรษิัท ก ำหนดไว้
ในแต่ละปี และภำระผกูพนัตำมเงื่อนไขของสญัญำกู ้(ถำ้มี) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดย
อำจจะเปล่ียนแปลงไปจำกอตัรำที่ก ำหนดไว ้และจะค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ เพื่อผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น ภำวะ
เศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท กระแสเงินสด กำรส ำรองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนำคต กำร
ส ำรองเงินไวเ้พื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท เงื่อนไข  และขอ้จ ำกัดตำมที่ก ำหนดใน
สัญญำกู้ยืมเงินและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำเห็นสมควรหรือเหมำะสม 

อนึ่ง เนื่องจำกบริษัท ประกอบธุรกิจโดยมีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบริษัทอื่นและไม่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
นยัส ำคญัเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรพัยห์ลกัคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดงันัน้ ควำมสำมำรถใน
กำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัท จึงขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนและกำรจ่ำยปันผลของบรษิัทย่อยของบรษิัทเป็นหลกั 
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2.  นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย  

 กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบรษิัทย่อย จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนรวมทั้งปีไม่ต  ่ำกว่ำที่ก ำหนดไวใ้น
งบประมำณรวมประจ ำปีของแต่ละบรษิัทตำมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทย่อยของบรษิัท จะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรของบรษิัทย่อยจะพิจำรณำ
ใหค้วำมเห็นชอบ และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ของแต่ละบริษัทย่อยพิจำรณำอนุมตัิในแต่ละปี โดยบริษัทย่อยมีนโยบำย
จ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทย่อย หลังหักภำษีเงินไดน้ิติ
บุคคล หลงัหกัส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทที่กฎหมำยและบริษัทย่อยก ำหนดไวใ้นแต่ละปี และภำระผูกพนัตำมเงื่อนไขของ
สัญญำกู ้(ถำ้มี) ทั้งนี ้คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ เช่น ภำวะ
เศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทย่อย กระแสเงินสด กำรส ำรองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนำคต  
กำรส ำรองเงินไวเ้พื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภำยในบรษิัทย่อย เงื่อนไขและขอ้จ ำกดัตำมที่ก ำหนด
ในสัญญำกูย้ืมเงิน และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ตำมที่คณะกรรมกำรของบรษิัทย่อยพิจำรณำเห็นสมควรหรือเหมำะสม 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

 กลุ่มบริษัทฯไดต้ระหนกัถึงควำมเส่ียงที่มีอยู่และอำจกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน

ของกลุ่มบรษิัทฯ  ซึ่งปัจจยัควำมเส่ียงอำจมีที่มำจำกปัจจยัภำยในหรือปัจจยัภำยนอก  คณะกรรมกำรบรษิัทฯจึงไดก้ ำหนด

นโยบำยดำ้นบรหิำรควำมเส่ียง กฏบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงซึง่เปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิัท รวมทัง้แต่งตัง้

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแล กำรวำงแผนบริหำรควำมเส่ียง รวมทัง้มีกำรประเมินผล

ควำมเส่ียงทัง้ในเชิงคุณภำพและปริมำณ โดยปัจจยัควำมเส่ียงที่จะกล่ำวเป็นล ำดบัต่อไปหำกเกิดขึน้จะส่งผลลบต่อกำ ร

ด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน    

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

  ในรอบปี 2563 ที่ผ่ำนมำทุกประเทศทั่วโลกตอ้งเผชิญหนำ้กบัเหตกุำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้

ไวรสั COVID-19 เกือบทุกประเทศไดอ้อกมำตรกำรเพื่อยบัยัง้และป้องกนักำรแพร่ระบำด มีกำรล็อกดำวนป์ระเทศรวมทัง้

มำตรกำรอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตตำมปกติของประชำกรทั่วทั้งโลก เกิดกำรปรบัตวัและด ำเนินชีวิตแบบ 

“ภำวะปกติใหม่” (New Normal) เศรษฐกิจหยุดชะงกั รำยไดแ้ละก ำลังซือ้ลดลงส่งผลต่อภำคเศรษฐกิจโดยรวม รวมทัง้

ธุรกิจประเภทรำ้นอำหำรดว้ย ท ำใหเ้กิดกำรพัฒนำกำรท ำธุรกรรมทำงกำรตลำดแบบอีคอมเมิรช์เพื่อสนองตอบควำม

ตอ้งกำรของผูบ้ริโภคใหม้ำกขึน้ไม่ว่ำจะเป็นกำรสั่งซือ้ดว้ยระบบออนไลน ์แอพลิเคชั่น Food Delivery ซึ่งทั้งหมดมีกำร

ขยำยขึน้อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพฒันำและใส่ใจในเรื่องคุณภำพและสขุอนำมยัมำกขึน้เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหก้ับผูบ้ริโภค  

ทั้งนีใ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงกลุ่มบริษัทยังคงตระหนักถึงปัจจัยควำมเส่ียงที่อำจกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจผลกำร

ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯและผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย  ซึ่งปัจจยัควำมเส่ียงอำจมำจำกปัจจยัภำยในและ/หรือปัจจยั

ภำยนอก   โดยมีกำรประเมินผลควำมเส่ียงทัง้ในเชิงคณุภำพและปรมิำณ ดงันี ้

            1. ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

      บริษัทฯประกอบธุรกิจแบบบริษัทโฮลดิง้(Holding Company)  มีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบริษัทอื่นเป็น

หลักและไม่มีกำรด ำเนินธุรกิจของตนเองที่มีรำยไดอ้ย่ำงมีนัยส ำคัญ ผลประกอบกำรของบริษัทฯจึงขึน้กับผลกำร

ด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย  ทั้งนี ้ส ำหรบัปีบัญชีสิน้สุด  วันที่ 31 ธันวำคม 

2563 บริษัทฯถือหุน้ในบริษัทย่อยจ ำนวน  7 บริษัท ไดแ้ก่ ZRH  AKA  GGG  OTT  SYN  ZPC และ ZSM   ดังนัน้

หำกบรษิัทย่อยดงักล่ำวไม่สำมำรถจำ่ยเงินปันผลหรือจ่ำยเงนิปันผลไดน้อ้ยลงอำจส่งผลต่อรำยได ้ผลกำรด ำเนินงำน

และกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทฯได ้

       ทัง้นีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำ รอ้ยละ 50.0 ของก ำไรสทุธิหลงัหกั

ภำษีเงินไดข้องงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยหักดว้ยกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฏหมำย และ

ภำระผูกพันตำมเงื่อนไขของสัญญำกู(้ถำ้มี)  แต่อย่ำงไรก็ตำมในปี 2563 กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ไดส่้งผล
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กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญและเมื่อสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ  COVID-19 

คลี่คลำยลง กลุ่มบรษิัทฯอำจจะใชเ้วลำระยะหน่ึงในกำรฟ้ืนฟผูลประกอบกำรจนสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได  ้

2    ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

                2.1    ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 

  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ที่เริ่มระบำดในประเทศไทยตัง้แต่ตน้เดือนมกรำคม 2563 ซึ่ง

น ำไปสู่กำรออกมำตรกำรต่ำงๆ รวมไปถึง กำรประกำศหำ้มออกจำกเคหะสถำนในยำมวิกำล มีขอ้จ ำกดัในกำรเดนิทำงขำ้ม

จังหวัด กำรประกำศปิดหรือมีเงื่อนไขในกำรใชส้ถำนประกอบกำรบำงประเภท ซึ่งรวมถึง หำ้งสรรพสินคำ้ ศูนยก์ำรคำ้  

รำ้นอำหำร มำตรกำรในกำรล็อกดำวน ์ กำรนั่งรบัประทำนในรำ้นอำหำร (Dine  in) กำรเวน้ระยะห่ำง(Social Distancing )

รวมทัง้มำตรกำรอื่นๆอีกนัน้  ไดส่้งผลต่อพฤติกรรมต่อกำรด ำเนินชีวิต ประชำชน เกิด ภำวะปกติใหม่ “New Normal”  ซึ่งมี

รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตวิถีชีวิตอย่ำงใหม่ที่แตกต่ำงจำกอดีตที่คุน้เคย  พฤติกรรมNew Normal รวมทัง้มำตรกำรที่ก ำหนด

ขึน้ ไดส่้งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรอย่ำงมีนยัส ำคญั ไดม้ีกำรใชร้ะบบดิจิทลั เทคโนโลยีในรูปแบบต่ำงๆเพื่อ

สรำ้งควำมสะดวกสบำย กำรเขำ้ถึงและสำมำรถสนองตอบควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  กลุ่มบรษิัทจ ำเป็นตอ้งปรบัรูปแบบ

และกำรบริหำรจัดกำรและภำยใตส้ภำวะดังกล่ำวกลุ่มบริษัทไดด้  ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง(Business 

Continuity Plan :BCP) มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำน”ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน” มีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประธำน

คณะท ำงำน มีกำรรำยงำนสถำนกำรค์วำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรบริษัท  มีกำรจัดประชุมทำงออนไลน์ผ่ำนระบบ 

Microsoft Team  ปรบักำรบริหำรจดักำรใหเ้หมำะสมใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดง้่ำยและสะดวกสบำยขึน้ในทกุมิติ

ผ่ำนระบบเทคโนโลยีและบรกิำรต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็น จดักำรบรกิำร Take away ปรบัปรุงขยำยกำรใหบ้รกิำรส่งอำหำรถงึบำ้น 

(Food Delivery)  ใหก้วำ้งขวำงมำกขึน้ ปรบัปรุงพฒันำสินคำ้และบริกำรค ำนึงถึงควำมปลอดภยัสขุอนำมยัของผูบ้ริโภค  

สรำ้งควำมเชื่อใหก้บัผูบ้รโิภคทัง้ในเรื่องคณุภำพ รสชำติ ควำมสะอำดและสขุอนำมยั 

 2.2  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

                กำรด ำเนินกิจกำรรำ้นอำหำร วตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นสินคำ้ประเภทอำหำรสด เช่น  อำหำรทะเล เนือ้สตัว ์ขำ้ว ไข่  

ผกั และผลไมต้่ำงๆ  วตัถดุิบดงักล่ำวมีอำยกุำรใชง้ำนท่ีสัน้ ปรมิำณ รำคำ มีควำมผนัผวนเปล่ียนแปลงไปตำมฤดกูำล   กำร

เปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศที่ไม่เอือ้อ ำนวย กำรระบำดของโรคติดต่อในพืชและสัตว ์ ปริมำณผลผลิตที่ออกสู่ตลำด

ในขณะใดขณะหนึ่งและควำมตอ้งกำรของตลำดทัง้ในและนอกประเทศ  ดงันัน้ในแต่ละช่วงเวลำจึงมีควำมไม่แน่นอนและ

อำจเกิดกำรขำดแคลนในบำงช่วงเวลำ  ปัจจัยดงักล่ำวจึงส่งผลทัง้ทำงตรงและทำงออ้มต่อรำคำวตัถุดิบ และอำจส่งผล

กระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของกลุ่มบรษิัท ฯ  ทัง้นี ้ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

ตน้ทนุวตัถดุิบคิดเป็นรอ้ยละ  68.3   ของตน้ทนุขำยรวม     

            เพื่อลดควำมเส่ียงดงักล่ำว กลุ่มบริษัทฯไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำรควบคุมและบริหำรตน้ทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนและควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุิบ โดยมีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเส่ียงอนั

อำจเกิดขึน้ดงันี ้
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 1.  มีกำรวำงแผนกำรจดัซือ้และประมำณกำรปรมิำณควำมตอ้งกำรกำรใชว้ตัถดุิบ  มีกำรจดัระบบกำรจดัซือ้ที่มี

ประสิทธิภำพเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ กลุ่มบริษัทฯสำมำรถจดัซือ้ใหไ้ดร้ำคำและเงื่อนไขที่ดีที่สุดโดยมีกำรก ำหนดวิธีกำรจดัซือ้ที่

เหมำะสมตำมแล่ละประเภทของวตัถุ 

 2.   สรำ้งควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผูจ้ดัจ ำหน่ำย  รวมทั้งติดตำมปัจจยัและเหตุกำรณท์ี่มีผลกระทบกับปริมำณและ

รำคำวตัถดุิบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงใกลช้ิด ตลอดจนมีกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนหรือควำมผนัผวน

ของรำคำวตัถดุิบเพื่อเตรียมป้องกนัและแกไ้ขสถำนกำรณค์วำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ไดอ้ย่ำงทนัท่วงที 

 3.  กรณีที่รำคำวตัถุดิบปรบัตวัเพิ่มขึน้ กลุ่มบริษัทฯ จะยงัไม่ปรบัเพิ่มรำคำอำหำรทนัที แต่จะพิจำรณำปรบัเพิ่ม

รำคำอำหำร โดยจะพิจำรณำเปรียบเทียบกบัรำคำตลำดหรือรำคำคู่แข่งเพื่อมิใหส่้งผลกระทบต่อยอดขำยหรือฐำนลกูคำ้ 

 4.  ส ำหรบัวตัถุดิบบำงประเภทที่ส ำคญั กลุ่มบริษัทฯไดจ้ดัท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว

จำกผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยที่เชื่อถือได ้    

 5.  กลุ่มบรษิัทฯมีนโยบำยจดัใหม้ีรำยชื่อผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยรำยเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรสั่งซือ้วตัถดุิบจำกผูจ้ดั

จ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง ตลอดจนพิจำรณำปรบัเปล่ียนแปลงรำยกำรอำหำรใหม้ีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบัภำวะตลำด

ในแต่ละช่วงฤดกูำล  

 อย่ำงไรก็ตำมในช่วงกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ที่เกิดขึน้กำรประมำณควำมตอ้งกำรวตัถดุิบ

เป็นเรื่องส ำคญัรวมทัง้กำรเจรจำกบัผูผ้ลิตในกำรปรบัลดปริมำณกำรสั่งซือ้ตำมสญัญำ กำรผ่อนปรนเงื่อนไขต่ำงๆ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัยอดขำยและกำรสั่งซือ้จริงที่เกิดขึน้ ซึ่งที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนวตัถดุิบหรือ

ไดร้ับผลกระทบจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำคำวัตถุดิบจนมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงมี

นยัส ำคญั 

            2.3  ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

  ปัจจุบนักำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท รำยไดส่้วนใหญ่มำจำกธุรกิจรำ้นอำหำร ซึ่งมีทั้งอำหำรญ่ีปุ่ นและอำหำร

ไทยทั้งนีก้ลุ่มบริษัทฯไดต้ระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจซึ่งไดพ้ยำยำมกระจำยกำรเปิดรำ้นอำหำร อยู่ทั่ว

ประเทศทั้งที่กลุ่มบริษัทเป็นเจำ้ของและในรูปของแฟรนไชส ์อย่ำงไรก็ตำมกำรด ำเนินธุรกิจเพียงเฉพำะรำ้นอำหำรยงัมี

ควำมเส่ียงหำกเกิดเหตกุำรณท์ี่มีผลกระทบต่อธุรกิจรำ้นอำหำรโดยตรงอย่ำงเชน่กรณี COVID-19 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำร

ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั ดงันัน้เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรประกอบธรุกิจและเพื่อเป็นกำรกระจำย

ควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯจึงไดพ้ยำยำมหำช่องทำงในกำรขยำยธุกิจในประเภทอื่นๆใหม้ำกขึน้ เช่น 

ธุรกิจคำ้ปลีก  โดยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทัง้ Modern Trade และ Distributor  
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             2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาพืน้ทีเ่ช่า เพื่อขยายสาขาใหม่ และ/หรือไม่สามารถต่อสัญญา
เช่าพืน้ทีข่องสาขาเดมิได้ และ/หรือการด าเนินธุรกิจร้านอาหารบนพืน้ทีเ่ชา่ทีอ่ยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา
เช่าจากผู้ประกอบการพืน้ทีเ่ช่า 

               ธุรกิจรำ้นอำหำรมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสงู  มีผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรจ ำนวนมำก  ท ำเลที่ตัง้สำขำรำ้นอำหำร

เป็นปัจจยัในควำมส ำเร็จในกำรเปิดสำข กำรหำพืน้ที่เช่ำที่มีศกัยภำพเพื่อเปิดสำขำใหม่จึงท ำไดย้ำกยิ่งขึน้และยงัมีควำม

เส่ียงที่ไม่สำมำรถจดัหำพืน้ท่ีเช่ำเพื่อเปิดสำขำใหม่ไดต้ำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้ นอกจำกนีส้ญัญำเช่ำพืน้ท่ีของกลุ่มบรษิัท

ฯในปัจจุบัน    ส่วนใหญ่เป็นสัญญำเช่ำระยะสั้นประมำณ 3 ปี กลุ่มบริษัทฯอำจมีควำมเส่ียงในกำรไม่สำมำรถต่ออำยุ

สญัญำเช่ำไดแ้ละ/หรือไม่สำมำรถเจรจำต่อรองใหไ้ดเ้งื่อนไขและรำคำค่ำเช่ำที่เหมำะสม  รวมทัง้กำรจดัท ำสญัญำเช่ำและ/

หรือกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำกบัผูป้ระกอบกำรพื่นที่เช่ำส่วนใหญ่จะมีขัน้ตอนภำยในที่ใชเ้วลำ โดยในบำงกรณีกลุ่มบริษัทฯ

จะมีกำรด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรในระหว่ำงกำรรอลงนำมในสัญญำเช่ำของผูป้ระกอบกำรพืน้ที่เช่ำ  ท ำใหบ้ริษัทฯอำจมี

ควำมเส่ียงในกำรเช่ำและ/หรือใชพ้ืน้ที่เช่ำ  ซึ่งอำจส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบรษิัท

อย่ำงมีนยัส ำคญั 

                   อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบรษิัทฯเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจกับผูป้ระกอบกำรพืน้ท่ีเช่ำ ทัง้ศนูยก์ำรคำ้/ หำ้งสรรพสินคำ้ 

คอมมูนนิตีม้อลลแ์ละห้ำงคำ้ปลีกหลำยรำยทั้งในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ำมำ

ยำวนำน  มีประวัติกำรช ำระค่ำเช่ำที่ดีตรงต่อเวลำ  ปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำอย่ำงเคร่งครดัมำโดยตลอด  นอกจำกนีก้ลุ่ม

บริษัทฯยังเป็นผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรเครือข่ำย (Chain Restaurant) ชั้นน ำของประเทศ มีแบรนด์ร ้ำนอำหำรที่

หลำกหลำยและแข็งแกร่งเป็นที่ยอมรบัและชื่นชอบของลกูคำ้(Strong Brand Recognition & Brand Variety) มีสินคำ้ที่มี

คุณภำพ บริกำรที่ดี เป็นที่ตอ้งกำรของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มบริษัทฯมีทีมงำนฝ่ำยพฒันำธุรกิจท ำหนำ้ที่ในกำรติดต่อ ติดตำม

ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับพืน้ที่เช่ำ วิเครำะหโ์อกำส ควำมเป็นไปได ้ ศักยภำพของพืน้ที่ เพื่อรองรับกำรขยำยสำขำตำม

แผนงำนกำรขยำยสำขำในอนำคต   รวมทัง้กลุ่มบรษิัทไดม้ีกำรพฒันำรูปแบบรำ้นอำหำรใหม้ีขนำดเล็กลง  ซึ่งสำมำรถที่จะ

เปิดสำขำรำ้นอำหำรในพืน้ท่ีที่หลำกหลำยมำกขึน้ เช่น เปิดสำขำในป๊ัมน ำ้มนั  ตำมตกึแถว อำคำรพำณิชย ์หรือพืน้ท่ีอื่นท่ีมี

ศกัยภำพเพียงพอในกำรเปิดสำขำ ซึ่งท ำใหส้ำมำรถเปิดโอกำสในกำรขยำยสำขำไดม้ำกขึน้ ซึ่งกลุ่มบริษัท สำมำรถจดัหำ

พืน้ท่ีเช่ำเพื่อเปิดกิจกำรรำ้นอำหำรไดแ้ละไดร้บักำรต่ออำยุสญัญำเช่ำมำโดยตลอด  ไม่เคยประสบปัญหำกำรใชพ้ืน้ท่ีเช่ำที่

รวมทัง้พืน้ท่ีเช่ำที่อยู่ในระหว่ำงกำรรอลงนำม/ต่ออำยสุญัญำเช่ำจำกผูใ้ห้เช่ำ 

                       แต่ในช่วงสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ COVID-19 กำรตอ้งกำรหำพืน้ท่ีเช่ำเพื่อเปิดสำขำใหม่ลดลงแต่

กำรต่ออำยสุญัญำเช่ำภำยใตเ้งื่อนไขที่เหมำะสมกบัปรมิำณธุรกิจที่เกิดขึน้ยงัมีควำมส ำคญั 

   2.5 ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความส าเร็จของสาขาทีเ่ปิดใหม่ 

 กลุ่มบริษัทฯมีเป้ำหมำยในกำรขยำยสำขำรวมทัง้กำรปรบัปรุงสำขำเดิมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีแผนกำรเปิดสำขำ

เพิ่มขึน้ในแต่ละปีที่สอดคลอ้งกับสภำวะตลำด อตุสำหกรรม กำรแข่งขนั  ควำมตอ้งกำรและก ำลงัซือ้ของผูบ้ริโภค  ส ำหรบั

ปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 / 2562 / 2563  กลุ่มบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำที่กลุ่มบริษัทฯเป็นเจำ้ของทัง้สิน้  13  

สำขำ  71 สำขำ และ 11 สำขำ ตำมล ำดบั  โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดสำขำลดลงจำกปี 2562   โดยไดม้ีกำรปรบั
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เป้ำหมำยกำรขยำยสำขำลงและกอปรกบักำรแพร่ระบำดของ  COVID-19  ที่เกิดขึน้ท ำใหต้อ้งเพิ่มควำมระมดัระวงัในกำร

เปิดสำขำใหม่มำกยิ่งขึน้   ทัง้นีก้ำรลงทนุเปิดสำขำใหม่จ ำนวนเงินลงทนุใหม่ของกลุ่มบรษิทัฯ  ส ำหรบักลุ่มรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น 

เงินลงทนุเฉล่ีย  3.0-12.5 ลำ้นบำทต่อสำขำ และกลุ่มรำ้นอำหำรไทย เงินลงทนุเฉล่ีย  2.0 - 5.0 ลำ้นบำทต่อสำขำ เพื่อเป็น

เงินลงทนุในกำรออกแบบ งำนก่อสรำ้ง งำนระบบ  งำนตกแต่งรำ้น เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณค์รวั อปุกรณเ์ครื่องใชส้ ำนกังำนอื่น    

                   นอกจำกสภำวะกำรแข่งขนัในธุรกิจอำหำรนบัวนัจะยิ่งควำมรุนแรงมำกยิ่งขึน้แลว้ ในปีที่ผ่ำนมำสภำวะกำร

แพร่ระบำดของ COVID-19 ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยไดแ้ละผลกำรด ำเนินกำรของสำขำทัง้สำขำเก่ำและสำขำใหม่ 

อันเป็นผลที่เกิดจำกมำตรกำรต่ำงๆ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไป แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยสำขำเปิด

สำขำใหม่กลุ่มบริษัทฯ ยิ่งจะตอ้งมีกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องกำรลงทุน(Feasibility Study) อย่ำงระมดัระวงัในทกุดำ้น

ทัง้กำรก ำหนดรูปแบบ กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย  รูปแบบโครงกำรของผูใ้หเ้ช่ำพืน้ท่ี  ภำวะกำรตลำด  กำรแข่งขนั  คู่แข่ง ควำม

ตอ้งกำรของผูบ้ริโภค เงินลงทุนในกำรพฒันำ ระยะเวลำคืนทุน และผลตอบแทนที่ไดจ้ำกกำรลงทุนตลอดจนก ำหนดใหม้ี

กำรติดตำมผลและแกปั้ญหำกำรประกอบกำรทกุสำขำทัง้สำขำเก่ำและสำขำใหม่อย่ำงใกลช้ิด              

     2.6 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจแฟรนไชส ์

  กลุ่มบริษัทฯไดม้ีกำรเริ่มรขยำยสำขำโดยใช้ระบบแฟรนไชส ์ในปี 2559 โดยไดพ้ยำยำมที่จะขยำยสำขำใน

ระบบแฟรนสใ์หค้รอบคลมุทั่วถึงทัง้ในและต่ำงประเทศ  ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2561 / 2562 / 2563 กลุ่ม

บรษิัทฯ มีสำขำแฟรนไชสภ์ำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ 145  สำขำ 171 สำขำ และ 204 สำขำ  ตำมล ำดบั 

          ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 / 2562 / 2563  กลุ่มบริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนไชสค์ิดเป็น

รอ้ยละ  2.4 รอ้ยละ 2.4  รอ้ยละ 3.0  ของรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิัทฯ หรือคิดเป็นรอ้ยละ รอ้ยละ 5.1  รอ้ยละ5.0 และรอ้ย

ละ 6.6 ของก ำไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิัทฯตำมล ำดบั  

 ในรอบปีที่ผ่ำนมำกลุ่มบรษิัทไดม้ีกำรขยำยแฟรนสเ์ป็นจ ำนวน 58 สำขำ แต่จำกผลของกำรแพร่ระบำดของโรคติ

เชือ้ไวรสั COVID-19  มีแฟรนไชสท์ี่ไดร้บัผลกระทบในกำรขยำยแฟรนไชสใ์หไ้ดต้ำมเป้ำหมำยและตอ้งเลิกกิจกำรไปทัง้สิน้ 

25 สำขำ แต่อย่ำงไรก็ตำมดว้ยรูปแบบของแบรนดเ์ขียง เป็น ดีไซน์ทำงธุรกิจที่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ผูบ้รโิภคทัง้กำรสั่งซือ้ทำง Delivery , Take away  รำคำและคณุภำพท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคจึงยงัสำมำรถ

ขยำยแฟรนไชสแ์บรนดเ์ขียงไดถ้ึง 44 สำขำถึงแมจ้ะเผชิญกบัภำวะกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ที่ผ่ำนมำก็ตำม 

  2.7  ความเสี่ยงจากแฟรนไชสซ์ีไม่ปฏิบัติตามเงือ่นไขของสัญญาแฟรนไชส ์

   จำกกำรใชร้ะบบแฟรนไชสใ์นกำรขยำยสำขำทัง้ในและต่ำงประเทศ กลุ่มบรษิัทฯมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีแฟรนไชส์

ซีไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำและควำมเส่ียงจำกกำรถูกลอกเลียนแบบ เกิดข่ำวสำรในทำงลบเก่ียวกับรำ้นอำหำร

ภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและโอกำส

ทำงธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 
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 อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯมีฝ่ำยงำนที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของแฟรนไชสท์ี่จะออกไปวดัผล ประเมิน

กำรปฏิบตัิงำน  มีกำรตรวจสอบคณุภำพของแฟรนไชสต์ำมแบบที่ก ำหนด นอกจำกนีก้ลุ่มบรษิัทฯยงัมี  ฝ่ำยกฎหมำย และ

ฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งที่ท  ำหนำ้ที่ในกำรตรวจสอบสำขำของแฟรสไชส ์เพื่อใหม้ั่นใจว่ำแฟรนไชสซ์ีทกุรำยไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไข

และขอ้ก ำหนดในสญัญำ รวมทัง้กลุ่มบรษิัทฯจะใหก้ำรสนบัสนนุแฟรนไชสแ์บบครบวงจร กำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรเปิด

รำ้น กำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆใหก้ับแฟรนไชสซ์ีอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรท ำกำรตลำดเพื่อสนับสนุนและสรำ้งควำม

พรอ้มใหก้ับแฟรนไชสซ์ี  ทัง้นี ้ท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหำในกำรบริหำรแฟรนไชสซ์ีที่มีนยัส ำคญัจนตอ้งยกเลิก

สญัญำ  

 2.8  ความเสี่ยงจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการให้บริการ (Outsourcing) 

 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจ โดยว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก 

(Outsourcing)เพื่อใหบ้ริกำรที่ส  ำคัญ เช่น กำรบริกำรคลังสินคำ้และกำรบริกำรโลจิสติกส ์กำรบริกำรจำ้งผลิตส่วนผสม

และเครื่องปรุงประกอบอำหำรตำมสตูรของกลุ่มบรษิัทฯ  ซึ่งหำกผูใ้หบ้รกิำรไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขหรือขอ้ก ำหนดในสญัญำ

ใหบ้ริกำร อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯอย่ำงมีนยัส ำคญั 

ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกที่มีศกัยภำพ มีประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญ  เพื่อใหบ้ริกำรกำรจดักำร

คลังสินคำ้และโลจิสติกส ์ไดแ้ก่ กำรจัดเก็บและจัดส่งวัตถุดิบอำหำรให้กับรำ้นอำหำรทุกสำขำของกลุ่มบริษัทฯ และ

สำขำแฟรนไชส ์วตัถุดิบและสินคำ้บำงประเภทจะใหท้ำงผูผ้ลิตน ำส่งสินคำ้ใหก้ับคู่คำ้ของกลุ่มบริษัทฯโดยตรงแทนท่ีจะส่ง

สินคำ้ใหบ้รษิัทหรือบุคคลภำยนอก (Outsource) ที่กลุ่มบรษิัทว่ำจำ้ง เช่น กำรส่งสินคำ้ใหก้บั Modern Trade รวมทัง้กลุ่ม

บริษัทฯ มีกำรว่ำจำ้งบริษัทภำยนอกมำกกว่ำ 10 รำย เพื่อผลิตส่วนผสมและเครื่องปรุงประกอบอำหำรตำมสตูรเพื่อใชใ้น

สำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ และสำขำแฟรนไชส ์

 อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำถึงคุณสมบตัิและประสบกำรณข์องผูใ้หบ้ริกำรเฉพำะดำ้นอย่ำงถ่ีถว้นก่อน

กำรเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง โดยคดัเลือกผูใ้หบ้ริกำรที่มีชื่อเสียง มีประสบกำรณ ์และมีฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อให้

มั่นใจไดว้่ำผูใ้หบ้ริกำรจะสำมำรถใหบ้ริกำรตำมที่กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งกำรได ้และส ำหรบักำรจำ้งผลิต กลุ่มบริษัทฯมีกำร

ทดสอบคุณภำพของส่วนผสมและเครื่องปรุงประกอบอำหำรใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมที่กลุ่มบริษัทฯก ำหนด นอกจำกนี ้กลุ่ม

บรษิัทฯไดท้ ำสญัญำกบัผูใ้หบ้รกิำร  โดยก ำหนดเงื่อนไขที่ส  ำคญัไวใ้นสญัญำและมีกำรก ำกบัดแูลใหผู้ใ้หบ้รกิำรปฏิบตัิตำม

สญัญำ  มีกำรจดัท ำ จดัเตรียม รำยชื่อคู่คำ้ ท่ีมีควำมพรอ้มที่จะเขำ้มำทดแทนกนัไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรประเมินผล

กำรด ำเนินงำนของคู่คำ้ตำมก ำหนดระยะเวลำ   

 นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนเพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของผูใ้หบ้ริกำร เช่น กำรเขำ้ตรวจคลงัสินคำ้

ของผูใ้หบ้ริกำรอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ กำรร่วมนับสต๊อกสินคำ้คงเหลือตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด กำรตรวจสอบรำยงำนกำร

จัดส่งสินคำ้และสินคำ้คงเหลือจำกกผูใ้หบ้ริกำรคลังสินคำ้ทุกสิน้วัน มีกำรจัดประชุมร่วมเป็นประจ ำเพื่อสรุปผล แกไ้ข

ปัญหำที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำกลุ่มบรษิัทฯ ไม่พบขอ้ผิดพลำดของบคุคลภำยนอกในกำรใหบ้รกิำร (Outsourcing) ที่ส่งผล

กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 
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 2.9  ความเสี่ยงเกี่ยวกับความคุ้มครองของเคร่ืองหมายบริการและเคร่ืองหมายการค้า 

 กลุ่มบรษิัทฯมีนโยบำยในกำรจดทะเบียนและรกัษำไวซ้ึ่งเครื่องหมำยบรกิำร และเครื่องหมำยกำรคำ้ ของแบรนด์

รำ้นอำหำรและผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯไดจ้ดทะเบียนขอรบัควำมคุม้ครองในเครื่องหมำยบริกำรและ

เครื่องหมำยกำรคำ้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเครื่องหมำยบรกิำรและเครื่องหมำยกำรคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ 

 ทัง้นี ้ขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรเพื่อขอจดทะเบียน และต่ออำยทุะเบียนเครื่องหมำยบรกิำรและเครื่องหมำยกำรคำ้

นั้นใชร้ะยะเวลำค่อนขำ้งนำน และกำรจดทะเบียนอยู่ภำยใตก้ำรพิจำรณำอนุมตัิของหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง ดังนั้น กลุ่ม

บริษัทฯ จึงไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำ กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับกำรอนุมัติค  ำขอจดทะเบียน หรือค ำ ขอต่ออำยุทะเบียน

เครื่องหมำยบริกำรและเครื่องหมำยกำรคำ้ที่กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรในอนำคต รวมทัง้ค ำขอจดทะเบียนหรือค ำขอต่อ

อำยุทะเบียนเครื่องหมำยบริกำรและเครื่องหมำยกำรคำ้ที่ไดร้ับกำรจดทะเบียนอำจถูกคัดคำ้น มีผลไม่สมบูรณ์ตำม

กฎหมำย หรือตกอยู่ภำยใตข้อ้จ ำกัดบำงประกำรได ้ซึ่งอำจส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรรำยอื่นสำมำรถน ำเครื่องหมำยบริกำร

และเครื่องหมำยกำรคำ้ของกลุ่มบรษิัทฯ ไปใชใ้นกำรประกอบธุรกิจได ้ โดยควำมเส่ียงดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อ

ชื่อเสียงของกลุ่มบรษิัทฯ กำรสญูเสียโอกำสทำงธุรกิจ และอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะ

ทำงกำรเงินของกลุ่มบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั  

 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนดร์ำ้นอำหำรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรบัของผู้บริโภคมำเป็นระยะเวลำ

ยำวนำน มีอำหำรที่มีควำมหลำกหลำยและรสชำติอร่อย  มีสูตรอำหำรเฉพำะของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนกำรบริกำรที่ มี

มำตรฐำนเดียวกนัทกุสำขำ ดงันัน้ กลุ่มบรษิัทฯ เชื่อมั่นว่ำโอกำสที่ผูป้ระกอบกำรรำยอื่นจะลอกเลียนแบบธุรกิจรำ้นอำหำร

ใหไ้ดคุ้ณภำพและมำตรฐำนเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ นั้นเป็นไปไดค้่อนขำ้งยำก ทั้งนี ้จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

กลุ่มบรษิัทฯ ไม่พบปัญหำที่เก่ียวกบักำรใชเ้ครื่องหมำยบรกิำร และเครื่องหมำยกำรคำ้ของกลุ่มบรษิัทฯ 

   2.10 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม 

  ที่ผ่ำนมำพฤติกรรมของคนไทยที่จะไม่ประกอบอำหำรรบัประทำนเองภำยในครอบครวัแต่จะมีกำรรบัประทำน

อำหำรนอกบำ้นหรือสั่งอำหำรมำรบัประทำนในบำ้นมำกขึน้ ซึ่งส่งผลใหธุ้รกิจรำ้นอำหำรมีกำรแข่งขนัสงูและกำรแข่งขนัจะ

ยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกขึน้ตำมล ำดับ    มีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ๆ เขำ้มำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรน ำเสนอ

ผลิตภณัฑแ์ละเมนใูหม่ๆ กำรตกแต่งรำ้นท่ีทนัสมยั รำ้นอำหำรเหล่ำนีเ้ป็นคู่แข่งโดยตรงกบักลุ่มบรษิัทฯ 

  แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19  ในปี 2563 และมำตรกำรของภำครฐัได้

ส่งผลใหผู้บ้ริโภคลดหรือยกเลิกกำรออกไปรบัประทำนอำหำรนอกบำ้นแต่ใชว้ิธีท ำอำหำรรบัประทำนเองหรือซือ้อำหำร

ส ำเร็จรูปพรอ้มรบัประทำนผ่ำนช่องทำงกำร Delivery และ Take Away  ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้อุตสำหกรรมจะ

ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั ยิ่งท ำใหก้ำรแข่งขนัยิ่งรุนแรงขึน้ไปอีกและในช่วงที่มีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำงๆหรือเหตุกำรณ์

เขำ้สู่ภำวะปกติแต่ผูบ้รโิภคยงัคงระมดัระวงัในเรื่องควำมปลอดภยั สขุอนำมยั ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยคงยงัไม่ฟ้ืนตวัเขำ้สู่

ภำวะปกติซึ่งยงัเป็นปัญหำและกระทบกับรำยไดแ้ละผลประกอบกำร ซึ่งกลุ่มบริษัทจึงไดม้ีกำรปรบักลยุทธแ์ละแนวทำง

กำรตลำดใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้ในแต่ละขณะเพื่อพยำยำมลดควำมเส่ียงที่เกิดขึน้  
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   2.11 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้ตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด 

                        กลุ่มบริษัทฯใหค้วำมส ำคัญเก่ียวกับคุณภำพ ควำมสดใหม่ รสชำติ ควำมสะอำดของวัตถุดิบและอำหำรทุก
รำยกำร เพื่อใหม้ั่นใจว่ำลกูคำ้จะไดม้ีควำมมั่นใจในเรื่องสขุอนำมยัและควำมปลอดภยัจำกกำรใชบ้รกิำร  ทัง้นีว้ตัถดุิบส่วน
ใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอำหำรสดและอำหำรแช่แข็ง ท่ีมีกำรจัดส่งโดยผู้ให้บริกำรจัดกำรคลังสินคำ้และโลจิสติกส์
ภำยนอก (Outsource) ที่เชื่อถือไดห้รือจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) ส่งตรงไปยงัแต่ละสำขำ โดยกลุ่มบริษัทฯ มี
กำรบริหำรจดักำรและควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนของวตัถุดิบและอำหำรในทุกขั้นตอน ตัง้แต่กำรสั่งซือ้วตัถุดิบ กำร
ผ่ำนขั้นตอนและกระบวนกำร R&D  กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรจัดเตรียมและปรุงอำหำร กำรจัดเก็บ และกำรกระจำย
สินคำ้ไปยงัสำขำแต่ละแห่ง ฝ่ำยจดัซือ้และหน่วยงำนวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์จะร่วมกันคดัเลือกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ 
(Supplier) ซึ่งพิจำรณำจำกคณุภำพและรสชำติของวตัถดุิบเป็นหลกั ทัง้นี ้ก่อนกำรรบัมอบสินคำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุบิ 
(Supplier) ทุกครัง้ กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบคณุภำพสินคำ้ ควำมสด ควำมสะอำด ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด   ผู้
ให้บริกำรภำยนอกจะมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับสินค้ำทุกอุณหภูมิ ทั้งอุณหภูมิแช่แข็ง (Frozen Product) 
อณุหภมูิแช่เย็น (Chilled Product)   

                        นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบคุณภำพอำหำรและกำรท ำครวั (Food Quality Assurance หรือ 

“ทีม FQA”  ท ำหนำ้ที่สุ่มตรวจวิธีกำรปฏิบตัิงำนของสำขำ รวมถึงคุณภำพของวตัถุดิบ สินคำ้ และอำหำรที่เตรียมไวเ้ป็น

ประจ ำ ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมั่นใจว่ำขัน้ตอนกำรบริหำรจดักำรวตัถุดิบและควบคุมคุณภำพอำหำรจำกทุกหน่วยงำนที่

เก่ียวขอ้งอย่ำงเคร่งครดัจะสำมำรถลดควำมเส่ียงดงักล่ำวได ้เพื่อใหร้ำ้นอำหำรทุกสำขำของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถบริกำร

ลกูคำ้ดว้ยสินคำ้ที่มีคณุภำพ ถกูสขุอนำมยั มีควำมปลอดภยัและเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดและหำกมีกำรพบหรือมีขอ้

ต ำหนิเก่ียวกับคุณภำพอำหำรหรือสขุอนำมยัจะเรง่ด ำเนินกำรปรบัปรุงและแกไ้ขในทนัที  ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

กลุ่มบรษิัท ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยเก่ียวกบัคณุภำพอำหำรอย่ำงมีนยัส ำคญัแต่อย่ำงใด 

    2.12  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่ส าคัญในการท าธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกทีว่่าจ้างโดยกลุ่มบริษัทฯ 

              กำรประกอบกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ตอ้งมีใบอนุญำตที่ส ำคญัที่มีผลใชบ้งัคับและตอ้งมีกำรปฏิบัติ

ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นใบอนุญำตอย่ำงเคร่งครดั เช่น ใบอนุญำตจดัตัง้สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร สถำนที่สะสมอำหำร

ส ำหรบัสำขำและโกดงั ใบอนุญำตจ ำหน่ำยสรุำ (เฉพำะบำงสำขำ)  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอนัตรำยส ำหรบัหอ้ง

เย็นในกำรเก็บวตัถุดิบแช่แข็งส ำหรบัโกดงัเก็บวตัถุดิบอำหำร และบตัรประจ ำตวัผูส้มัผสัอำหำร ตำมพระรำชบญัญัติกำร

สำธำรณสขุ   ทัง้นีห้ำกที่กลุ่มบริษัทฯและผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว ้อำจท ำให้กำร

ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯตอ้งหยุดชะงักหรือหยุดด ำเนินกำร อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ธุรกิจและผล

ประกอบกำรของกลุ่มบรษิัทฯอย่ำงมีนยัส ำคญั 

               อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบรษิัทฯ มีนโยบำยในกำรติดตำมหลกัเกณฑก์ำรขออนญุำตและด ำเนินกำรขอ/ต่อใบอนญุำต

เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนภำยในก ำหนดเวลำ มีกำรฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำนเก่ียวกับกฎเกณฑ/์ขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษัทฯไดม้ีกำรประสำนกบัเจำ้หนำ้ที่ผูก้  ำกับดแูลในกำรขอค ำแนะน ำเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่
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ก ำหนด ทัง้นีก้ลุ่มบรษิัทฯและผูใ้หบ้รกิำรภำยนอกไม่เคยประสบปัญหำในกำรขอใบอนุญำตหรือกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนด

เงื่อนไขของใบอนญุำตอย่ำงมีนยัส ำคญั 

   2.13  ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใตก้ฎหมำยและกฎระเบียบทุกประเภทตำมที่ก ำหนด   มีกำร

คุม้ครองควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัของผูบ้ริโภค รวมถึงควำมปลอดภยัและอนำมยัในกำรท ำงำนของพนกังำน   กำร

คุม้ครองขอ้มลูล่วนบคุคลและอื่นๆ   กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตำมมำตรฐำนรวมถึงกำรจดัหำพนกังำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ

ดำ้นดังกล่ำวเพื่อท ำหนำ้ที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ กำรดูแลระบบควบคุมคุณภำพ และกำร

ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนอื่น มีกำรปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยที่เปล่ียนแปลงไป 

แม้จะมีกำรก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ส  ำคัญในกำรประกอบธุรกิจ   แต่ กลุ่มบริษัทฯ ไม่

สำมำรถรบัรองไดว้่ำหน่วยงำนก ำกับดูแลจะไม่ก ำหนดกฎระเบียบเพิ่มเติมหรือเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำปรับอัน

เนื่องมำจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข  อำจท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำร

ด ำเนินธุรกิจ โอกำสทำงธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ  ไดม้ีกำรจัดฝึกอบรม และให้ควำมรูก้ับพนักงำนภำยในกลุ่มบริษัทฯเก่ียวกับ

กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติอย่ำงถูกตอ้งรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงำนที่

ติดตำมดแูลเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ำมำรถถือปฏิบตัิไดอ้ย่ำงทนัท่วงที ทัง้นี ้สิน้สดุ ณ 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบัของกฎระเบียบต่ำงๆ ที่ส  ำคญัอย่ำง

ครบถว้น 

 2.14    ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี 

               กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนั ระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพและศกัยภำพในกำรบรหิำรจดักำร กำรใหบ้รกิำร

ลูกคำ้ คู่คำ้และแฟรนไชส์ กำรจัดเก็บ ควำมรวดเร็วในกำรกำรประมวลผลและกำรวิเครำะหข์อ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง แม่นย ำ 

ครบถว้น มีระบบกำรรกัษำควำมปลอดภัยของข้อมูล มีควำมมั่นคงเพื่อป้องกันภัยคุกคำมในระบบเทคโนโลยี (Cyber 

Security )และอื่นๆภำยใตก้ฎหมำยที่ก ำหนด ระบบเทคโนโลยีดงักล่ำวเป็นปัจจัยที่ส  ำคญัต่อกำรด ำเนินกิจกำร  ซึ่งหำก

ระบบเทคโนโลยีขดัขอ้งหรือระบบเทคโนโลยีไม่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนไดก้็อำจส่งผลต่อกำรด ำเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

                  กลุ่มบริษัทฯไดต้ระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงไดม้ีกำรพัฒนำระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรบักำรปฏิบตัิงำนทกุหน่วยงำน ทัง้ กลุ่มกำรเงินและบญัชี กลุ่มบรหิำรซพัพลำย

เชน   รวมถึงกระบวนกำรในกำรจัดซือ้จัดจำ้ง คลังสินคำ้ ระบบโลจิสติกส ์ ระบบกำรให้สินเชื่อของธุรกิจคำ้ปลีก กำร

เชื่อมต่อระบบของส ำนกังำนใหญ่กับสำขำและแฟรนไชสซ์ี่   ระบบกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ คู่คำ้   มีกำรจดัท ำระบบกำรรกัษำ

ควำมปลอดภัยและระบบกำรป้องกันภัยนัยคุกคำมในระบบเทคโนโลยี กำรก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูรวม ทั้งกำร
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จดัท ำนโยบำย คู่มือและระเบียบปฏิบตัิเพื่อรองรบักำรปฏิบตัิงำนทัง้กรณีปกติและกรณีที่ระบบเทคโนโลยีขดัขอ้ง ไม่ว่ำจะ

เกิดจำกสำเหตุใดก็ตำมเพื่อใหก้ำรปฏิบตัิเป็นไปไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรจดัท ำขอ้มลูส ำรอง ศูนยข์อ้มลูส ำรองเพื่อรองรบั

และสำมำรถใชท้ดแทนศูนยข์อ้มลูหลักในกรณีเกิดเหตุขัดขอ้งเพื่อไม่ใหก้ำรด ำเนินธุรกิจหยุดชะงกัและกำรด ำเนินกำรที่

สอดคลอ้งและเป็นไปกฎหมำยที่ก ำหนด 

     3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

 3.1   ความเสี่ยงจากการทีผู้่ถือหุ้นรายใหญ่มีอ านาจควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ  

 ตำมโครงสรำ้งของผูถื้อหุน้ของบริษัทในปัจจุบันกลุ่มครอบครวัจิรำธิวัฒน ์(ประกอบไปดว้ย นำยสรรคนนท ์จิ
รำธิวัฒน ์และนำงสำวจอมขวัญ จิรำธิวัฒน)์ จะถือหุน้ในบริษัทฯ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ66.9 ของ
จ ำนวนทนุเรียกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ นอกจำกนี ้กลุ่มครอบครวัจิรำธิวฒันย์งัด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำร 
และกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของกลุ่มบริษัทฯ จึงท ำใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ดังกล่ำวมีอ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำร
จดักำรกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงสำมำรถควบคมุเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือ
กำรขออนุมัติในเรื่องอื่นที่ตอ้งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีจำกผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รำยย่อยอำจไม่
สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องที่กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้ 

 อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ไดบ้ริหำรจดักำรและมีกำรด ำเนินธุรกิจที่โปรง่ใส ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
มีกำรจดัโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรโดยบคุลำกรท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และไดม้ีกำรก ำหนดขอบเขตในกำรด ำเนินงำน 
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรอย่ำงชดัเจนและโปรง่ใส   มีกำรก ำหนดมำตรกำร
ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมกำร ผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ รวมถึงบคุคลที่มีควำมขดัแยง้ โดยบคุคลดงักล่ำวจะ
ไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในกำรอนมุตัิรำยกำรนัน้ๆ  

 นอกจำกนีโ้ครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบไปดว้ยกรรมกำรอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียจ ำนวน 5  ท่ำน 
จำกกรรมกำรทั้งหมด 11 ท่ำน หรือคิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 45.4  โดยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำนด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ   เพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ รวมถึงร่วมพิจำรณำวำระกำรรประชุม
รว่มกบัประธำนกรรมกำรบรษิัท ก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยย่อย และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียอื่นๆ ว่ำกำรบริหำรรจัดกำรของกลุ่มบริษัทฯ มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม  โปร่งใส มีกำร
บริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ กำรด ำเนินกำรหรือเข้ำท ำรำยกำรใดๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และ
สำมำรถตรวจสอบได ้

 
 3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มี
ความส าคัญ  

 กำรประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ตอ้งอำศยัผูบ้ริหำรระดบัสงูที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำม

เชี่ยวชำญและประสบกำรณอ์ย่ำงยำวนำน ซึ่งจะสำมำถบรหิำรงำนและผลกัดนัใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีชื่อเสียง มีฐำนะกำรเงินท่ี

มั่นคง และมีผลก ำไรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง กำรไม่สำมำรถรกัษำบคุลำกรหรือไม่สำมำรถสรรหำผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสมมำ

ทดแทนบคุลำกรดงักล่ำวได ้อำจจะส่งผลต่อควำมต่อเนื่องในกำรบรหิำรงำนและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทฯ  
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1.2 หนำ้ที่ 11 
 

 อย่ำงไรก็ตำมโครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำรปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯปัจจุบัน  ไดม้ีโครงสรำ้งที่เหมำะสม มีกำร

กระจำยอ ำนำจ ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดขอบให้แก่ผู้บริหำรในสำยงำนต่ำงๆ ตำมควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ประสบกำรณ ์ทั้งนีก้ลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทักษะควำมเป็นผูน้  ำใหแ้ก่

ผูบ้ริหำรและบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง มีนโยบำยกำรพฒันำควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ และแผนผูสื้บทอดต ำแหน่ง รวมทัง้

ยังมีนโยบำยในกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ เพื่อมำร่วมงำนกับกลุ่มบริษัทฯเพิ่มเติมใหส้อดคลอ้งกับ

แผนกำรด ำเนินธุรกิจและแผนขยำยกิจกำรเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว  
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 1 
 

 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

  
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

 
 ในปี 2563 บริษัทฯ  ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน โดยตัง้คณะท ำงำน   
เพื่อวำงแผน ก ำหนดประเด็นท่ีมีนยัส ำคญั  และเขำ้รว่ม “โครงกำร SD Journey 2020 “ ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจในเรื่องดงักล่ำว ทัง้นีม้ีกำรวิเครำะหต์ำมขัน้ตอน  และก ำหนดผูม้ีส่วนไดเ้สีย  8 
กลุ่ม  ไดแ้ก่ 

- พนกังำน  - ผูถื้อหุน้/ ผูร้ว่มทนุ/ เจำ้หนี ้     
 - คู่คำ้                - คู่ธุรกิจ  
- ลกูคำ้ (ที่มำใชบ้รกิำร)        - ลกูคำ้แฟรนไชส/์ คำ้ปลีก/ คำ้ส่ง  
- ชมุชน/สงัคม                - หน่วยงำนผูก้  ำกบัดแูล  
 

3.2 การจัดการผลกระทบตอ่ผู้มีส่วนได้เสียในหว่งโซ่คณุค่าของธุรกิจ 
 

• กำรด ำเนินกำรกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

ไดท้ ำกำรศกึษำ วิเครำะหผ์ลกระทบอนัเกิดจำกบรษิัทฯ ไปยงัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และผลกระทบที่เกิดจำกผูม้ีส่วน
ไดเ้สียมำยงับรษิัทฯ โดยมีกำรพิจำรณำ วิเครำะหถ์ึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อรบัรูถ้ึงควำมคำดหวงัของผู้
มีส่วนไดส่้วนเสีย   สรุปได ้ดงันี ้

 

ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสาร ความคาดหวัง 

พนกังำน 

- อีเมล,์ Facebook, และเว็บไซตภ์ำยใน  

- กิจกรรมต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรประชมุทีม, ทำวน์
ฮอลล,์ โรดโชวภ์ำยใน  

- กำรสมัมนำฝึกอบรม  กำรส ำรวจควำมพงึ
พอใจ  

-มีสวสัดกิำรท่ีเหมำะสม ผลตอบแทนตำม
ควำมสำมำรถ, กิจกรรมตำ่งๆ ท่ีสรำ้งขวญัก ำลงัใจ 
สรำ้งบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน 
- กำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร โดยเพิ่มทกัษะ
ควำมรูค้วำมสำมำรถใหม้ีควำมช ำนำญในกำร
ปฏิบตัิงำน และมีภำวะผูน้  ำ  
- กำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรท ำงำน  
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 2 
 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสาร ความคาดหวัง 

ผูถื้อหุน้/ ผูร้ว่มทนุ/ 
เจำ้หนี ้

 

- ประชมุผูถื้อหุน้ประจ ำปี  
- รำยงำนประจ ำปี 
- รำยงำนควำมยั่งยืน 
- จดัเยี่ยมชมกิจกำร 
- ช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์, จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส,์ โทรศพัท,์ จดหมำย, และอื่นๆ 
-กำรประชมุตวัแทนกลุ่มผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ 

- ใหข้อ้มลูของบรษิัท ทิศทำงและกลยทุธใ์นกำร
ด ำเนินธุรกิจแก่นกัลงทนุ นกัวเิครำะหห์รือบรษิัท
หลกัทรพัยใ์นกำรตดัสินใจ/แนะน ำกำรลงทนุใน
บรษิัท 
 - กำรแถลงผลประกอบกำร ทกุไตรมำส รวมถึงผล
ประกอบกำรประจ ำปี 
- กำรเปิดเผยขอ้มลูบรษิัทอยำ่งถกูตอ้ง โปรง่ใส และ
ทนัเหตกุำรณ ์ 

คู่คำ้ 

- ช่องทำงอเีมล,์ เว็บไซตบ์รษิัทฯ, โทรศพัท ์
และกำรส่ือสำรออนไลน ์
- ประชมุรว่มแลกเปล่ียนควำมคดิเห็น รบัฟัง
ขอ้เสนอแนะ  
- Supplier / Vendor Audit 

- ใชสิ้นคำ้ที่มีคณุภำพ  บรรจภุณัฑท์ี่สะอำด 
ปลอดภยั และย่อยสลำยได ้
- มีควำมเชื่อมั่นในสินคำ้  
- เป็นช่องทำงในกำรส่งเสรมิกำรขำย และ
ประชำสมัพนัธต์วัสินคำ้ และช่วยสนบัสนนุธุรกิจของ
บรษิัท  

คู่ธุรกิจ 

- เยี่ยมชมกิจกำร 
- กำรเจรจำสญัญำ / กำรท ำสญัญำ 
- ประชมุหำรือแกปั้ญหำ  
- Performance review 

- คณุภำพของกำรด ำเนินงำน 
- กำรปฏิบตัิตำมสญัญำ 
- กำรเป็นผูเ้ชำ่ที่ดี (ทัง้ในแง่สญัญำและผูใ้ชส้ถำนท่ี) 
 

ลกูคำ้  

- ป้ำยส่ือสำรตำ่งๆ ภำยในรำ้น 
- ช่องทำงออนไลนข์องบรษิัทฯ และ
รำ้นอำหำรในเครือฯ ไดแ้ก่ Facebook, 
อีเมล,์ เว็บไซต,์ Line Official, แอพลิเคชั่น 
- กำรประชำสมัพนัธผ่์ำนส่ือมวลชน 
- ติดต่อผำ่นโทรศพัทแ์ละขอ้ควำม (SMS) 
- แบบส ำรวจควำมพงึพอใจ  

- เพิ่มควำมเชื่อมั่น และมีกจิกรรมส่งเสรมิกำรขำย 
- รบัฟังควำมคิดเห็นและแกไ้ขปัญหำที่เกดิขึน้กบั
ลกูคำ้ เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจ ตลอดจนน ำ
ขอ้เสนอแนะมำช่วยในกำรพฒันำคณุภำพ 
- ประชำสมัพนัธข์อ้มลูข่ำวสำรและโปรโมชั่นของแต่
ละแบรนด ์เพื่อสรำ้งภำพลกัษณแ์ละกำรรบัรูข้อ้มลู 

ลกูคำ้แฟรนไชส/์ คำ้ปลีก/ 
คำ้ส่ง 

- กำรประชมุรำยเดือน รำยไตรมำส  
- Site visit  
- ใหค้  ำปรกึษำผ่ำนทีม Consultant  
- ทีม Client support 
- Franchise Conference 

- กำรคดัเลือกสินคำ้ที่เหมำะสม / บรรจภุณัฑท์ี่ดี / 
ขนำดบรรจทุี่เหมำะกบักำรใชข้องลกูคำ้  
- ควำมเชื่อมั่นในตวัสินคำ้ที่ปลอดภยัถกูสขุอนำมยั  
- เป็นช่องทำงในกำรส่งเสรมิกำรขำย และ
ประชำสมัพนัธต์วัสินคำ้ และช่วยสนบัสนนุธุรกิจของ
บรษิัท 

ชมุชนและสงัคม 
- เชื่อมโยงธุรกจิโดยสนบัสนนุงำนดำ้นตำ่งๆ 
- ท ำกจิกรรมรว่มกนั  
- รำยงำนประจ ำปี 

- เพื่อใหอ้ยู่รว่มกนักบั ชมุชน สงัคมไดอ้ยำ่งไม่มขีอ้
ขดัแยง้ และช่วยเหลือเกือ้กลูกนั ในเรื่องกำรหำตลำด 
โดยน ำผลผลิตจำกชมุชนมำจ ำหน่ำยในรำ้นอำหำร 
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ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสาร ความคาดหวัง 

หน่วยงำนก ำกบัดแูล 

- รำยงำนประจ ำปี  
- แถลงผลกำรด ำเนินงำน 
- กำร Audit และ Revisit จำกหนว่ยงำน
ก ำกบั 
- กำรเยี่ยมชมสถำนประกอบกำร 
- กำรประชมุหำรือ 

- เพื่อชีแ้จงใหเ้กดิโปรง่ใสและเป็นไปตำมขอ้
กฎหมำยที่ภำครฐัก ำหนด 
- กำรเปิดเผยขอ้มลูตำมก ำหนดเวลำ  
 

 

บริษัทฯไดก้ ำหนดประเด็นและท ำกำรประเมินดำ้นควำมยั่งยืน (Materiality Assessment)  เช่น  Product and 
Service Development, ผลประกอบกำรของบริษัท , Customer Relationship Management, Food Safety, Raw 
Material Sourcing และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  และไดน้ ำประเด็นส ำคัญเหล่ำนีเ้สนอต่อคณะกรรมกำร โดยก ำหนด
เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้หมด 8 ประเด็น   ดงันี ้

 
1. ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) 

• มีกระบวนกำรคดัเลือกผูผ้ลิต, ผูข้ำยสินคำ้ที่ตอ้งผ่ำนมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยั ถกูสขุอนำมยั  รวมทัง้มี
ระบบตรวจสอบ ติดตำมเป็นระยะ สำมำรถสอบยอ้นกลบัไดท้กุขัน้ตอนกำรผลิต และ รว่มพฒันำมำตรฐำนดำ้น
ควำมปลอดภยัอยำ่งยั่งยืนกบัคู่คำ้ และลกูคำ้ 

• มีกระบวนกำร ตรวจสอบ ติดตำมกำรปฏิบตังิำนของสำขำ/หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบตัิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

• มีนโยบำยก ำหนดใหท้กุหน่วยงำน มีกำรใชท้รพัยำกรรว่มกนัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
 

2. การพัฒนาสนิค้าและบริการ (Product and Service Development ) 

• กำรพฒันำผลิตภณัฑอ์ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทยพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เปล่ียนไป  เช่น อำหำรเพื่อสขุภำพ อำหำร
บฟุเฟ่ต ์, อำหำร Ready to  Eat , Ready to Cook , หรือบรกิำรผ่ำน delivery  

• กำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำน ใหพ้นกังำนมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในงำนท่ีรบัผิดชอบ 

• Space Management ในกำรเพิม่ศกัยภำพต่อพืน้ท่ีกำรขำยใหส้งูขึน้ โดยใชก้ระบวนกำรปรบัปรุงและสรำ้ง
รำยไดเ้พิม่ขึน้ เพื่อสรำ้งผลประกอบกำรที่ดีขึน้  

• กำรเพิม่ประสิทธิภำพ ผ่ำนกำรใชเ้ทคโนโลยี  เพื่อใชใ้นกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนลดกำรสญูเสีย
ในดำ้นต่ำงๆ  

 
3. การสรรหาวัตถุดิบ (Raw Material Sourcing) 

• กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรจดัหำวตัถดุิบหลกัๆ ที่ใชใ้หส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนควำมปลอดภยั    เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่ำวตัถดุิบผ่ำนกำรคดัสรรอยำ่งดแีละผ่ำนกระบวนกำรจดัหำที่รบัผิดชอบต่อสงัคม 
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• กำรคดัเลือกแหล่งที่มำของวตัถดุบิหลกัๆจำกคู่คำ้ที่มีศกัยภำพ แหล่งที่มำมมีำตรฐำน ปฎิบตัิตำมกฎหมำย 
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และสำมำรถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

• กำรสนบัสนนุ ส่งเสรมิอำชีพใหช้มุชน โดยกำรซือ้ผลิตภณัฑ ์เพื่อใหช้มุชน สหกรณม์ีรำยได ้เพื่อส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 

4. การบริหารทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management) 

• เสรมิสรำ้งใหพ้นกังำนมีควำมรูค้วำมสำมำรถ/กำรปฏิบตัิอย่ำงเทำ่เทียมกนั/ มีสวสัดิกำรท่ียืดหยุ่น/กำรเสรมิสรำ้ง
บรรยำกำศที่ดี มคีวำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดใีนกำรท ำงำน  

• กำรสรำ้งบคุลำกรทกุระดบัใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ ควำมช ำนำญในกำรปฏิบตัิงำน สำมำรถปฏิบตัิงำนได้
นอกเหนือจำกงำนตนเอง (Multi skills) และเรียนรูท้ี่จะปรบัตวักบัสถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้โดยใชท้กัษะต่ำงๆที่
จ  ำเป็น ถือเป็นปัจจยัหลกัที่เกือ้หนนุใหก้ำรด ำเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล  

- สรำ้งแผนพฒันำบคุลำกรเฉพำะบคุคล  

• กำรสรรหำพนกังำนใหเ้พียงพอตอ่กำรด ำเนินธุรกจิในสถำนกำรณต์่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงกำรสรรหำตำ่งๆ 
- โครงกำรนกัศกึษำฝึกงำน สหกิจ ทวิภำคี 
- โครงกำรจำ้งงำนพนกังำนผูพ้ิกำร 
- กำรรบัพนกังำน สหกิจทวิภำคีที่จบกำรศกึษำแลว้เขำ้รว่มท ำงำนตอ่กบับรษิัท (ตัง้เปำ้หมำยได ้50% 

ของนกัศกึษำที่เขำ้รว่มโครงกำร ภำยในปี 2566 
- มีกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนอยำ่งเทำ่เทียมตำมหลกักฎหมำยและสิทธิมนษุยชน 
 

5. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) 

• การบริหารจัดการขยะ  
- ขยะรีไซเคิล จดัแยกประเภทขยะทัง้ภำยในส ำนกังำนใหญ่และหนำ้สำขำ เพื่อบรหิำรจดักำรขยะใหถ้กู

น ำไปก ำจดัอยำ่งถกูวิธี ตลอดจนสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หเ้ป็นประโยชนต์ำมแนวทำงเศรษฐกจิ
หมนุเวยีน 

- ขยะอาหาร (Food Waste) ด ำเนินกำรลดปรมิำณขยะอำหำรโดยวำงแผนตัง้แต่ 
ตน้น ำ้ของกำรผลิตอำหำรไปจนถงึปลำยน ำ้  

• การลด ละ เลิกพลาสติก ปรับเปลี่ยนชนิดของบรรจุภัณฑท์ีบ่รรจุสินค้า ใชว้สัดทุี่เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีเปำ้หมำยลดปรมิำณขยะที่เหลือเขำ้สู่รบักำรฝังกลบใหน้อ้ยที่สดุ 

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำรจดักำรพลงังำนและบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงกิจกรรมที่เกิดจำกกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอยำ่งมีประสิทธิภำพ และรบัผิดชอบต่อสงัคมดว้ยกจิกรรมชดเชยคำรบ์อน 

• การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 
6. การก ากบัดูแล ธรรมภบิาล (Corporate Governance) และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

• กำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิขององคก์รเพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียไดม้คีวำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนนิกิจกำรของ
บรษิัทเป็นตำมหลกับรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณดว้ยควำมโปรง่ใส  ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรปัชั่น   

67



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 5 
 

 

มีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  มีกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรท ำธุรกิจของ
บรษิัท รวมทัง้มีกระบวนกำรติดตำมและตวัชีว้ดัที่ชดัเจน 

• ใหท้กุหน่วยงำนปฏิบตัิตำมกฎหมำย/ประกำศที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเครง่ครดั เช่น พระรำชบญัญตัิกฎหมำยมหำชน    
กฎหมำยเก่ียวกบัคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมติ ส ำนกังำนเขต กฎหมำยแรงงำนและสิทธิมนษุยชน  กฎหมำยเก่ียวกบั
เครื่องหมำยกำรคำ้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ   กฎหมำยคุม้ครองผูบ้รโิภค พระรำชบญัญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลและกฏหมำยอืน่ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจกบัทกุหน่วยงำนและผูเ้ก่ียวขอ้งใหด้  ำเนินกำรภำยใตก้ำรปฏิบตัิงำนท่ีมคีวำมเสมอภำคและ
มีกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนตำมหลกัสิทธิมนษุยชน  มีกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมหรือปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรมทัง้ต่อคู่
แข่งขนัทำงกำรคำ้และ คู่คำ้ ใหท้กุภำคส่วนปฏิบตังิำนดว้ยควำมซือ่สตัย ์ และเป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อตำ้น
กำรทจุรติและคอรปัชั่นในทกุรูปแบบ 
 

7. เทคโนโลยีและนวตักรรม (Technology & Innovation) 

• ส่งเสรมิกำรขำย สรำ้งประสบกำรณท์ี่ดีใหก้บัลกูคำ้และผูร้บับรกิำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

• เพิ่มประสิทธิภำพ ควำมรวดเรว็ ลดควำมผิดพลำด ทัง้หนำ้สำขำ และฝ่ำยสนบัสนนุในส ำนกังำนกลำง 

• กำรพฒันำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพเพื่อช่วยในกำรลดค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้ง และควำมลดควำมสญูเสีย 
 

8. การบริหารความสัมพันธก์ับลกูค้า (Customer Relationship Management) 

• วงจรกำรตดัสินใจของผูบ้รโิภค (Customer Life Cycle Management) เพื่อรกัษำฐำนลกูคำ้ กำรวำงแผนส่ือสำร
ไปถึงลกูคำ้ใหก้ลบัมำใชสิ้นคำ้หรือบรกิำร โดยรบัฟังควำมคิดเห็นจำกลกูคำ้และพนกังำนในองคก์รที่สะทอ้น
ควำมพึงพอใจต่อสินคำ้และบรกิำร รวมถงึกำรเสนอสินคำ้และบรกิำรใหม่ๆที่ตรงกบัควำมตอ้งกำรที่สดุ จำก
ขอ้มลูที่มีอยู่ เพื่อลดกำรสญูเสียลกูคำ้เก่ำ (The Cost of Lost Customer) 

• กำรจดัเก็บขอ้มลูพฤตกิรรมกำรบรโิภค เพื่อกำรพฒันำและยกระดบัควำมพึงใจ  โดยใชข้อ้มลูเพื่อปรบัปรุงสินคำ้ 
กิจกรรมทำงกำรตลำด กำรบรกิำร กำรระบชุ่องทำงส่ือสำรกบัลกูคำ้ รวมถงึกำรแกไ้ขปัญหำของลกูคำ้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค 

• เพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรตดัสินใจ (Decision Making Support) เพื่อใหห้น่วยงำนท่ีมีหนำ้ที่ดแูลลกูคำ้ 
สำมำรถมีขอ้มลูเพยีงพอในกำรท่ีจะตดัสินใจ และใหส่ิ้งที่ดีที่สดุที่ลกูคำ้ตอ้งกำร และไม่ขดัต่อนโยบำยและ
แนวทำงกำรตลำดที่บรษิัทก ำหนดไว ้ซึ่งตอ้งอำศยักำรใชร้ะบบกำรเชื่อมโยงฐำนขอ้มลู 
 

3.3 การจัดการความย่ังยืนในมิติสงัคม นโยบายและแนวปฎิบตัดิ้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม จะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มอย่ำงมีคุณธรรม   ตลอดจนมีหลกัธรรมำภิบำลเป็นเครื่องก ำกบัใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย ด ำเนินกิจกำรดว้ย
ควำมซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใสยตุิธรรม บนพืน้ฐำนของจรยิธรรมและหลกักำรก ำกบัดแูลที่ดี และตระหนกัถึงผลกระทบในทำง
ลบต่อเศรษฐกิจ สงัคม ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังำน ลกูจำ้ง ลกูคำ้ ผู้
มีส่วนไดเ้สีย และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย โดยมีรำยละเอียดตำมนโยบำยฯ ดงันี ้

68



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 6 
 

 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

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

(ก) ด ำเนินธุรกิจในลกัษณะที่สอดคลอ้งกับกฎหมำย ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอย่ำงเครง่ครดั 
รวมทัง้ใหค้วำมรว่มมือกบัเจำ้หนำ้ที่ของรฐั 

(ข) บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีนโยบำยไม่ใหค้วำมรว่มมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองคก์รใดๆ ที่ท  ำธุรกิจ
ผิดกฎหมำย หรือเป็นภยัต่อสงัคมและควำมมั่นคงของประเทศ 

(ค) ส่งเสริมให้พนักงำนและลูกจ้ำงตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำร
แข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

 

2. การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น 

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

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจดว้ยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีกำรส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิเสรีภำพ ตลอดจนปฏิบตัิต่อกนัอย่ำงเสมอภำค ทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรบรหิำร
และพฒันำทรพัยำกรบคุคล ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบำยกำรเลือกปฏิบตัิต่อบุคคลต่ำงเชือ้ชำติ สตรี 
และเด็ก 

 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

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

 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ลูกค้า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ไดคุ้ณภำพ เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรและควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยเริ่มตัง้แต่กำรคดัสรรวตัถดุิบที่มีคุณภำพ ผ่ำนกระบวนกำรผลิต
ดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัไดม้ำตรฐำน สะอำดและปลอดภยั  

 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

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

 

7. การร่วมพัฒนาและสร้างปฏิสัมพันธอ์ันดีกับชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม 

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยมีส่วนร่วมในกำรรบัผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสำธำรณประโยชน ์กำร
รกัษำสภำพแวดลอ้ม และกำรพฒันำชมุชน ตลอดจนโครงกำรสรำ้งสรรคเ์พื่อส่งเสรมิและสนบัสนนุควำมเป็นอยูท่ี่ดี
ขึน้ในชมุชนท่ีบรษิัทฯ อำศยัอยู่ 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จดัใหม้ีกำรรณรงคแ์ละสรำ้งจิตส ำนึกใหแ้ก่พนกังำนและลกูจำ้งในกำรอนุรกัษ์และ
กำรใชท้รพัยำกร และพลงังำนต่ำงๆ อย่ำงชำญฉลำดและมีประสิทธิภำพ 

 

8. การคัดเลือกคู่ค้า 

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

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย หำ้มมิใหผู้บ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งรบัส่ิงของหรือผลประโยชนอ์ื่นใดจำกบคุคล
อื่นที่มีหนำ้ที่ หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษัทฯ เวน้แต่ในโอกำสหรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึง
ปฏิบตัิต่อกนั  

 

9. การปฏิบัติต่อหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี ้

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมุ่งมั่นในกำรบริหำรจดักำรเงินทุนใหม้ีโครงสรำ้งที่เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และรกัษำควำมเชื่อมั่นต่อเจำ้หนี ้

 

3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 

ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

ในปี 2563 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกบักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม       มุ่งสรำ้งผลกระทบท่ีดีเพื่อกำรเปล่ียนแปลง
สังคมให้เป็นไปในแนวทำงที่ส่งเสริม สนับสนุน และสรำ้งเสริมศักยภำพเพื่อพัฒนำไปสู่กำรเติบโตแบบยั่งยืนอย่ำงมี
คณุภำพ โดยใหค้วำมใส่ใจในเรื่องต่ำง ๆ 

 
สังคม  
โครงกำร “พลังเซ็นเพื่อสังคม” (ZEN Spirit) เริ่มตน้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2560 ใหก้ำรสนบัสนนุกลุ่มคนพิกำรประกอบ

อำชีพเกษตรกร สรำ้งงำน สรำ้งรำยได ้เพื่อยกระดบัคณุภำพชีวิตของตนเองและครอบครวัใหด้ีขึน้อยำ่งยั่งยืน โดยสนบัสนนุ
โครงกำรวิสำหกิจชุมชน “Empowerment Plus” พฒันำทกัษะกำรประกอบอำชีพเกษตรกรสมยัใหม่น ำเทคโนโลยีมำปรบั
ใชอ้ย่ำงเหมำะสม ดว้ยกำรปลกูเมล่อนสำยพนัธุซ์ูบำรคิิงจำกประเทศญ่ีปุ่ นในระบบฟำรม์ปิดเป็นเมล่อนปลอดสำร ปลกูใน
อ ำเภอหนัคำ จงัหวดัชยันำทเป็นพืน้ที่แรก เนน้กำรผลิตที่มีมำตรฐำน มีกำรตรวจสอบทุกขัน้ตอน ตัง้แต่กำรคดัเลือกเมล็ด
พนัธุ ์ผสมเกสร วดัระดบัควำมหวำน จนถึงกำรคดัเมล่อนเฉพำะลกูที่มีควำมสมบูรณท์ี่มีคุณภำพดีที่สดุเหลือเพียง 1 ลกู 
ต่อ 1 ตน้เท่ำนัน้ เพื่อใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมที่ตอ้งกำร  
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 เมล่อนปลอดสำรสำยพนัธุซ์ูบำรคิิงไดม้กีำรพฒันำไปในเชิงธุรกิจ และมีกำรสรำ้งแบรนดใ์หก้บัผลผลิตภำยใตช้ื่อ 
“ใจดีฟารม์”  เพื่อใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัในตลำดมำกขึน้ จำกผลส ำเรจ็ฟำรม์แรกที่อ  ำเภอหนัคำ จงัหวดัชยันำท เซ็นกรุ๊ป เล็งเห็น
ศกัยภำพของกลุ่มคนพิกำรจึงมอบเงินสนบัสนนุ “ใจดีฟำรม์” อย่ำงต่อเนื่องเพื่อขยำยเครือขำ่ยไปยงัพืน้ท่ีอื่น ๆ เพื่อสรำ้งให ้
“ใจดีฟำรม์” เป็นเครื่องมือในกำรพฒันำคุณภำพชีวติของกลุ่มคนพิกำรอยำ่งแทจ้รงิที่สำมำรถช่วยสรำ้งรำยได ้สรำ้งโอกำส
ใหค้นพิกำรมีงำนท ำ ส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชีวติของกลุ่มคนพิกำรเพื่อใหค้นในชมุชนเห็นคณุค่ำ และสรำ้งควำม
ภำคภมูิใจใหก้บัตวัเอง ปัจจบุนั “ใจดีฟำรม์” ไดข้ยำยไปยงัพืน้ท่ีอ ำเภอไพรนกยงู จงัหวดัชยันำท และอ ำเภอตำคลี จงัหวดั
นครสวรรค ์ ดว้ยกำรสนบัสนนุของเซ็นกรุ๊ป เพื่อเป็นกำรต่อยอดสนบัสนนุและเสรมิสรำ้งรำยไดข้องผูพ้ิกำรอย่ำงยั่งยืน  

 
 
และในปีที่ผ่ำนมำเพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสใหก้ลุ่มผูพ้ิกำรในจงัหวดัอื่นๆ เซ็นกรุ๊ปยงัไดใ้หก้ำรสนบัสนุน กลุ่มขอบ

ฟ้ากว้าง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มอำชีพผู้ปกครองของเด็กพิกำรที่บกพร่องทำงสติปัญญำ  ออทิสติก และสมำธิสั้น ที่
รวมกลุ่มกันในกำรผลิตกำรตดัเย็บผำ้ในรูปแบบต่ำง  ๆ  เช่น กระเป๋ำผำ้ ผำ้กันเป้ือน หรือตดัเย็บผำ้ตำมควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ เพื่อน ำรำยไดดู้แลลกูที่บกพร่องไปพรอ้มกันได้ โดยในเดือนมิถุนำยน สนบัสนุนใหก้ลุ่มขอบฟ้ำกวำ้งตดัเย็บผำ้กัน
เป้ือนส ำหรบัพนกังำนเสิรฟ์น ำมำใชใ้นรำ้นอำหำรเครือแบรนดไ์ทยทัง้หมด 
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และในช่วงสถำนกำรณโ์ควิด – 19  ที่ผ่ำนมำ บริษัทไดส้นบัสนนุบุคลำกรทำงกำรแพทย ์และเจำ้หนำ้ที่ทุกท่ำนผู้
เสียสละ ทุ่มเทแรงกำยแรงใจในกำรดแูลรกัษำผูป่้วย ตลอดจนยงัเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรรกัษำผูป่้วยที่ก ำลงัตอ่สูก้บัไวรสัโค
วิด-19 โดยในฐำนะที่เรำเป็นผูน้  ำดำ้นธุรกิจรำ้นอำหำร ร่วมส่งมอบอำหำรกล่องจำกรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นเซ็น รำ้นอำกะ รำ้น
ออน เดอะ  เทเบิล รำ้นอำหำรเขียง และรำ้นอำหำรอื่น ๆ ในเครือ “เซ็นกรุ๊ป”  ใหแ้ก่ โรงพยำบำล สถำนพยำบำล และ
หน่วยงำนสำธำรณสขุ มลูนิธิ  และชุมชนต่ำงๆ ไดแ้ก่ โรงพยำบำลรำชวิถี, โรงพยำบำลรำมำธิบดี และคลีนิคดำวเหลือง, 
สถำนบันบ ำรำศนรำดูร, โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ (รงัสิต) และโรงพยำบำลสนำมธรรมศำสตร ์รงัสิต, 
โรงพยำบำลเกษมรำษฎร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล รัตนำธิเบศร์, โรงพยำบำลเกษมรำษฎรบ์ำงแค , โรงพยำบำลตำกสิน, 
โรงพยำบำลเปำโลรงัสิต, โรงพยำบำลพระนั่งเกลำ้, โรงพยำบำลสิรินธร, มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชินปูถมัภ,์ สถำนคุม้ครองและพฒันำคนพิกำรพระประแดง, ชมุชนรมิทำงรถไฟมกักะสนั ฯลฯ  

 

และ ร้านอากะ (AKA) ยังได้จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 13 ปี จ ำหน่ำย AKA MASK 2020 

มอบเงินบริจำคหลงัหกัค่ำใชจ้่ำยใหแ้ก่โรงพยำบำลศิริรำช จ ำนวน 100,000 บำท เพื่อร่วมสนบัสนุนกำรรกัษำคนไขโ้ควิด-
19 และยบัยัง้โรคระบำด 
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เนื่องดว้ยเกิดเหตุอุทกภยัที่ จงัหวดันครศรีธรรมรำช รำ้นต ำมั่ว และรำ้นลำวญวน ยงัได้ร่วมเป็นก ำลงัใจแสะส่ง
มอบควำมห่วงใยใหผู้ป้ระสบอุทกภยั จงัหวดันครศรีธรรมรำช ร่วมบริจำคอำหำรกล่องใหแ้ก่ผูแ้ทนจงัหวดั และเสือ้ ใหแ้ก่
เหล่ำกำชำดจงัหวดันครศรีธรรมรำช จ ำนวน 1,150 ตวั 

 

และส่งทำ้ยปี 2563 เซ็นกรุ๊ปยงัรว่มมอบจำน จ ำนวน 2,000 ใบ ใหแ้ก่ช่อง 7 HD โดยทำง ช่อง 7 HD  น ำไปมอบ
ใหแ้ก่วดัและโรงเรียน เพื่อเป็นสำธำรณประโยชนต์่อไปอีกดว้ย 

การศึกษา  
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จดัใหม้ีโครงกำร “ทุนเซ็นเพื่อบุตรพนักงาน” มอบทุนกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรพนกังำนของเซ็นกรุ๊ปและบริษัทใน
เครือ ที่มีผลกำรเรียนดีและมุ่งมั่นตัง้ใจเรียน และเรำยงัตัง้เป้ำเตรียมมอบทุนกำรศึกษำต่อเนื่องใหแ้ก่บุตรพนกังำนจนจบ
ปริญญำตรีอีกดว้ย ส ำหรบัโครงกำรนีไ้ดจ้ัดขึน้เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรของพนักงำน รวมถึงช่วยแบ่งเบำภำระ
ค่ำใชจ้่ำยของพนกังำนลงอีกดว้ย เซ็นกรุ๊ปและบรษิัทในเครือ ยินดีรบับตุรของพนกังำนเพื่อฝึกงำนในช่วงปิดภำคเรียน และ
ที่จบกำรศึกษำมำร่วมงำนกับกลุ่มธุรกิจหรือแบรนดข์องบริษัทในเครือ มุ่งหวังที่จะช่วยต่อยอดกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรของ
พนกังำนใหม้ีงำนท ำหลงัจบกำรศกึษำ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงกำรกำรสรำ้งควำมยั่งยืนใหก้บัพนกังำนของเซ็นกรุ๊ปทกุคน 

 
   ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 กลุ่มบรษิัทไดม้ีนโยบำยในกำรดแูลรกัษำส่ิงแวดลอ้มโดยกลุ่มบรษิัทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั และมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแกไ้ขเมื่อเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอัน
เนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทรวมทั้งมีกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และคุม้ค่ำ ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทมี
ระบบกำรบ ำบัดของเสียจำกกระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และให้มีกำรประเมินระบบบริหำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม  

นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัทฯไดม้ีกำร ก ำหนดแนวทำงและวิธีปฏิบตัิงำนและมีมำตรกำรในกำรดูแลรกัษำส่ิงแวดลอ้ม
และกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ กำรใชพ้ลงังำนในรูปแบบต่ำงๆ  กำรใชน้ ำ้ สำรเคมี โดยตระหนกัถึงกำรด ำเนินงำนและ
จดักำรทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสม มีกำรปรบัปรุงกำรใชท้รพัยำกรของกลุ่มบริษัทฯและถือว่ำกำรดแูลรกัษำส่ิงแวดลอ้มและ
กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีคณุค่ำเป็นควำมรบัผิดชอบและเป็นหนำ้ที่ของพนกังำนของกลุ่มบรษิัททกุคน 

ในรอบปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ   ไดด้  ำเนินกำรจดัเก่ียวกับดูแลรกัษำส่ิงแวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ 
โดยมีแผนงำนและกำรท ำกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม  ถึงแมบ้ำงกิจกรรมจะอยู่ในระหว่ำงกำรเริ่มด ำเนินกำรและอำจยงัไม่เห็น
ผลในเชิงปริมำณและตวัเลขอย่ำงชดัเจนก็ตำม  แต่เป็นกำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รและปลกูฝังจิตส ำนึกใหก้ับพนกังำนให้
ตระหนกัถึงหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรดแูลรกัษำส่ิงแวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีคณุค่ำ 

         การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

       การบริหารจัดการขยะ   ไดแ้ก่ ขยะรีไซเคิล จดักำรแยกขยะทัง้ภำยในส ำนกังำนใหญ่และหนำ้สำขำ เพื่อ
กำรบรหิำรจดักำรขยะใหถ้กูไปก ำจดัอย่ำงถกูวิธี ตลอดจนสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หเ้ป็นประโยชนต์ำมแนวทำงเศรษฐกจิ
หมนุเวยีน และขยะอำหำร (Food Waste) ด ำเนินกำรลดปรมิำณขยะอำหำรโดยวำงแผนตัง้แต่ตน้น ำ้ของกำรผลิตอำหำร
ไปจนถึงปลำยน ำ้ และในเดือนกนัยำยนที่ผ่ำนมำ กลุ่มบรษิัทฯยงัไดน้ ำรอ่ง ด ำเนินกำรคดัแยกขยะทัง้ในส่วนส ำนกังำน
ใหญ่ และรำ้นอำหำรในเครือ (รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นเซ็น, รำ้น On the Table Tokyo Café, รำ้น AKA, รำ้น DIN'S, รำ้น Sushi 
Cyu & Carnival Yakiniku, รำ้นต ำมั่ว, และรำ้นลำวญวน) รวมจ ำนวน 54 สำขำ โดยไดร้ว่มกบัโครงกำรวน และโครงกำร
ส่งพลำสติกกลบับำ้น โดยคดัแยกขยะที่เป็นพลำสติกแขง็และพลำสติกยดื และส่งกลบัใหท้ำงโครงกำรน ำกลบัไปรีไซเคิล
อย่ำงถกูวิธี  ทัง้นีป้รมิำณกำรแยกขยะตัง้แตเ่ริ่มโครงกำร จนถงึสิน้สดุ  31 ธันวำคม 2563 รวมทัง้สิน้ 31,438 กิโลกรมั 
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ปริมาณการแยกขยะตั้งแตเ่ร่ิมโครงการ จนถึงสิน้สุด  31 ธนัวาคม 2563 รวมทัง้สิน้ 31,438 กิโลกรัม 

 

   
การคัดแยกขยะหน้าสาขา 
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การคัดแยกขยะในส านักงาน 

    
                                          โครงการวน                             โครงการ SCG Paper X  
 
  นอกจำกนี ้ในส่วนส ำนกังำนใหญ่ ยงัไดร้ว่มกบัโครงกำร SCG Paper X คดัแยกขยะประเภทกระดำษ เพื่อน ำมำ

รีไซเคิลกลบัเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตใหไ้ดม้ำกที่สดุ โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯด ำเนินกำรคดัแยกกระดำษส่งใหโ้ครงกำร
จ ำนวนทัง้สิน้ 749.73 กิโลกรมั  

 
    การลด ละ เลิกพลาสตกิ ปรับเปลี่ยนชนิดของบรรจุภัณฑท์ีบ่รรจุสนิค้า ใชว้สัดทุี่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเปำ้หมำยลดปรมิำณขยะที่เหลือเขำ้สู่รบักำรฝังกลบใหน้อ้ยที่สดุ และในปี 2563 ไดป้รบัเปล่ียนมำให้
บรรจภุณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมำกยิ่งขึน้ อำทิ รำ้นต ำมั่ว เปล่ียนกำรจดัเสิรฟ์ขำ้วเหนียวจำกถงุพลำสตกิ เป็นแบบห่อ
ใบตอง โดยน ำรอ่ง 6 สำขำ และในปี 2564 รำ้นต ำมั่ว และรำ้นลำวญวน มีแผนกำรจดัแคมเปญใหล้กูคำ้รณรงคง์ดใช้
หลอด และมีแผนกำรปรบัเปล่ียนบรรจภุณัฑอ์ื่นๆ ใหเ้ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย 

 
    การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อใหก้ำรจดักำรพลงังำนและบริหำรจดักำรควำมเส่ียงกิจกรรมที่เกิด

จำกกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีรบัผิดชอบต่อสงัคมดว้ยกิจกรรมชดเชยคำรบ์อน   กลุ่มบรษิัทได้
เขำ้รว่มในโครงกำร“ขยำยผลกิจกรรมชดเชยคำรบ์อน เพื่อสนบัสนนุตลำดคำรบ์อนภำคสมคัรใจภำยในประเทศ ปีที่ 8 โดย
กลุ่มบริษัทฯไดร้บักำรอนุเครำะหจ์ำก ศูนยเ์ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดำ้นกลยทุธธ์ุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (วีกรีน)  คณะ
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ส่ิงแวดลอ้ม มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์โดยกำรสนบัสนุนของ องคก์ำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก (องคก์ำรมหำชน)  
มำเป็นที่ปรกึษำและมีกำรอบรมใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจใหก้ับคณะท ำงำนฯของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำร
เก่ียวกับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เพื่อเป็นกำรสรำ้งองคก์รธุรกิจลดโลกรอ้น และกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  โดยมีสำขำน ำ
ร่องไดแ้ก่ ส ำนกังำนใหญ่ อ่อนนุช    รำ้น ZEN สำขำเซ็นทรลัพลำซ่ำ ลำดพรำ้ว และ รำ้นต ำมั่ว สำขำสำมย่ำนมิตรทำวน ์
ในกำรปฏิบตัิงำนจรงิ ภำยใตก้ำรใหค้  ำแนะน ำของทีมที่ปรกึษำเพื่อใหก้ำรเก็บตวัเลข กำรค ำนวณ และกำรด ำเนินงำนอื่นๆ
ครบถว้นและเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

 
     การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   

1 .กำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำในอำคำรส ำนกังำนใหญ่ 
- กำรเปิดใหบ้ริกำรใชลิ้ฟท ์ในเวลำ 6.00 น และปิด กำรใหบ้ริกำรในเวลำ 18.30 น และใหใ้ชลิ้ฟท์

บรกิำรเพียงตวัเดียว พนกังำนบำงส่วนจะใชเ้ดินขึน้บนัไดแทนกำรใชลิ้พท ์
- ใหเ้ปิดเครื่องท ำควำมเย็นและไฟฟ้ำเมื่อเริ่มปฏิบตัิงำน 8.00 นและปิดในเวลำ  18.30 น หรือเมื่อ

ไม่มีผูอ้ยู่ปฏิบตัิในพืน้ท่ีนัน้เป็นเวลำนำน   
- ใหค้วบคมุคมุกำรเปิดไฟฟ้ำในอำคำรส่วนจอดรถเท่ำที่จ  ำเป็น 
- ปิดกำรใชลิ้ฟทท์ัง้หมดในช่วงโควิด 19  ระบำด และมีกำรท ำงำนท่ีบำ้น  (WFH) 
- งดเวน้กำรใชลิ้ฟทใ์นกำรขึน้ลงระหว่ำงชัน้ 

                                      ทัง้นีเ้ฉพำะคำ่ใชจ้่ำยกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำของส ำนกังำนใหญ่ อ่อนนชุ โดยในช่วง  มิย -ธค 2562 
                                      มีค่ำใชจ้่ำย  1,372,268 บำท ปี 2563 ช่วง มิย-ธค    มีค่ำใชจ้ำ่ย   986,615  บำท 
                                     ค่ำใชจ้ำ่ยลดลง  385,653 บำท  หรือคิดเป็น   28.10  %    

2.  ก ำหนดใหม้ีกำรใชอุ้ปกรณส์ ำนกังำน เช่น กระดำษ เครื่องเขียน อุปกรณอ์ื่น อย่ำงมีคุณค่ำและได้
ประโยชน์สูงสุด ใช้กระดำษเท่ำที่จ  ำเป็น  งดกำรแจกเอกสำรในกำรประชุมยกเวน้ที่จ  ำเป็น  มีกำร
รณรงคใ์หถ้่ำยเอกสำร/พิมพด์ว้ยกระดำษสองหนำ้หรือ ใหน้ ำกระดำษที่เสียมำพิมพห์รือถ่ำยเอกสำร 
อปุกรณบ์ำงอย่ำงที่หน่วยงำนไม่ใช ้ เช่น แฟ้ม ใหน้ ำมำคืนเช่นแฟ้ม เพื่อใหผู้ต้อ้งกำรใชเ้บิกเอำไปใชต้่อ  
 
 ค่ำใชจ้่ำยอปุกรณส์ ำนกังำน  ปี 2562   จ ำนวนเงิน 1,047,344  บำท   
                                             ปี 2563    จ ำนวนเงิน  421, 454  บำท   
                                                         ลดลง  625,890 บำท คิดเป็น  59.75 % 

                           ค่ำใชจ้่ำยกระดำษ     A4       ปี  2562  :  5,221   รีม      จ ำนวนเงิน   454,227  บำท 
                                                                      ปี  2563  :  2,413   รีม      จ ำนวนเงิน   209,931  บำท 
                                                                      ลดลง  2,808    รีม  (53.78%)จ ำนวนเงิน   244,296  บำท  

 
3.  ก ำหนดให้มีกำรใช้น ำ้และสำรเคมีต่ำงๆเป็นไปอย่ำงประหยัด  โดยเฉพำะในรำ้นและสำขำของ      
แบรนดต์่ำงๆ  มีวิธีกำรด ำเนินกำรหลำยรูปแบบ            
4.  ก ำหนดใหก้ำรประหยดัค่ำใชจ้่ำยในภำพรวมเป็นส่วนหนึ่งของ KPI ในกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของ
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
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5. กำรประหยดัในระบบกำรขนส่ง  กำรร่วมขนส่งโดยรถขนส่งของผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกคนัเดียวกัน ทัง้
สินคำ้ของกลุ่มบริษัทฯและบริษัทอื่น รวมทัง้กำรรบัสินคำ้หรือวตัถุดิบอื่นกลบัมำดว้ยเพื่อประหยดักำร
ขนส่งและกำรใชท้รพัยำกรใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุรวมทัง้กำรใหผู้ผ้ลิตสินคำ้บำงรำยส่งสินคำ้บำงประเภท
ตรงไปยงัผูร้บัซึ่งเป็นคู่คำ้หรือรำ้นหรือแฟรนไชสซ์ี่ของกลุ่มบรษิัท 

 
การให้ความรู้และการฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิง่แวดล้อมได้มีการด าเนินการ ดังนี ้

1.   กำรใหก้ำรอบรมควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกับกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใหก้บัคณะท ำงำนของบรษิัท
ตำมโครงกำร“ขยำยผลกิจกรรมชดเชยคำรบ์อน เพื่อสนบัสนุนตลำดคำรบ์อนภำคสมคัรใจภำยในประเทศ ปีที่8  โดยศูนย์
เชี่ยวชำญเฉพำะทำงดำ้นกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (วีกรีน)  คณะส่ิงแวดลอ้ม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
โดยกำรสนบัสนนุของ องคก์ำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก (องคก์ำรมหำชน)  

2.    กำรใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจใหก้ับกลุ่มแม่บำ้นของส ำนกังำนใหญ่ อ่อนนุช ในกำรจ ำแนกขยะซึ่งจะแบ่งตำม
ประเภทเป็น 8 ประเภท เพื่อจะไดค้ดัแยกขยะไดง้่ำย สะดวกและรวดเรว็ 

3.      ในรำ้นและสำขำของแบรนดต์่ำงๆ  จะมีกำรใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจใหก้บัพนกังำนถึงวิธีกำรใชส้ำรเคมีซึ่งมี
หลำยประเภทใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ คุม้ค่ำที่สดุ  เช่น  กำรผสมสำรเคมีในอตัรำที่เหมำะสม  กำรใชผ่้ำนเครื่องซึ่งจะควบคมุ
ปริมำณกำรใชไ้ด ้  วิธีกำรลำ้งหรือท ำควำมสะอำดครัง้ละหลำยๆชิน้  กำรก ำหนดโคว้ตำ้ปริมำณกำรใชส้ำรเคมีเมื่อเทียบ
กบัยอดขำยที่เกิดขึน้ และหำกมีกำรใชอ้ย่ำงผิดปกติจะมีกำรเขำ้ไปหำสำเหตทุนัที            

 
การปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

       นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 บริษัทฯใหค้วำมส ำคัญดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของพนักงำน จึง
ก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวปฏิบตัิไว ้เป็นแนวทำงในกำรยึดถือปฎิบตัิงำน โดยใหม้ีกำรวำงแผน จดัใหม้ีระบบรกัษำควำม
ปลอดภยัและระบบเตือนภยัที่มีประสิทธิภำพในปริมำณที่เพียงพอและเหมำะสมในส ำนกังำนและสถำนประกอบกำรเพื่อ
ป้องกันและควบคุมควำมเส่ียงที่อำจก่อใหเ้กิดควำมสญูเสียอนัเนื่องมำจำกอุบตัิเหตุ กำรบำดเจ็บ หรือควำมเจ็บป่วยจำ
กำรปฎิบตัิงำน ทรพัยสิ์นสญูเสียหรือเสียหำย กำรปฎิบัติงำนไม่ถกูวิธีและควำมผิดพลำดอื่นๆที่อำจเกิดขึน้ โดยไดก้ ำหนด
ไวเ้ป็นนโยบำยสรุปได ้ดงันี ้ 

- ส่งเสรมิใหพ้นกังำนท ำงำนดว้ยควำมปลอดภยั  ควำมปลอดภยัเป็นหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของ
พนกังำนทกุคน  ซึ่งรวมถงึควำมปลอดภบัในชีวิต ทรพัยสิ์นของพนกังำน   กลุ่มบรษิัทฯ และผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง 

- พนกังำนของกลุ่มบรษิัทฯทกุคนจะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบตัิ พระรำชบญัยตัิหรือ
ประกำศของหน่วยรำชกำร ระเบยีบปฏิบตัิของกลุ่มบรษิัทฯ  ในที่เก่ียวกบัควำมปลอดภยั   อำชีวอ
นำมยั สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน อย่ำงเครง่ครดั 

- กลุ่มบรษิัทฯจะสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้ีกำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พฒันำเพื่อให้
เกิดควำมมั่นคงปลอดภยั ในกำรท ำงำน รวมถงึกำรจดัหำอปุกรณท์ี่เก่ียวกบัควำมปลอดภยัให้
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เพียงพอ มุง่มั่นสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจใหพ้นกังำนตระหนกัถงึควำมส ำคญัและอนัตรำยที่อำจ
เกิดขึน้ รวมทัง้ใหท้รำบถงึสำเหต ุวิธีกำรป้องกนัและกำรฝึกอบรม 

- กลุ่มบรษิัทฯจะด ำเนินกำรพฒันำสภำพแวดลอ้มในสถำนท่ีท ำงำน และโดยรอบบรเิวณส ำนกังำน
ใหส้ะอำด ถกูสขุลกัษณะ เพื่อคณุภำพชีวติที่ดีของส่วนรวม

- ส่งเสรมิ  สนบัสนนุกิจกรรมเพื่อควำมปลอดภยัและกิจกรรมเพื่อเป็นกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำน
ที่เป็นประโยชนต์่อพนกังำนโดยรวม

- กลุ่มบรษิัทฯจะมีกำรทบทวน ประเมินผล ดำ้นควำมปลอดภนัและส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำนอยู่
เสมอเพื่อพิจำรณำปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมำะสม

- ใหผู้บ้งัคบับญัชำตอ้งปฏิบตัิเป็นตวัอยำ่งที่ดี  มีกำรประเมินผลตำมนโยบำยเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสงูสดุ  พนกังำนตอ้งใหค้วำมส ำคญัของกำรเกดิอบุตัิเหต ุอบุตัิภยัที่
จะกระทบต่อสขุอนำมยั ควำมปอดภยั ในชวีิตและทรพัยสิ์น รวมทัง้กำรใหค้วำมช่วยเหลือผูไ้ดร้บั
ผลกระทบอย่ำงทนัท่วงทีและเต็มก ำลงัควำมสำมำรถ คน้หำสำเหตแุละป้องกนักำรเกิดซ ำ้

- บรษิัทอำจพจิำรณำลงโทษตำมระเบียบของกลุ่มบรษิัทฯ กบัพนกังำนผูฝ่้ำฝืน ต่อระเบยีบและ
มำตรกำรตำ่งๆที่เก่ียวขอ้ง

        กลุ่มบรษิัทมุ่งสรำ้งวฒันธรรมและปลกูจิตส ำนกึควำมปลอดภยัในองคก์รเพื่อใหบ้คุลำกรทกุระดบัใหค้วำม
ใส่ใจและตระหนกัถงึควำมรบัผิดชอบในกำรปฎิบตัิงำนดว้ยควำมระมดัระวงั ปฎิบตัิตำมกฎระเบียบดำ้นควำมปลอดภยั 
บรษิัทไดจ้ดักจิกรรมดำ้นควำมปลอดภยัดงันี ้

1. กำรใหค้วำมรู ้ขอ้แนะน ำ ดำ้นควำมปลอดภยัแก่พนกังำน

2. กำรฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดกำรเรยีนรู ้

3. กำรประชำสมัพนัธข์่ำวสำรดำ้นควำมปลอดภยัผำ่น E-mail

         ใน ปี 2563 ไดม้ีกำรฝึกอบรมหลกัสตูรเพื่อควำมปลอดภยั อำทิเช่น หลกัสตูรกำรดบัเพลิงขัน้ตน้และอพยพ
หนีไฟโดยจะมีกำรประสำนไปยงัชมุชนรอบบรเิวณที่ท ำกำรบรษิัทใหท้รำบ นอกจำกนีผู้ร้บัผิดชอบไดห้มั่นตรวจตรำอปุกรณ์
ทัง้หมดใหม้ีสภำพพรอ้มใชง้ำนไดต้ลอดเวลำ โดยในสถำนที่ประกอบกำรของบริษัทฯมีพนกังำนและบุคคลภำยนอกเกิด
อุบตัิเหตุและไดร้บับำดเจ็บจำกกำรปฏิบตัิงำนในรำ้น/สำขำจ ำนวน 48 ครัง้  คิดเป็น 1.67 % ของจ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 
ไม่มีกรณีไดร้บักำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือจนถึงขัน้เสียชีวิต  
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ( Management Discussion and Analysis : MD&A ) 

 
4.1 วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

 
ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 

เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2563 เผชิญหนำ้กบัภำวะถดถอยรุนแรงเชน่เดยีวกบัเศรษฐกจิโลกจำกกำรแพรร่ะบำด

ของ COVID-19 ท ำใหร้ฐับำลในหลำยประเทศทั่วโลกตอ้งประกำศมำตรกำรล็อคดำวนเ์พื่อควบคมุกำรแพร่ระบำด ส่งผล

ใหก้ิจกรรมทำงเศรษฐกิจหยุดชะงกั ถึงแมว้่ำประเทศไทยจะประสบควำมส ำเร็จในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดจนน ำ ไปสู่

กำรทยอยผ่อนคลำยมำตรกำรล็อคดำวนใ์นช่วงปลำยไตรมำสที่ 2 ปี 2563 อย่ำงไรก็ตำมเศรษฐกิจในประเทศยงัฟ้ืนตวัไม่

เต็มที่ โดยทัง้ปี 2563 หดตวัลงรอ้ยละ 6.1 สำเหตุหลกัมำจำกภำคกำรส่งออกที่อ่อนแอ ซึ่งมีสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 70 

ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชำชำติ (GDP) ไดร้บัผลกระทบจำกอุปสงคช์ะลอตวัลงของประเทศคู่คำ้ และโดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งจำกภำคกำรท่องเที่ยวซึ่งมีรำยไดค้ิดเป็นสดัส่วนถึงรอ้ยละ 12 ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชำชำติ ไดร้บัผลกระทบหนกั

ที่สุดจำกมำตรกำรจ ำกัดกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศที่ยังคงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและไม่มีนักท่องเที่ ยวต่ำงชำติ 

นอกจำกนีเ้ศรษฐกิจไทยยงัตอ้งเผชิญกับ “กำรระบำดครัง้ที่สอง” ซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่ช่วงปลำยเดือนธันวำคมปี 2563 ท ำให้

สถำนกำรณก์ำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกิจโดยรวมยงัมีควำมไม่แน่นอนอยู่มำก  กำรบริโภคและกำรลงทุนภำยในประเทศยงัหด

ตวัอย่ำงรุนแรงและเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงอยู่ต  ่ำกว่ำระดบัก่อนมีกำรแพรร่ะบำด 

ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัทปี 2563 ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกมำตรกำรล็อกดำวนใ์นประเทศเพื่อ

ป้องกนักำรแพรร่ะบำดของโรคในช่วงครึง่ปีแรก ส่งผลใหร้ำยไดร้วมของกลุ่มบรษิัทในครึง่ปีแรกของปี 2563 หดตวัลง 34% 

เมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น และมีผลขำดทนุรวม 125 ลำ้นบำทในครึง่ปีแรกของปี 2563 จำกสถำนกำรณด์งักลำ่ว

กลุ่มบรษิัทใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกกบักำรเพิ่มกำรใหบ้รกิำรผ่ำนช่องทำงกำรซือ้กลบับำ้นหรือบรกิำร Delivery ให้

มำกที่สดุเพื่อทดแทนกำรสญูเสียรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัประทำนในรำ้น รวมทัง้ด ำเนินมำตรกำรดำ้นกำรควบคมุ

ค่ำใชจ้ำ่ยในชว่งเวลำที่รำยไดล้ดลง อำทิ กำรเจรจำกบัเจำ้ของพืน้ท่ีเพื่อขอลดค่ำเชำ่ส ำหรบัสำขำที่ไม่สำมำรถใหบ้รกิำรได้

อย่ำงเตม็รูปแบบ กำรด ำเนินนโยบำยกำรสมคัรใจลำงำนโดยไม่รบัค่ำจำ้งของผูบ้รหิำรและพนกังำนทั้งหมด  

ส ำหรบัภำพรวมกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัทในชว่งครึง่ปีหลงัของปี 2563 ยอดขำยรวมของกลุ่มบรษิัทปรบัตวั

ดีขึน้ 38% เมื่อเทียบกบัชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 จำกมำตรกำรกำรผ่อนคลำยล็อคดำวน ์ และรฐับำลสำมำรถควบคมุ

สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 ไดด้ีท ำใหป้ระชำชนมีควำมมั่นใจในกำรใชช้วีิตประจ ำวนัมำกขึน้ อยำ่งไรก็

ตำมจำกภำวะเศรษฐกจิที่อ่อนแอและควำมเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคที่ยงัต ่ำอยู่ส่งผลใหย้อดขำยของบรษิัทยงัอยู่ในระดบัต ่ำ

กว่ำก่อนกำรระบำด โดยรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิัทในครึง่ปีหลงัยงัคงหดตวั 18% เมื่อเทียบงวดเดียวกนัของปีก่อน กลุ่ม

บรษิัทจึงยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรเพิม่ประสิทธิภำพดว้ยกำรบรหิำรจดักำรตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดอยำ่งระมดัระวงั

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค่ำเชำ่พืน้ท่ี และค่ำใชจ้ำ่ยพนกังำนดว้ยกำรปรบัโครงสรำ้งกำรปฏิบตัิงำนภำยในองคก์ร ประกอบกบั

กำรผลกัดนัเพื่อเพิ่มยอดขำยใหม้ำกที่สดุผ่ำนทกุช่องทำงทัง้กำรขำยผ่ำนบรกิำรจดัส่งอำหำรและกลุม่สินคำ้คำ้ปลีกอยำ่ง

ต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทสำมำรถสรำ้งผลก ำไรไดใ้นช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2563 อีกทัง้ยงัมผีลก ำไรสทุธิมำกกว่ำงวด

81



   บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                           

ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 2 
 

เดียวกนัของปีก่อน โดยมีผลก ำไรสทุธิรวม 61.6 ลำ้นบำทในครึง่ปีหลงัของปี 2563 และมีผลขำดทนุสทุธิ 63.7 ลำ้นบำท

ส ำหรบัทัง้ปี 2563  

ส ำหรบัปี 2564 ภำยใตส้ถำนกำรณค์วำมไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้จำกกำรระบำดครัง้ที่สอง และแนวโนม้กำรฟ้ืนตวั

ของเศรษฐกิจไทยที่ยงัเป็นไปอยำ่งเปรำะบำง และยงัมีปัจจยัอื่นๆที่ยงัคำดเดำไม่ได ้กลุ่มบรษิัทยงัคงด ำเนินธุรกจิดว้ยควำม

รอบคอบระมดัระวงั โดยจะมุ่งเนน้กำรปรบัปรุงผลกำรด ำเนินงำนดำ้นยอดขำยและควำมมีประสิทธิภำพของสำขำปัจจบุนั 

กำรขยำยสำขำใหม่โดยผ่ำนแฟรนไชสเ์ป็นหลกัเพื่อใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มผูบ้รโิภคมำกขึน้ โดยเฉพำะรูปแบบของรำ้นขนำดเล็ก เชน่ 

แบรนดเ์ขียง ซึง่มีตน้ทนุในกำรขยำยไมม่ำกและมีควำมเส่ียงนอ้ยลง และส ำหรบัทีมสนบัสนนุแบรนดแ์ละทีมบรหิำร

ส่วนกลำง กลุ่มบรษิัทจะด ำเนินกำรอยำ่งเต็มควำมสำมำรถเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนดว้ยกำรลงทนุพฒันำ

ระบบไอที  ซึ่งจะช่วยลดกำรกำรท ำงำนแบบระบบ Manual ลงได ้    

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี   

ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัทไดถื้อปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำง
กำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่องบกำรเงิน โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปนี ้  

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลกูหนีก้ำรคำ้ประมำณกำรโดยพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึน้ตลอดอำยุ ผลขำดทุนดำ้นเครดิตของสินทรพัยท์ำงกำรเงินเหล่ำนีป้ระมำณกำรโดยอำ้งอิงขอ้มลูผลขำดทุนดำ้น
เครดิตจำกประสบกำรณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยปัจจยัที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลกูหนีแ้ละประเมินสภำวะเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ใน
ปัจจบุนัและที่คำดกำรณว์่ำจะเกิดขึน้ในอนำคต  

          
 หน่วย : ลำ้นบำท 
ค่ำเผ่ือขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 เปล่ียนแปลง 

งบกำรเงินรวม 1.0 5.6 4.6 
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2. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) 
ผลกระทบจำกกำรถือปฏิบตัิตำม TFRS 16 ต่องบกำรเงินรวม      

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรพัยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรบัปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

หน่วย : ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,089.1 

เพิ่มขึน้ 187.4 

ลดลง (99.1) 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำ (220.4) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 956.9 

 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้รวม  

รายได้ 

ไตรมาสที ่4  
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

  รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 817.7 95.6% 638.6 95.1% -21.9% 

  รำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 22.5 2.6% 20.5 3.1% -8.7% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 840.2 98.2% 659.1 98.1% -21.5% 

รำยไดอ้ื่น 15.1 1.8% 12.6 1.9% -16.7% 

รวมรายได้ 855.3 100.0% 671.7 100.0% -21.5% 

 

รายได้ 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม  
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

  รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 3,026.6 96.3% 2,213.9 94.9% -26.9% 

  รำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 75.9 2.4% 70.1 3.0% -7.6% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 3,102.5 98.7% 2,284.0 97.9% -26.4% 

รำยไดอ้ื่น 41.7 1.3% 49.4 2.1% 18.5% 

รวมรายได้ 3,144.2 100.0% 2,333.4 100.0% -25.8% 
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หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

ในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 และ 2563 รำยไดร้วมของกลุ่มบริษัทลดลงจำก 855.3 ลำ้นบำท เป็น 671.7 ลำ้นบำท

ตำมล ำดับ ลดลง 183.5 ลำ้นบำทหรือ 21.5%  มำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็น

รำยไดห้ลกัของกลุ่มบรษิัทท่ีไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยถึงแมว้่ำ

รำ้นอำหำรในกลุ่มเกือบทั้งหมดไดก้ลับมำเปิดใหบ้ริกำรและยอดขำยมีทิศทำงที่ฟ้ืนตวัขึน้แลว้ตัง้แต่ช่วงไตรมำสที่ 3 แต่

จ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรยังไม่กลับมำเท่ำกับระดับก่อนกำรระบำด ประกอบกับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคครัง้ที่ 2 ใน

เดือนธันวำคมปี 2563  ทั้งนีใ้นไตรมำสที่ 4 ปี 2562 และ 2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มคิดเป็น 95.6% 

และ 95.1% ตำมล ำดบั  

ส ำหรับปี 2562 และ 2563  รำยได้รวมของกลุ่มบริษัทลดลงจำก 3,144.2 ล้ำนบำท เป็น 2,333.4 ล้ำนบำท

ตำมล ำดบั ลดลง 810.8 ลำ้นบำทหรือ 25.8% ซึ่งไดร้บัผลกระทบโดยตรงมำจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั 

COVID-19 กำรปิดประเทศ และกำรปิดรำ้นอำหำรในศนูยก์ำรคำ้ต่ำง ๆชั่วครำวระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม 

2563 ทั้งนีใ้น ปี 2562 และ 2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มคิดเป็น 96.3% และ 94.9% ของรำยไดร้วม

ตำมล ำดบั  

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขาย                             
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ไตรมาสที ่4 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกธุรกจิรำ้นอำหำร 715.3 87.5% 535.5 83.9% -25.1% 

รำยไดจ้ำกขำยวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 49.6 6.1% 37.7 5.9% -24.0% 

รำยไดจ้ำกบรกิำรจดัสง่อำหำรและบรกิำรจดั
เลีย้ง 

43.0 5.2% 51.5 8.0% 
19.7% 

รำยไดธุ้รกจิอำหำรคำ้ปลีก 9.8 1.2% 13.9 2.2% 42.3% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 817.7 100.0% 638.6 100.0% -21.9% 
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รายได้จากการขาย                             
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกธุรกจิรำ้นอำหำร 2,704.3 89.3% 1,823.4 82.4% -32.6% 

รำยไดจ้ำกขำยวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 192.4 6.4% 128.7 5.8% -33.0% 

รำยไดจ้ำกบรกิำรจดัสง่อำหำรและบรกิำรจดั
เลีย้ง 

101.6 3.4% 211.9 9.6% 107.5% 

รำยไดธุ้รกจิอำหำรคำ้ปลีก 28.3 0.9% 49.9 2.2% 76.4% 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 3,026.6 100.0% 2,213.9 100.0% -26.9% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

 

ในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 และ 2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มลดลงจำก 817.7 ลำ้นบำท เป็น 
638.6 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลง 179.1 ลำ้นบำทหรือ 21.9% และส ำหรบั ปี 2562 และ 2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำร
และเครื่องดื่มลดลงจำก 3,026.6 ลำ้นบำท เป็น 2,213.9 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลง 812.7 ลำ้นบำท หรือ 26.9% โดยมี
สำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของยอดขำยจำกธุรกิจรำ้นอำหำรและยอดขำยวตัถดุบิใหก้บัแฟรนไชส ์ในขณะท่ียอดขำยจำก
บริกำรจัดส่งอำหำร และยอดขำยธุรกิจอำหำรคำ้ปลีกเพิ่มมำกขึน้จำกกำรกระตุน้ยอดขำยผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  อีกทั้งยังไดร้บัผลบวกจำกเหตุกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้
ไวรสั COVID-19 ท ำใหย้อดขำยบริกำรจดัส่งอำหำรในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึน้ 19.7% จำกงวดเดียวกนัปี 2562 และ
มีสดัส่วนยอดขำยจำกบริกำรจดัส่งอำหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มรวม เพิ่มขึน้จำก 5.2% ในไตรมำสที่ 
4 ปี 2562 เป็น 8.0% ในงวดเดียวกนั ปี 2563 ยอดขำยธุรกิจอำหำรคำ้ปลีกในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 เติบโตขึน้จำกปีที่ผ่ำน
มำ 42.3%  และส ำหรบัปี 2562 และ 2563  ยอดขำยบรกิำรจดัส่งอำหำรเพิ่มขึน้จำก 101.6 ลำ้นบำท เป็น 211.9 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 110.3 ลำ้นบำทหรือ 107.5% ยอดขำยธุรกิจอำหำรคำ้ปลีกเพิ่มขึน้จำก 28.3 ลำ้นบำท เป็น 49.9 ลำ้น
บำทตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 21.6 ลำ้นบำทหรือ 76.4% 

อย่ำงไรก็ตำม จำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัดงักล่ำวไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  และควำมเชื่อมั่น
ของผูบ้ริโภค ส่งผลใหอ้ตัรำกำรเติบโตของรำยไดธุ้รกิจรำ้นอำหำรของสำขำเดิม (SSSG) ของกลุ่มบรษิัท ในไตรมำสที่ 4 ปี 
2563 ลดลง -21.5% และส ำหรบัทัง้ปี 2563 ลดลง -30.4% 
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ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 6 
 

รายการ 
ไตรมาสที ่4 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวาคม  

2562 2563 2562 2563 

จ ำนวนสำขำที่กลุ่มบรษิัทเป็นเจำ้ของเปิดใหม่สทุธิ (สำขำ) 22 1 71 6 

จ ำนวนสำขำที่กลุ่มบรษิัทเป็นเจำ้ของ ณ วนัสิน้งวด (สำขำ) 174 148 174 148 

จ ำนวนสำขำแฟรนไชสท์ี่เปิดใหมร่ะหว่ำงงวด (สำขำ) 17 15 29 50 

จ ำนวนสำขำแฟรนไชส ์ณ วนัสิน้งวด (สำขำ) 171 198 171 198 

อตัรำกำรเติบโตของรำยไดธุ้รกิจรำ้นอำหำรของสำขำเดิม: 
SSSG (%)(1)   

-3.0% -21.5% -4.7% -30.4% 

หมายเหตุ: (1)ค านวณจากรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดืม่ของสาขาเดิมเฉลี่ยต่อจ านวนวนัทีเ่ปิดด าเนินการจริง

ของสาขาเดมิ 

รำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนไชสล์ดลงจำก 22.5 ลำ้นบำทในไตรมำสที่ 4 ปี 2562  เป็น 20.5 ลำ้นบำทในงวด

เดียวกนัปี 2563 ลดลง 2.0 ลำ้นบำทหรือ 8.8% รำยไดท้ี่ลดลงนีม้ีสำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกค่ำสิทธิและค่ำกำรตลำดที่เก็บ

จำกแฟรนไชสล์ดลง โดยสำขำแฟรนไชสเ์องมียอดขำยที่ลดลงจำกผลกระทบของสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั 

COVID-19  

ส ำหรบัปี 2562 และ 2563 รำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนไชสล์ดลงจำก 75.9 ลำ้นบำท เป็น 70.1 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

ลดลง 5.8 ลำ้นบำทหรือ 7.6% รำยไดท้ี่ลดลงนีม้ีสำเหตุหลักมำจำกรำยไดจ้ำกค่ำสิทธิและค่ำกำรตลำดที่เก็บจำกแฟรน

ไชสล์ดลง โดยสำขำแฟรนไชสเ์องมียอดขำยที่ลดลงจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-

19 และกำรปิดรำ้นชั่วครำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีกำรปรบัลดค่ำสิทธิ

เพื่อช่วยเหลือแฟรนไชสบ์ำงรำยในช่วงสถำนกำรณ ์COVID-19 ถึงแมว้่ำบรษิัทจะมีรำยไดค้่ำธรรมเนียมสมำชิกแรกเขำ้เพิม่

มำกขึน้จำกจ ำนวนสำขำแฟรนสใ์หม่ที่เพิ่มมำกขึน้ก็ตำม ทั้งนีใ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำรเปิดสำขำแฟรนไชสใ์หม่ทัง้สิน้ 50 

สำขำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบรนดเ์ขียงและต ำมั่ว 

ในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยไดอ้ื่นลดลงจำก 15.1 ลำ้นบำทเป็น 12.6 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

ลดลง 2.5 ลำ้นบำทหรือ 16.6% โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกรำยไดส้ทุธิค่ำก่อสรำ้งและติดตัง้รำ้นสำขำแฟรนไชสล์ดลง 

และส ำหรบั ปี  2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จำก 41.7 ลำ้นบำทเป็น 49.4 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

เพิ่มขึน้ 7.7 ลำ้นบำทหรือ 18.5% โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก (1) ก ำไรจำกกำรตดับญัชีสินทรพัยสิ์ทธิกำรใชข้องสำขำที่ปิด

ถำวร และ (2) กำรกลบัรำยกำรภำษีโรงเรือนของปี 2562 จำกมำตรกำรลดภำษีที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง    

ต้นทุนขายและบริการ 
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รายการ 

ไตรมาสที ่4 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

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

  รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 817.7 95.6% 638.6 95.1% -21.9% 

  รำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 22.5 2.6% 20.5 3.1% -8.7% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 840.2 98.2% 659.1 98.1% -21.5% 

ตน้ทนุขำยและบรกิำร(2) 438.5 52.2% 333.3 50.6% -24.0% 

ก ำไรขัน้ตน้                                        401.7 47.8% 325.8 49.4% -18.9% 

 

รายการ 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 2562 2563 

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

  รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 3,026.6 96.3% 2,213.9 94.9% -26.9% 

  รำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 75.9 2.4% 70.1 3.0% -7.6% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 3,102.5 98.7% 2,284.0 97.9% -26.4% 

ตน้ทนุขำยและบรกิำร(2) 1,621.3 52.3% 1,229.2 53.8% -24.2% 

ก ำไรขัน้ตน้                                        1,481.2 47.7% 1,054.8 46.2% -28.8% 

หมำยเหต:ุ        (1) รอ้ยละของรายไดจ้ากธุรกิจหลกั  
                           (2) ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีการปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทตน้ทนุขายและบริการ และ
ค่าใชจ้า่ยในการขายใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งและงา่ยต่อการเปรียบเทยีบกบับริษัทอืน่ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ในไตรมำสที่  4 ปี 2562 และ 2563 ต้นทุนขำยและบริกำรลดลงจำก  438.5 ล้ำนบำท เป็น 333.3 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ลดลง 105.2 ลำ้นบำทหรือ 24.0% โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก (1) ตน้ทุนวตัถดุิบอำหำรลดลงจำกกำรลดลงของ
รำยไดจ้ำกธุรกิจรำ้นอำหำร (2) ตน้ทุนกำรขำยของพนักงำน (พืน้ที่ส่วนครวั) ลดลงจำกมำตรกำรควบคุมตน้ทุนในช่วง
วิกฤต COVID-19 และ (3) ค่ำเช่ำ ค่ำบรกิำร และค่ำสำธำรณโูภคลดลงจำกกำรเจรจำต่อรองกบัศนูยก์ำรคำ้ 

ก ำไรขัน้ตน้ ลดลงจำก 401.7 ลำ้นบำท ในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 เป็น 325.8 ลำ้นบำทในงวดเดียวกนัปี 2563 ลดลง 
75.9 ลำ้นบำทหรือ 18.9% มำจำกยอดขำยจำกธุรกิจรำ้นอำหำรที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม อัตรำก ำไรขั้นตน้เพิ่มขึน้จำก 
47.8%  ในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 เป็น 49.4% ในปี 2563  จำกกำรบริหำรจัดกำรตน้ทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อสรำ้งผล
ก ำไรใหม้ำกขึน้ โดยมำตรกำรดงักล่ำวไดม้ีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเขม้ขน้ในช่วงครึง่ปีแรกและไดส่้งผลลพัธท์ี่ชดัเจนตัง้แต่ไตร
มำสที่ 3 

ส ำหรบั ปี 2562 และ 2563 ตน้ทุนขำยและบรกิำรลดลงจำก 1,621.3 ลำ้นบำท เป็น 1,229.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ลดลง 392.1 ลำ้นบำทหรือ 24.2% ก ำไรขัน้ตน้ ลดลงจำก 1,481.2 ลำ้นบำท ในปี 2562 เป็น 1,054.8 ลำ้นบำทในปี 2563 
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ลดลง 426.4 ลำ้นบำทหรือ 28.8% อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำก 47.7% ใน ปี 2562 เป็น 46.2% ใน ปี 2563 โดยมีสำเหตุ
หลกัมำจำกกำรสญูเสียรำยไดจ้ำกธุรกิจรำ้นอำหำรซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรล็อกดำวนใ์นช่วงครึง่ปีแรกของ ปี 2563   

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1)         

ในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 และ 2563  ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยลดลงจำก 258.6 ลำ้นบำท เป็น 192.4 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
ลดลง 66.2 ลำ้นบำท หรือ 25.6% โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก (1) ตน้ทุนของพนกังำน (พืน้ที่ส่วนรบัประทำนอำหำร) ลดลง
จำกมำตรกำรควบคมุตน้ทุน (2) ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร และค่ำสำธำรณูปโภค ลดลงจำกกำรเจรจำต่อรองกบัศูนยก์ำรคำ้ และ 
(3) ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทมีค่ำใชจ้่ำยคอมมิชชั่นที่ใหก้ับผูป้ระกอบ
ธุรกิจจดัส่งอำหำร (Grab, Lineman, Food Panda และ Gojek) เพิ่มมำกขึน้จำกกำรขำยผ่ำนผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งอำหำร
บริกำรที่มำกขึน้ ทัง้นีค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของกลุ่มบริษัทลดลงจำกอตัรำ 30.2% ของรำยไดร้วมในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 
เป็น 28.6% ในงวดเดียวกนัปี 2563 

ส ำหรบั ปี  2562 และ 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยลดลงจำก 901.9 ลำ้นบำท เป็น 733.2 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลง 
168.7 ลำ้นบำท หรือ 18.7% ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยของกลุ่มบรษิัทเพิม่ขึน้จำกอตัรำ 28.7% ของรำยไดร้วม
ในปี 2562 เป็น 31.4% ในปี 2563  

หมำยเหต:ุ     (1) ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีการปรบัปรุงการบนัทกึบญัชีโดยการจดัประเภทค่าใชจ้่ายในการขายเพือ่ให้
สอดคลอ้งและงา่ยต่อการเปรียบเทยีบกบับริษัทอืน่ ๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรลดลงจำก 130.3 ลำ้นบำทในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 เป็น 116.4 ลำ้นบำทในงวดเดียวกันปี 
2563 ลดลง 13.9 ลำ้นบำท หรือ 10.7% สำเหตหุลกัมำจำก (1) ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนลดลงซึ่งเป็นผลจำกกำรปรบัโครงสรำ้ง
องคก์รในช่วงไตรมำสที่ 2 (2) ค่ำธรรมเนียมธนำคำรท่ีลดลง และ (3) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆลดลงจำกมำตรกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำย 
เช่นกำรด ำเนินนโยบำยกำรท ำงำนที่บำ้นเพื่อประหยัดค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเดินทำงและค่ำล่วงเวลำ อย่ำงไรก็ตำม
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้จำก 15.2% ของรำยไดร้วมในไตรมำสที่ 4 ปี 2562  เป็น 17.3% ของรำยไดร้วมในปี 2563  
โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรสญูเสียรำยไดจ้ำกธุรกิจรำ้นอำหำรซึ่งไดร้บัผลกระทบกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19  

ส ำหรบั  ปี 2562 และ 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรลดลงจำก 489.7 ลำ้นบำท เป็น 420.8 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
ลดลง 68.9 ลำ้นบำท หรือ 14.1% จำกมำตรกำรกำรลดตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำย อย่ำงไรก็ตำมค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้
จำก 15.6% ของรำยไดร้วมใน ปี 2562 เป็น 18.0% ของรำยไดร้วมในปี 2563  โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรสญูเสียรำยได้
จำกธุรกิจรำ้นอำหำรซึ่งไดร้บัผลกระทบกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกมำตรกำร
กำรล็อกดำวนเ์พื่อป้องกนักำรแพรร่ะบำดในช่วงครึง่ปีแรกของ ปี 2563   

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทนุทำงกำรเงินเพิ่มขึน้จำก 39,313 บำทในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 เป็น 6.7 ลำ้นบำทในงวดเดียวกนัปี 2563 โดยมี

สำเหตุหลกัมำจำกกลุ่มบริษัทมีกำรรบัรูค้่ำใช่จ่ำยดอกเบีย้จ่ำยของหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำจำกกำรถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16)  
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ส ำหรบั ปี 2562 และ 2563   ตน้ทนุทำงกำรเงินไดเ้พิ่มขึน้จำก 3.7 ลำ้นบำท เป็น 33.6 ลำ้นบำทตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 

29.9 ลำ้นบำท หรือ 808.1% โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) กลุ่มบริษัทมีกำรรับรูค้่ำใช่จ่ำยดอกเบีย้จ่ำยของหนีสิ้นตำม

สัญญำเช่ำจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่  16 เรื่องสัญญำเช่ำ (TFRS 16) และ (2) 

ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกกำรเบิกเงินกูเ้งินทนุหมนุเวียนเพื่อเสรมิสภำพคล่องในช่วงสถำนกำรณ ์COVID-19 ช่วงไตรมำสที่ 2 

อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบรษิัทไดช้ ำระคืนเงินกูท้นุหมนุเวียนทัง้หมดแลว้ก่อนสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2563 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ในไตรมำสที่ 4  ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้9.0 ล้ำนบำท ในขณะที่ไตรมำสที่ 4  ปี 2563 มี

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้6.3 ลำ้นบำท ลดลง 2.7 ลำ้นบำทหรือ 29.9%     

 ส ำหรบั ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้21.4 ลำ้นบำท ในขณะที่ ปี 2563 มีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดต้ิด

ลบ 20.8 ลำ้นบำท เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทขำดทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563  และกำรไดป้ระโยชน์

ทำงภำษีที่จ่ำยนอ้ยลง 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ  

ในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 และ 2563  ก ำไรสทุธิลดลงจำก 18.8 ลำ้นบำทเป็น 16.0 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลง 2.8 
ลำ้นบำทหรือ 14.9% โดยมีสำเหตุหลักมำ (1) จำกกำรสูญเสียรำยไดจ้ำกธุรกิจรำ้นอำหำรซึ่งไดร้ับผลกระทบกำรแพร่
ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อย่ำงไรก็ตำม อตัรำก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำก 2.2% เป็น 2.4% โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำร
ด ำเนินมำตรกำรกำรบรหิำรตน้ทนุและควบคมุค่ำใชจ้่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

ส ำหรบั ปี 2562 และปี 2563 ก ำไรสุทธิลดลงจำก 106.2 ลำ้นบำทเป็นขำดทุนสุทธิ 63.7 ลำ้นบำทตำมล ำดับ 
ลดลง 169.9 ลำ้นบำท หรือ 159.9% โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรสญูเสียรำยไดจ้ำกธุรกิจรำ้นอำหำรซึ่งไดร้บัผลกระทบ
จำกมำตรกำรกำรล็อกดำวนเ์พื่อป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในช่วงครึง่ปีแรกของ ปี 2563  ส่งผลอตัรำ
ก ำไรสทุธิลดลงจำก 3.4% เป็น -2.7% 

อย่ำงไรก็ตำม ในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรพิเศษ กำรตัง้ส ำรองกำรดอ้ยค่ำทรพัยท์รพัยสิ์นของ
สำขำและแบรนดท์ี่ไม่ท ำก ำไรเป็นจ ำนวน 14.3 ลำ้นบำท ซึ่งหำกไม่นบัรวมรำยกำรดงักล่ำว ในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 กลุ่ม
บริษัทจะมีก ำไรสุทธิ 30.3 ลำ้นบำท และมีอัตรำก ำไรสุทธิที่ 4.5% และส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบริษัทจะขำดทุนสุทธิ 49.4 
ลำ้นบำท และมีอตัรำก ำไรสทุธิที่ -2.1%  

การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ                                            

สินทรัพย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วม 2,044.1 ลำ้นบำท และ 2,689.0 
ลำ้นบำทตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 644.8 ลำ้นบำทหรือ 31.5% สินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFS16) 
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หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นรวม 610.0 ลำ้นบำทและ 1,477.8 ลำ้น

บำทตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 867.8 ลำ้นบำทหรือ 142.2% โดยมีสำเหตมุำหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของหนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ (2562: 

หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน)  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทมส่ีวนของผูถื้อหุน้ 1,434.1 ลำ้นบำทและ 1,211.1 

ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลง 223.0 ลำ้นบำทหรือ 15.5% ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงนีเ้กดิจำก (1) ขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบัปี        

-57.9 ลำ้นบำท (2) กำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 135.0 ลำ้นบำท และ (3)ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำร

บญัชีต่อก ำไรสะสม 30.6 ลำ้นบำท 

การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด    

ประเภทของกระแสเงนิสด 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 

2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 302.1 316.2 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมกำรลงทนุ (296.9) (45.7) 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงิน 215.5 (365.3) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 220.7 (94.8) 

โดยภำพรวม บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงในระหว่ำงรอบบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวำคม 
2563 จ ำนวน -94.8 ลำ้นบำท 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 316.2 ลำ้นบำทใน ปี 2563 เพิ่มขึน้ 14.2 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 
แมว้่ำจะมีก ำไรสทุธิที่ลดลง -169.9 ลำ้นบำท ซึ่งปรบัดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี ้(1) ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยซึ่งเพิม่ขึน้ 
210.4 ลำ้นบำท (ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับใหม่  TFRS) (2) ตน้ทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 29.9 ลำ้น
บำท (ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับใหม่ TFRS) และ (3) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ ์เพิ่มขึน้ 17.0 ลำ้นบำท  กำรเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดอื่น ๆ ที่ส  ำคญัคือ (1) เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียน
อื่นลดลง -70.9 ลำ้นบำท (2) ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นในปัจจบุนัเพิ่มขึน้ 93.3 ลำ้นบำท (3) ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจำ่ย
ลดลง -96.6 ลำ้นบำท และ(4) รำยไดร้บัล่วงหนำ้เพิ่มขึน้ 65.5 ลำ้นบำท    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน 

กระแสเงินสดจำกกำรลงทุนลดลงจำก -296.9 ลำ้นบำทใน ปี 2562 เมื่อเทียบกบั -45.7 ลำ้นบำทในงวดเดียวกัน
ปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึน้ 251.2 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรซือ้สินทรพัยถ์ำวรลดลงในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 
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จ ำนวน 244.8 ลำ้นบำทซึ่งเก่ียวขอ้งกับกำรเปิดสำขำใหม่นอ้ยลง และจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยถ์ำวรเพิ่มขึน้ในปี 2563 
เมื่อเทียบกบัปี 2562 จ ำนวน 13.6 ลำ้นบำท ซึ่งเก่ียวขอ้งกบักำรขำยรำ้นใหแ้ฟรนไชส ์

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงนิลดลงจำก 215.5 ลำ้นบำทในปี 2562 เป็น -365.3 ลำ้นบำทในช่วงเดียวกนัปี 
2563 ซึ่งลดลง -580.8 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกในปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีกระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
จำกกำรออกหุน้ทุน 952.1 ลำ้นบำทซึ่งหกักลบบำงส่วนดว้ย (1) กำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 630.0 
ลำ้นบำท  และ (2) กำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท 101.3 ลำ้นบำท ในขณะที่ ปี 2563 กลุ่มบริษัทไดจ้่ำย (1) ช ำระ
หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ 196.7 ลำ้นบำท (2) เงินปันผลจ่ำยใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัท 135.0 ลำ้นบำท และ (3) ดอกเบีย้จ่ำย 33.6 ลำ้น
บำท 

สภาพคลอ่งและโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2563  กลุ่มบรษิัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องเทำ่กบั 0.82 ซึ่งลดลงจำก 1.24 ณ สิน้ปี 2562 โดย
มีสำเหตหุลกัมำจำก (1) หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่เพิ่มมำกขึน้ และ (2) เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสดลดลง 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทนุเพิม่ขึน้เป็น 1.22 ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2563 เมื่อเทยีบกบั 0.43 ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัมำ
จำก (1) กำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่  และ (2) กำรลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผลมำจำกก ำไรสทุธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

91



   บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                           

ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 12 
 

4.2 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 
ผูล้งทนุควรพิจำรณำงบกำรเงิน และหมำยเหตปุระกอบงบส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 

ที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรแนบของเอกสำรฉบับนี ้เพื่อประกอบค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะ

ทำงกำรเงิน นอกจำกนี ้มลูค่ำรวมที่แสดงในตำรำงอำจไม่สอดคลอ้งกบัผลรวมซึ่งค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงอนัเป็นผลมำ

จำกกำรปัดทศนิยม 

ทัง้นี ้กำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ส  ำคัญ หำกไม่ไดม้ีกำรระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น จะค ำนวณตำมสตูรค ำนวณ

อัตรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำร ท่ีก ำหนดในคู่มือจัดท ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล แบบ   

56-1 และ 69-1 ซึ่งจดัท ำโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

 งบกำรเงินรวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน (ลำ้นบำท) 2561 2562 2563 
สินทรพัยร์วม 1,564.0 2,044.1 2,689.0 
หนีสิ้นรวม 1,095.4 610.0 1,477.8 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 468.6 1,434.1 1,211.1 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 2,922.1 3,102.5 2,284.0 
รำยไดร้วม 2,964.6 3,144.1 2,333.4 
ก ำไรขัน้ตน้ 1,402.4 1,481.2 1,054.8 
ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนตน้ทนุทำงกำรเงินและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 197.2 131.3 (49.8) 
ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 140.2 106.2 (63.7) 

 

 งบกำรเงินรวม 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 2561 2562 2563 
อตัรำก ำไรสทุธิต่อรำยไดร้วม (%) 4.7 3.4 (2.7) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) 8.9 5.2 (2.3) 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 0.3 1.2 0.8 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 2.3 0.4 1.2 
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 4.2.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

4.2.1.1 ผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิเฉพาะกิจการ และงบการเงนิรวมของบริษัทฯ 

ผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบรษิัทฯ มีรำยละเอียดดงันี ้

งบการเงนิ ชื่อผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 

เลขทะเบียน บริษัทผู้สอบบัญช ี

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัท
ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัทฯ ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวำคม   2561 2562 

นำยอภิชำติ สำยะสิต 4229 บรษิัท เบเคอร ์ทิลล่ี ออดิท 
แอนด ์แอ็ดไวเซอรร์ี่ เซอรว์ิส
เซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัท
ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัทฯ ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2563 

นำยธนิต โอสถำเลิศ 5155 บรษิัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ำกดั 

4.2.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 

งบการเงนิ ความเหน็ผู้สอบบัญช ี

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัทฯ ส ำหรับปีบัญชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 2562 
และ2563 

ผู้สอบบัญชีให้ควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดง
ฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 ผลกำรด ำเนินงำน
รวมและกระแสเงินสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันของ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และของเฉพำะบริษัทฯ โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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4.2.2    สรุปงบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 
  4.2.2.1 งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค . 

2561 2562 2563 

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

สินทรัพย ์       

สินทรพัยห์มนุเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 142.6  9.1 363.3  17.8 268.5 10.0 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 44.3  2.8 106.5  5.2 71.9 2.7 

สินคำ้คงเหลือ – สทุธิ 107.7  6.9 94.9  4.6 87.1 3.2 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 9.3 0.6 13.5  0.6 8.0 0.3 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 15.4  1.0 19.6  1.0 26.1 1.0 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 319.3  20.4 597.8  29.2 461.6 17.2 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม  - - - - 2.5 0.1 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์– สทุธิ 722.8  46.2 884.3  43.3 720.2 26.8 

ค่ำควำมนิยม 182.0  11.6 182.0  8.9 180.0 6.7 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น – สทุธิ 90.7  5.8 89.7  4.4 85.7 3.2 

สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้(2562 : สิทธิกำรเช่ำ) 48.4  3.1 40.1  2.0 957.0 35.6 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี – สทุธิ 64.4  1.7 33.3  1.6 65.9 2.5 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค . 

2561 2562 2563 

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

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 174.4  11.2 216.9  10.6 216.1 8.0 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,244.7  79.6 1,446.3  70.8 2,227.4 82.8 

รวมสินทรัพย ์ 1,564.0 100.0 2,044.1 100.0 2,689.0 100.00 

 
หมำยเหต:ุ (1)  รอ้ยละของสินทรพัยร์วม 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค . 

2561 2562 2563 

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

หนีส้นิ       

หนีสิ้นหมนุเวียน       

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน – สทุธิ 629.8  40.3 -  - - - 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวยีนอื่น 236.8 15.1 295.1  14.4 251.9 9.4 

ส่วนของหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 

1.3 0.1 0.6  0.1 202.6 7.5 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย 12.7 0.8 7.1  0.3 0.8 0.0 

ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย 67.6 4.3 106.8  5.2 42.0 1.6 

รำยไดร้บัล่วงหนำ้รอตดับญัชีที่ถงึก ำหนดรบัรูภ้ำยในหนึง่ปี 15.1 1.0 22.1 1.1 17.2 0.6 

ประมำณกำรหนีสิ้นหมนุเวยีนจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ 3.8 0.2 4.5  0.2 4.6 0.2 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน 18.0 1.1 18.7  0.9 14.5 0.5 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 23.0 1.5 26.5  1.3 32.8 1.2 

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 1,008.2 64.4 481.4  23.5 566.4 21.1 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน       

หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน – สทุธิ 1.3 0.1 0.2  0.0 778.0 28.9 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนผลประโยชนห์นกังำนเมื่อ
เกษียณอำย ุ

12.2 0.8 16.7  0.8 17.7 0.7 

96



        บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                           

ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 17 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค . 

2561 2562 2563 

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

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนกำรรือ้ถอน 51.1 3.3 67.6  3.3 62.2 2.3 

รำยไดร้บัล่วงหนำ้รอตดับญัช ี 12.9 0.8 18.7  0.9 29.0 1.1 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 9,7 0.6 25.4  1.3 24.4 0.9 

รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 87.2 5.6 128.6  6.3 911.5 33.9 

รวมหนีส้ิน 1,095.4 70.0 610.0  29.8 1,477.9 55.0 

หมำยเหต:ุ (1)  รอ้ยละของสินทรพัยร์วม 

  

97



        บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                           

ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 18 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค . 

2561 2562 2563 

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุน้       

ทนุจดทะเบียน 300.0 19.2 300.0  14.7 300.0 11.1 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 225.0 14.4 300.0  14.7 300.0 11.1 

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 78.3 5.0 960.0  47.0 960.0 35.7 

ส่วนเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควมคมุเดียวกนั 145.0 9.3 147.8  7.2 148.3 5.5 

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม       

จดัสรรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย 30.0 1.9 30.0  1.5 30.0 1.1 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขำดทนุสะสม) (9.7) (0.6) (3.7) (0.2) (227.2) (8.4) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 468.6 30.0 1,434.1  70.2 1,211.1 45.0 

ส่วนไดส่้วนเสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 468.6 30.0 1,434.1  70.2 1,211.1 45.0 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 1,564.0 100.0 2,044.1  100.0 2,689.0 100.0 

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

ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 19 
 

4.2.2.2 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 

2561 2562 2563 

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

รายได้       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 2,922.1  98.6 3,102.4 98.7 2,284.0 97.9 

รำยไดอ้ื่น 42.5  1.4 41.7  1.3 49.4 2.1 

รวมรำยได ้ 2,964.6  100.0 3,144.1 100.0 2,333.4 100.0 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุขำยและบรกิำร 1,519.8  51.3 1,621.3  51.6 1,229.2 52.6 

ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย 799.1  26.9 901.9  28.7 733.2 31.4 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 448.7  15.1 489.7  15.5 420.8 18.0 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 24.6  0.8 3.7  0.1 33.5 1.4 

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย 2,792.1  94.1 3,016.6  95.9 2,416.7 103.5 

ก าไร (ขาดทนุ)จากกิจกรรมด าเนินงาน 172.5 5.9 127.5 4.1 (83.3) (3.6) 

ส่วนแบ่งขำดทนุของบรษิัทรว่มที่ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (1.2) (0.0) 

ก าไร (ขาดทนุ)กอ่นภาษีเงนิได้ 172.5  5.9 127.5  4.1 (84.5) (3.6) 

รำยได ้(คำ่ใชจ้ำ่ย) ภำษีเงินได ้ (32.3) (1.1) (21.3) (0.7) 20.8 0.9 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 
 

140.2  4.8 106.2  3.4 (63.7) (2.7) 

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

ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 20 
 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 

2561 2562 2563 

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

ก าไร (ขาดทนุ)ส าหรับปี 140.2  4.8 106.2  3.4 (63.7) (2.7) 

ก ำไร (ขำดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่น:       

รำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทนุใน
ภำยหลงั 

      

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

2.6 0.1 1.3 0.0 7.2 0.3 

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น (0.5) (0.0) (0.3) (0.0) (1.4) (0.1) 

ก าไร (ขาดทนุ)เบด็เสร็จอืน่ส าหรับปี - สุทธิจากภาษ ี 2.1 0.1 1.0 0.0 5.8 0.2 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 142.4  5.0 107.2  3.4 (57.9) (2.5) 

ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 140.2  4.7 106.2  3.4 (63.7) (2.7) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 140.2  4.7 106.2  3.4 (63.7) (2.7) 

ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 142.4  4.8 107.2  3.4 (57.9) (2.5) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.00 0.0 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 142.4  4.8 107.2  3.4 (57.9) (2.5) 

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

  ส่วนท่ี 1.4 หนำ้ที่ 21 

 

4.2.2.3 งบกระแสเงนิสด 

งบระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด 
วันที ่31 ธ.ค. 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก ำไร (ขำดทนุ)ส ำหรบัปี 140.2  106.2  (63.7) 

รำยกำรปรบักระทบก ำไรส ำหรบัปีเป็นเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใช้
ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 

   

ค่ำใชจ้ำ่ย(รำยได)้ภำษีเงินได ้ 32.3  21.3 (20.8) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 24.6  3.7 33.6 

ค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 170.2  188.8  399.2 

กลบัรำยกำรประมำณกำรหนีสิ้นกำรรือ้ถอน (17.3) (2.6) (4.0) 

ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรบัผลประโยชนพ์นกังำน 4.1  7.1 8.4 

ประมำณกำรหนีสิ้นจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ 0.9  0.7 0.0 

ส่วนแบ่งขำดทนุของบรษิัทรว่มที่ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สทุธิจำก
ภำษี) 

-  - 1.7 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย ์ -  8.7 9.3 

ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนี ้ - 1.0 4.6 

(กลบัรำยกำร) ขำดทนุจำกกำรปรบัมลูค่ำและเส่ือมสภำพสินคำ้ 2.8  2.2 (1.2) 

ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์และสินทรพัย์
ไม่มีตวัตน 

3.9  4.5 21.3 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ - - (7.3) 

ผลต่ำงจำกกำรไดร้บักำรลดค่ำเชำ่ - - 1.0 

รบัรูร้ำยไดร้บัล่วงหนำ้ (11.7) (14.4) (87.3) 

รำยไดด้อกเบีย้ (1.3) (2.5) (1.2) 

สินทรพัยด์  ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึน้)    

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (18.2) (63.2) 30.0 

สินคำ้คงเหลือ (13.3)  10.5 8.9 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 6.7 (5.9) (6.4) 
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                                                                                                                   บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                             

  ส่วนท่ี 1.4 หนำ้ที่ 22 

 

งบระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด 
วันที ่31 ธ.ค. 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น (15.3)  (34.5) 0.9 

หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวยีนอื่น (18.9) 27.7 (43.2) 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน 5.6  0.7 (4.2) 

ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย (4.8)  39.3 (57.3) 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น (9.4)  0.1 6.3 

รำยไดร้บัล่วงหนำ้รอตดับญัชี 19.7 27.2 92.7 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 1.4  19.1 0.4 

จ่ำยผลประโยชนพ์นกังำนเมื่อเกษียณอำยุ -  (1.3) (0.1) 

รบัคืนภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จำ่ย 2.2  0.7 - 

จ่ำยภำษีเงินได ้ (39.7) (43.0) (5.4) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 264.7  302.1 316.2 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้ส่วนไดเ้สียในบรษิัทรว่ม - - (4.1) 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 2.0  14.4 28.0 

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน 

(121.9) (313.0) (68.2) 

เงินสดจำ่ยเพื่อช ำระคำ่รือ้ถอน (2.6) (0.8) (2.7) 

ดอกเบีย้รบั 1.3  2.5 1.2 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (121.2) (296.9) (45.7) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 2,955.0  490.0 90.0 

เงินสดจำ่ยช ำระเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน (3,025.0) (1,120.0) (90.0) 

เงินสดจำ่ยช ำระหนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ (2562 : เงินสดที่ผูเ้ช่ำ
จ่ำยเพื่อลดจ ำนวนหนีสิ้นซึง่เกดิขึน้จำกสญัญำเช่ำกำรเงิน) 

(1.0) (1.7) (196.7) 

เงินสดรบัจำกกำรออกหุน้ทนุ 84.4  952.0 - 
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                                                                                                                   บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                             

  ส่วนท่ี 1.4 หนำ้ที่ 23 

 

งบระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด 
วันที ่31 ธ.ค. 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

จ่ำยเงินปันผล (124.3) (101.3) (135.0) 

จ่ำยดอกเบีย้ (23.6) (3.6) (33.6) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (134.5) 215.5 (365.3) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 8.9  220.7 (94.8) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 133.7 142.6 363.3 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 142.6  363.3 268.5 

 

4.2.3 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 

2561 2562 2563 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง     

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 0.3 1.2 0.8 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.2 1.0 0.6 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.3 0.4 0.6 

อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ (เทำ่) 81.1 40.1 24.8 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 4.4 9.0 14.5 

อตัรำส่วนหมนุเวยีนสินคำ้คงเหลือ(2) (เท่ำ) 14.8 16.0 13.5 

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) 24.3 22.5 26.7 

อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 6.2 6.1 4.5 

ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 57.6 59.1 80.1 

Cash Cycle (วนั) (28.9) (27.6) (38.9) 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร     

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)(3) 48.0 47.7 46.2 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (รอ้ยละ) 5.4 3.0 (4.5) 
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  ส่วนท่ี 1.4 หนำ้ที่ 24 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 

2561 2562 2563 

อตัรำก ำไรอื่น (รอ้ยละ) 1.4 1.3 2.1 

อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (รอ้ยละ) 171.2 337.1 (318.9) 

อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 4.7 3.4 (2.7) 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 33.6 11.2 (4.8) 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(รอ้ยละ) 8.9 5.9 (2.7) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (รอ้ยละ) 23.4 21.2 17.7 

อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เท่ำ) 1.9 1.7 1.0 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน    

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 2.3 0.4 1.2 

อตัรำส่วนหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 1.3 0.0 0.8 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 13.1 88.3 9.8 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 0.1 0.2 0.7 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (รอ้ยละ) 88.7 95.3 (212.1) 

หมำยเหต:ุ (1) ค ำนวณโดยวิธีปรบัค่ำใหเ้ป็นรำยปี (Annualize) 

 (2) ค ำนวณจำกสินคำ้คงเหลือทัง้หมด (วตัถดุิบ เครื่องดื่ม และสินคำ้สิน้เปลือง) 
(3) ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร บวกดว้ยรำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์หกัดว้ยตน้ทนุขำยและบรกิำร 

 
 4.3 นโยบายในการก าหนดระยะเวลา Credit term กับคู่ค้าหรือลูกค้าแต่ละประเภท และอัตราส่วนทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับ Credit term โดยเฉลี่ยที่เกิดขึน้จริง (หนังสือเวียนที่ กลต.จท-1. (ว) 68/2563 เร่ือง ขอให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (credit term) ลงวันที ่11 พฤศจิกายน 2563) 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงก ำหนดนโยบำยดำ้นเครดิตเพื่อวิเครำะหค์วำมน่ำเชื่อถือของลกูคำ้รำยใหม่แต่ละรำยก่อนที่

กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลำและเงื่อนไขมำตรฐำนในกำรช ำระเงินและกำรส่งสินคำ้ กลุ่มบริษัทจะทบทวนงบกำรเงิน วงเงินยอดขำย

ส ำหรบัลกูคำ้แต่ละรำย และจะทบทวนเป็นรำยปี ยอดขำยที่เกินกว่ำวงเงินดงักล่ำวตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง 
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ส่วนที่ 1.5 หนำ้ที่ 1 
 

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

 
5.1  ข้อมูลทั่วไป 

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

ชื่อบรษิัท (ภำษำองักฤษ) : Zen Corporation Group Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น 

ธุรกิจหลกั :  ธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น 

บรษิัทแกน :  บรษิัท เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ จ ำกดั (“ZRH”) 

ทนุจดทะเบียน : 300,000,000 บำท (สำมรอ้ยลำ้นบำทถว้น) 

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

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

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107561000439 

Home Page : www.zengroup.co.th 

โทรศพัท ์ : 0-2019-5000 

โทรสำร : 0-2030-5322 

 

รำยละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10  ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดโปรดดรูำยละเอียดในหวัขอ้ “โครงสรำ้งกลุ่มบรษิัทฯ” 
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ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่น 

บุคคลอ้ำงอิง รำยละเอียด 

ผูส้อบบญัชี - บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
- ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่: อำคำรเอ็มไพรท์ำวเวอร ์1 ชัน้ 50 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ 

เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
- โทรศพัท:์ 0-2677-2000 
- โทรสำร : 0-2677-2222 

ผูต้รวจสอบระบบกำร
ควบคมุภำยใน ดำ้น IT 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

บรษิัท พีแอนดแ์อล ไอที ออดิท จ ำกดั 

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

- โทรศพัท:์ 0-2526-6100 
- โทรสำร  : 0-2526-0300 

นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ - บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

- โทรศพัท:์ 0-2009-9000 
- โทรสำร: 0-2009-9991 

 
 

5.2 ข้อพิพำททำงกฎหมำย  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ไดถู้กฟ้องรอ้งเป็นจ ำเลยในคดี  หรือข้อพิพำท รวมถึง
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรใดๆ (1) ที่อำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจ ำนวนสงู
กว่ำรอ้ยละ 5.0 ของส่วนของผูถื้อหุน้ (2) ที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่ำงมีนยัส ำคญัแต่ไม่
สำมำรถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ และ (3) ที่มิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ อำจมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนพิจำรณำทำงกฎหมำยหรือทำงปกครองในกำรด ำเนินกำรคำ้ตำมปกติ
เป็นครัง้ครำว 

 

5.3   ตลำดรอง 

 ไม่มีตลำดรอง และไม่มีตรำสำรหนี ้
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Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
ส่วนที ่2 

กำรก ำกับดูแลกิจกำร
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6. นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 

6.1 ภำพรวมของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณของกลุ่ม บริษัท เซ็น คอร์
ปอเรชั่นกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรบักรรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะทบทวนและปรบัปรุงหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรอยู่เสมอ โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันอย่ำงยั่งยืน เพื่อสนนัสนนุกำรปฎิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทในดำ้นกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งคณะกรรมกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไดท้บทวนและปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้
เหมำะสมกับกำรเปล่ียนแปลงซึ่งอำจเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจ สภำพแวดลอ้ม สถำนกำรณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่เปล่ียนแปลงไปดว้ย รวมทัง้มีกำรติดตำมใหม้ีกำรปฎิบตัิตำมจรรยำบรรณและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี  ซึ่งนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณกลุ่มบริษัทฯได้เปิดเผยไวใ้นเว็บไซรข์องบริษัทในหวัขอ้ นกัลงทุน
สมัพนัธ ์หวัขอ้ย่อยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยใหถื้อเป็นนโยบำยที่ใชก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัท ซึ่งตอ้ง
ศึกษำท ำควำมเขำ้ใจและปฎิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้กำรปฎิบตัิตำมลำยลกัษณอ์กัษร และกำรปฎิบตัิตำมเจตนำรมณ์แห่ง
ควำมซื่อสตัย ์

 

6.1.1 นโยบำยและแนวปฎิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

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

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

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

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั 

3. บทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส 

5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท 

 

หมวดที ่1 
สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

1) กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

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

ประเภทสถำบนัเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้   

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

ในแต่ละวำระ รวมทัง้ขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผู้

ถือหุน้หรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม โดยจะด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดท้รำบเป็นกำรล่วงหน้ำ  

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

3. บรษิัท จะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมเก่ียวกบัวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ถึงคณะกรรมกำรบรษิัท ล่วงหนำ้ 

โดยใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมไดต้ัง้แต่วนัท่ีบรษิัท เผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และ

เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท จนถึง 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำม

ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท หรือทำงโทรสำร หรือทำงอีเมล์ของเลขำนุกำรบริษัท ทั้งนี ้ บริษัท จะแจ้ง

หลัก เกณฑ์ในกำร ส่งค ำถำมล่วงหน้ำ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย  

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

ของบรษิัท 

4. บริษัท จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรใชสิ้ทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ โดย

จะจัดประชุมในวันท ำกำร และมีสถำนกำรประชุมที่อยู่ ในเขตกรุงเทพมหำนครหรือปริมณฑลซึ่งมีกำร

คมนำคมสะดวกต่อกำรเดินทำงของผูถื้อหุน้ อีกทัง้จะจดัใหม้ีบุคลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอส ำหรบั

กำรตรวจสอบเอกสำร และจดัใหม้ีอำกรแสตมป์ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะ 
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5. บริษัท จะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วม

ประชมุได ้โดยจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได  ้

2) กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษัท จะจัดให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ/หรือ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใชก้ับกำรประชุมผูถื้อหุน้  

กำรลงทะเบียนผูถื้อหุน้ กำรลงคะแนนเสียงในวำระส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรท ำรำยกำรไดม้ำ

หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์รวมทัง้กำรนบัคะแนนเสียงและกำรแสดงผลกำรลงคะแนน เพื่อควำมโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้และเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง และแม่นย ำ 

2. บริษัท จะก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษัท ทุกคนเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถื้อหุน้และร่วม

ตอบขอ้ซกัถำมต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

3. บริษัท จะจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนแยกตำมรำยกำรย่อยในแต่ละวำระที่เสนอ เช่น วำระกำรลงมติเลือกตัง้

กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

4. บริษัท จะจดัใหม้ีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุน้ และจะ

เปิดเผยผลกำรลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทรำบ พรอ้มบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 

5. ประธำนในที่ประชมุจะตอ้งจดัสรรเวลำใหอ้ยำ่งเหมำะสม และส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น

และตัง้ค ำถำมที่เก่ียวขอ้งต่อที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุนัน้ๆ 

3) กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมตกิำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บรษิัท จะจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุ โดยมีกำรบนัทึกกำร

ชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน วิธีกำรแสดงผลคะแนนใหท้ี่ประชมุทรำบก่อนด ำเนินกำรประชมุ กำรเปิดโอกำส

ใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเด็นหรือซกัถำม กำรตอบสำระส ำคญั ค ำถำม ค ำชีแ้จง ขอ้คิดเห็น และวิธีกำรนบัคะแนน 

รวมถึงจ ำนวนคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทุกวำระอย่ำงครบถว้น รวมถึงบนัทึกรำยชื่อ

กรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชมุและกรรมกำรที่ลำประชมุดว้ย โดยจะส่งรำยงำนกำรประชมุใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ตำมระเบียบ และเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบและอำ้งอิงได ้

2. บรษิัท จะเปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแตล่ะวำระในกำรประชมุผูถื้อหุน้ในวนัท ำกำร

ถดัไปบนเว็บไซตข์องบรษิัท 
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หมวดที ่2 
กำรปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเทำ่เทยีมกนั 

 
1. กำรให้ขอ้มูลกอ่นกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษัท จะแจง้ก ำหนดกำรประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ต่อ

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพรผ่่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัท อย่ำงนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

2. บริษัท จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ที่ใชใ้นกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิ

กำรออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

3. บรษิัท จะท ำหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  

2. กำรคุ้มครองสทิธขิองผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 
1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผูถื้อหุน้ตำมหลักเกณฑท์ี่บริษัท ก ำหนด ซึ่งได้

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

วนัท่ี 31 ธันวำคม ของทกุปี  

2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัท ก ำหนด ซึ่งได้

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

วนัท่ี 31 ธันวำคม ของทกุปี 

3. ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหำรจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคัญ โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

3. กำรป้องกันกำรใช้ขอ้มูลภำยใน  
1.  บริษัทจะใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร ของบริษัท รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชี

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

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

3.  ก ำหนดหำ้มมิใหก้รรมกำร และผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ี
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในเก่ียวกบังบ
กำรเงิน ฐำนะกำรเงิน หรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงขอ้มลูภำยในอื่นที่เป็นสำระส ำคญั ซือ้ ขำย 
เสนอซือ้ หรือเสนอขำย หรือชักชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่งหุน้หรือหลักทรพัยอ์ื่น 
(ถำ้มี) ของบรษิัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพรง่บกำรเงินหรือเผยแพรเ่ก่ียวกบั
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท จนกว่ำบริษัท จะได้เปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดย
บรษิัท จะแจง้ใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำร งดกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำอย่ำง
นอ้ย 30 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณะ และควรรอคอยอย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำร
เปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณะแลว้ จึงจะสำมำรถท ำรำยกำรขำ้งตน้ได ้

4. ก ำหนดหำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้งของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สันนิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มูลภำยในตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัยฯ์ ใชข้อ้มูลภำยในของบริษัท 
และบริษัทย่อย ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลักทรัพยข์องบริษัท ซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อสำธำรณะ ซึ่งตนไดล่้วงรูม้ำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น มำใชเ้พื่อกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอ
ขำย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถำ้มี) ของบริษัท ไม่
ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะท ำเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน ำ
ขอ้เท็จจรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตำม 

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

6. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อย  ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สันนิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มลูภำยในตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัยฯ์ มีหน้ำที่เก็บรกัษำควำมลบั
และ/หรือขอ้มลูภำยในของบริษัท และบริษัทย่อย  และ หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้ง
ของบริษัท และบริษัทย่อย  ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐำนว่ำรู ้หรือครอบครองข้อมูลภำยในตำม
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ น ำควำมลบัและ/หรือขอ้มลูภำยในของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใชป้ระโยชน์
แก่บรษิัทอื่น  

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

 
4. กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 

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

 
 

        หมวดที ่3 
บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
บรษิัท และบรษิัทย่อยใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม โดยค ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยหรือ

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

1. ลูกค้ำ    
บริษัท และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นที่จะท ำให้ลูกคำ้มีควำมพึงพอใจสูงสุด ดว้ยกำรพัฒนำสินคำ้และบริกำรที่มี

คุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใหไ้ดม้ำกที่สดุในรำคำที่ยุติธรรม ตลอดจนใหข้อ้มลูที่ถูกตอ้งเก่ียวกบักำร
ด ำเนินกิจกำรและผลิตภณัฑข์องบรษิัท และบรษิัทย่อย และพยำยำมรกัษำช่องทำงกำรติดตอ่กบัลกูคำ้โดยเปิดรบัฟังควำม
คิดเห็นของลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ  

2. พนักงำน  
บริษัท และบริษัทย่อยจะให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำน  โดยให้โอกำสกับ

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

3. ผู้ถือหุ้น   
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บริษัท และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นในกำรด ำเนินงำนและจะปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต  โปร่งใส เป็นธรรม 
และใช้ควำมรู้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำน  โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น  ด้วย
ผลตอบแทนที่ดีและกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้รำยงำนสถำนกำรณข์องบรษิัท และบรษิัทย่อยอย่ำงต่อเนื่อง ครบถว้น 
โปรง่ใส เชื่อถือได ้และใหโ้อกำสผูถื้อหุน้ทกุรำยไดใ้ชสิ้ทธิอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

4. หุ้นส่วนธุรกิจและ เจ้ำหนี ้   
บรษิัท และบรษิัทย่อยถือว่ำกำรท ำใหหุ้น้ส่วนธุรกิจและเจำ้หนีข้องบรษิัท เขำ้ใจถึงกิจกำรของบรษิัท อย่ำงถ่องแท้

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

5. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม 
บรษิัท และบรษิัทย่อยจะใส่ใจและใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคณุภำพชีวิตของ

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

6. คู่แข่ง 
บริษัท และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งตำมกรอบของกำรแข่งขันอย่ำงยุติธรรมและมีจริยธรรม  และประกอบ

ธุรกิจ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรพฒันำและควำมกำ้วหนำ้ของตลำด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมในภำพรวม โดยไม่แสวงหำ
ขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งที่ไม่สจุรติ หรือไม่เหมำะสม 

7. คู่ค้ำ 

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

นอกจำกนี ้บริษัท และบริษัทย่อยจะจดัใหม้ีกำรประเมินคู่คำ้เป็นประจ ำทุกปี พรอ้มทัง้แจง้ผลกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่คำ้ไดป้รับปรุงคุณภำพสินคำ้และงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกำสใหคู้่คำ้
สำมำรถแจง้ขอ้รอ้งเรียนได ้
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หมวดที ่4 
กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 

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

1. ขอ้มูลข่ำวสำรที่เปิดเผยจะตอ้งมีควำมถูกตอ้ง เพียงพอ ชัดเจน ทันเวลำ และไม่ใหเ้กิดควำมส ำคญัผิดใน

สำระส ำคญัของขอ้มลู 

2. ปฏิบตัิตำมกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลู อย่ำงถกูตอ้งและครบถว้น 

3. บรษิัท จะก ำหนดใหบ้คุคลที่ไดร้บัมอบหมำยมีสิทธิในกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณะ

เท่ำนัน้ 

4. ขอ้มลูที่จะมีผลต่อรำคำซือ้ขำยหลกัทรพัยซ์ึ่งส ำคญัต่อกำรตดัสินใจลงทุน บริษัท จะด ำเนินกำรเปิดเผยต่อ

สำธำรณะโดยไม่ชกัชำ้ ผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

5. กำรเปิดเผยขอ้มูลจะท ำผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น กำรรำยงำนต่อตลำดหลักทรพัยฯ์ และ/หรือ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือบนเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 

 
หมวดที ่5 

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั 

1. บรษิัท ก ำหนดใหม้ีคณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ย กรรมกำรตำมจ ำนวนที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก ำหนด โดย

ตอ้งมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 

ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดแต่ไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน จ ำนวนที่เหลือเป็นกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหำร และก ำหนดโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรใหป้ระกอบดว้ยคุณสมบตัิหลำกหลำย ทัง้ในดำ้นทกัษะ 

ประสบกำรณ ์เพศ และ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท โดยจะท ำกำรเผยแพร่นโยบำย

ในกำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรที่มีควำมหลำกหลำย รวมถึงจ ำนวนปีกำรด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรในบรษิัท ของกรรมกำรแต่ละท่ำนในรำยงำนประจ ำปีและบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

2. กรรมกำรตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และไม่มี

ลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้

ถือหุน้ตำมกฏหมำย และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และในกำรสรรหำ

กรรมกำรใหม่จะพิจำรณำจำกฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool) ดว้ย 

3. เพื่อเสริมสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัท ใหม้ีควำมเขม้แข็งและกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่

ในบริษัท ไดอ้ย่ำงเพียงพอ บริษัท ก ำหนดใหก้รรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบียน

ไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท  
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4. เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนในธุรกิจของบรษิัท บรรลผุลอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรษิัท มีแนวปฏิบตัิในกรณีประธำน

เจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัท จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทท่ี

บริษัท ไปลงทุนไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทที่ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรนั้นตอ้งไม่มีควำมขัดแยง้ทำง

ผลประโยชนแ์ละไม่ไดเ้ป็นคู่แข่งของบริษัท ทัง้นี ้กำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นจะมีกำรเสนอ

เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำอนมุตัิ รวมถึงตอ้งไม่ไปท ำงำนในบรษิัทอื่นใดที่ไม่ใช่บรษิัทท่ีบรษิัท ไป

ลงทนุ 

5. บริษัท ก ำหนดคุณสมบตัิของกรรมกำรอิสระโดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ยกเวน้

ในเรื่องกำรถือหุน้ซึ่งบริษัท ก ำหนดเพิ่มเติมใหเ้ขม้งวดกว่ำ โดยจะตอ้งถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของทุนจด

ทะเบียนที่ช ำระแลว้ของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ

กรรมกำรอิสระไม่เกิน 9 ปี  

6. บริษัท ก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อใหส้ำมำรถเกิด

กำรตรวจสอบถ่วงดลุกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรไดอ้ย่ำงอิสระ โดยแบ่งแยกหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบออก

จำกกนั ดงันี ้

(1) ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

โดยดูแลใหม้ีวำระกำรประชุมที่ส  ำคญัและจ ำเป็นดำ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพำะเรื่อง

แผนกลยทุธ ์จดัสรรเวลำใหฝ่้ำยบรหิำรมกีำรน ำเสนอขอ้มลูที่ชดัเจน มีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชมุ

อย่ำงถกูตอ้ง รวมทัง้ดแูลใหก้ำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิทั เป็นไปตำมนโยบำยที่วำงไว ้นอกจำกนี ้

ยงัท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในกำรประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

(2) ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรมีหนำ้ที่ควบคุมดูแลบริหำรตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย รวมถึงกำร

จดัท ำนโยบำย แนวทำงยทุธศำสตรก์ำรท ำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของ

บริษัท และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมกำรบริษัท อนุมตัิ รวมทัง้ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย

แนวทำงยุทธศำสตรก์ำรท ำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของบริษัท และ

บรษิัทย่อยตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท อนมุตัิ 

7. บริษัท จัดใหม้ีเลขำนุกำรบริษัทเพื่อท ำหนำ้ที่ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย กฎเกณฑต์่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร
บริษัท ควรทรำบ และปฏิบตัิหนำ้ที่ดูแลกิจกรรมของกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติ
ของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้เลขำนุกำรบริษัทตอ้งมีวุฒิกำรศึกษำจบปริญญำตรีทำงกฎหมำยหรือบญัชี 
หรือไดผ่้ำนกำรอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของเลขำนุกำรบริษัท โดยบริษัท จดัใหม้ีกำร
ก ำหนดคณุสมบตัิของเลขำนกุำรบรษิัท ที่เหมำะสมและเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบกำรณข์องเลขำนุกำร
บริษัทในรำยงำนประจ ำปีและบนเว็บไซตข์องบริษัท และใหเ้ลขำนุกำรบรษิัทไดฝึ้กอบรมและพฒันำควำมรู ้
อย่ำงต่อเนื่อง 
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2. กำรจัดตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเฉพำะเร่ือง 
คณะกรรมกำรบรษิัท ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยจ ำนวน 5 คณะ ไดแ้ก่ 
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
3. คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน  
4. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
5. คณะกรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ตำมที่ไดร้ับมอบหมำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริษัท  โดยมี
อ ำนำจแจง้ใหฝ่้ำยบรหิำรเขำ้ประชมุ ชีแ้จง หรือจดัท ำรำยงำนน ำเสนอ ไดต้ำมที่เห็นควร 

คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะมีองคป์ระกอบ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และหนำ้ที่ เป็นไปตำมกฎบัตรของแต่ละ
คณะ สรุปไดด้งันี ้

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

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบดว้ยกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน 
โดยตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

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

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

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

3. บทบำทหน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นไปตำมที่ไดก้ ำหนดไว้โดยกฎหมำย หนังสือ

บรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

(1) ก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย กลยุทธ ์และเป้ำหมำยทำงกำรเงินส ำหรบับริษัท และบรษิัท

ย่อย รวมทัง้พิจำรณำอนุมตัินโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ และก ำกับ
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ควบคุมดูแลใหฝ่้ำยบริหำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมวิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ และ

เป้ำหมำยทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมลูค่ำทำงเศรษฐกิจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดย

ค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง 

(2) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัท อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(3) วำงโครงสร้ำงและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่ อให้มั่นใจว่ำมีกำร

ด ำเนินกำรที่เป็นไปตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั มติของคณะกรรมกำร มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ย

ควำมสจุรติและระมดัระวงั 

(4) วำงโครงสรำ้งและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อใหม้ีระบบกำรบริหำร

ควำมเส่ียง กำรก ำกบัและตรวจสอบ และกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 

(5) ติดตำมและประเมินผลกำรท ำหนำ้ที่บริหำรจดักำรของบรษิัท และบริษัทย่อย เพื่อใหบ้รรลตุำม

แผนกลยทุธภ์ำยใตง้บประมำณซึ่งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

(6) ดูแลใหม้ีกำรจัดท ำบัญชี และกำรเก็บรกัษำบัญชีและเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรเปิดเผย

ขอ้มลูที่เหมำะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนทั่วไป  

(7) ตรวจตรำและด ำเนินกำรให้เป็นที่แน่ใจได้ว่ำบริษัท และบริษัทย่อยได้มีกำรปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณและนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร รวมทั้ง

ก ำหนดนโยบำยของบรษิัท และบรษิัทย่อยดำ้นบรรษัทภิบำลและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

(8) มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้บุคคลเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษัทย่อย

อย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ไวอ้ย่ำงชัดเจน ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด

กรอบอ ำนำจในกำรใชดุ้ลพินิจที่ชดัเจนใหก้ำรออกเสียงในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทย่อย

ในเรื่องส ำคญัตอ้งไดร้บัควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนและมีกำรควบคุมกำรบริหำร

ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึง

กำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั และกำรไดม้ำหรือ

จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัส ำคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

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

และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ คณะกรรมกำรยงัมีกำรก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่ และควำม

รบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท ไวต้ำมที่ปรำกฏในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรษิัท   

 
4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรได้รับเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ 

คณะกรรมกำรบรษิัท ปฏิบตัิงำนผ่ำนกำรประชมุของคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้
1. บริษัท จัดให้มีตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำทั้งปี และให้เลขำนุกำรบริษัทแจ้งให้

กรรมกำรแต่ละคนทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว 

2. ก ำหนดใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท อย่ำงนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี และจะตอ้งประชมุกนัอย่ำงนอ้ย 3 เดือน

ต่อ 1 ครัง้  

3. ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วมกันพิจำรณำเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 

เขำ้สู่วำระกำรประชมุ 

4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แต่ละครัง้ มีก ำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจน มีเอกสำรประกอบกำร

ประชมุที่ครบถว้นเพียงพอ และจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุใหแ้ก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 

7 วนัก่อนวนัประชมุ 

5. กรรมกำรทุกคนตอ้งเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ เวน้แต่กรณีมี

เหตจุ ำเป็น  

6. ประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะ

อภิปรำยปัญหำส ำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน ประธำนกรรมกำรจะส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจที่

รอบคอบ กรรมกำรทุกคนใหค้วำมสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น ำสู่ที่ประชุม รวมทัง้ประเด็นกำรก ำกับดูแล

กิจกำร 

7. ก ำหนดใหจ้ ำนวนองคป์ระชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรว่ำ ตอ้งมี

กรรมกำรอยู่ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

8. ในกรณีที่ผูด้  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรแต่งตัง้

ใหก้รรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ร่วมพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำม

หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน 

9. บริษัท มีนโยบำยใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร มีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็น เพื่อ

อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมดว้ย และแจ้งให้

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรทรำบถึงผลกำรประชมุดว้ย 

10. บรษิัท มีนโยบำยสนบัสนนุใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 
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11. กรรมกำรทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมไดจ้ำกประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร เลขำนุกำร

บริษัท หรือผูบ้ริหำรอื่นที่ไดร้บัมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และกรณีจ ำเป็นอำจจดัใหม้ี

ควำมเห็นอิสระจำกที่ปรกึษำ 

12. คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่บันทึกกำรประชุม ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และ

ตอ้งมีควำมชดัเจนทัง้ผลกำรประชมุ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพื่อใชใ้นกำรอำ้งอิง 

 
5. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทุกปี เพื่อ
พิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

บรษิัท มีกระบวนกำรประเมินผลของคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้
1. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองเป็นรำยปี เพื่อให้กรรมกำรร่วมกัน

พิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป ทัง้นี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร

บริษัท จะใชแ้นวทำงตำมกำรประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลักทรพัยฯ์ และด ำเนินกำรปรบัปรุงเพิ่มเติม

เพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

2. คณะกรรมกำรบริษัท จดัใหม้ีกำรประเมินผลงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เพื่อเปรียบเทียบกับผลกำร

ด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริษัท จะท ำกำรประเมินในแบบประเมินผล และคณะกรรมกำรบริษัท ได้

มอบหมำยใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นผูแ้จง้ผลกำรประเมินต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและคณะกรรมกำร

บรษิัท 

 
6. ค่ำตอบแทนของกรรมกำร 

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

ที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน ผลประกอบกำรของบริษัท และหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร โดยกำร

พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรอยู่ในอ ำนำจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

พิจำรณำหลักเกณฑ ์และนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกปี โดยคณะกรรมกำรบริษัท ตอ้ง

น ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจำรณำ โดยก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุม

สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ 

2. ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล

กำรด ำเนินงำนของบรษิัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้รหิำรแต่ละคน  

3. คณะกรรมกำรบรษิัท และผูบ้รหิำรระดบัสงูจะตอ้งรำยงำนเก่ียวกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร หลกักำรเหตผุลไว้

ในรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงินของบรษิัท 
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7. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

1. บรษิัท และบรษิัทย่อยจะส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้ีกำรฝึกอบรมและกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง

ในระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร 

เลขำนกุำรบรษิัท เป็นตน้ เพื่อใหม้ีกำรปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

2. บรษิัท และบรษิัทย่อยจะจดัใหม้ีกำรปฐมนิเทศและจดัเอกสำรและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่

ของกรรมกำรใหม่  

3. คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้มีแผนพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจนถึงระดับ

ผูอ้  ำนวยกำร โดยมอบใหฝ่้ำยบรหิำรจดัท ำแผนสืบทอดงำน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

บริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งได้จัดท ำแนวทำงกำรปฎิบัติ  ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี ้ บริษัทได้เข้ำร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฎิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต( Thai Private Sector Collective Action Against Corruption :CAC)และไดร้บั

กำรรบัรองจำก CAC ดว้ย 

 
 

6.2 จรรยำบรรณธุรกิจ (ถ้ำมี) 
รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 5 
 

ควำมร่วมมือของพนักงำนด้ำนจรรยำบรรณและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
  กลุ่มบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่นกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  มีนโยบำยและส่งเสรมิใหพ้นกังำนทกุคนศกึษำและ
ท ำควำมเขำ้ใจอย่ำงถ่องแท ้และถือปฎิบตัิตำมหลกัจรรยบรรณของบริษัทต่อบคุคลต่ำงๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก
องคก์ร รวมถึงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท โดยกลุ่มบรษิัทฯไดน้ ำหลกัจรรยำบรรณบรรจเุป็นส่วนหนึ่ง
ของหลกัสตูรกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ ซึ่งในวนัเริ่มงำนวนัแรกพนกังำนจะไดร้บัค ำชีแ้จงและท ำควำมเขำ้ใจเพื่อ
ยึดถือปฎิบัติ นอกจำกนี ้กลุ่มบบริษัทฯไดม้ีกำรส่ือสำรใหพ้นักงำนทรำบถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท และจรรยำบรรณของบริษัท ในทุกช่องทำงกำรส่ือสำรภำยในของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง  เช่น บอรด์
ประชำสัมสัมพันธ์ และช่องทำงกำรส่ือสำรระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและผลักดันให้
พนักงำนทุกคนถือปฎิบัติตำมหลักจรรยำบรรณและนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงเคร่งครดั  
รวมถึงมีกำรผลกัดนัใหพ้นกังำนทุกคนถือปฎิบตัิตำมหลกักำรและนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่ำน
มำไม่มีกรณีพนกังำนไม่ปฎิบตัิตำมหรือปฎิบตัิผิดจรรยำบรรณและนโยบำยกำรก ำกบักิจกำรของบรษิัท 
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6.3 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญของนโยบำย แนวปฎิบัติ และระบบกำรก ำกับดูแล
กิจกำรในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

  6.3.1 กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรทบทวนนโยบำย แนวปฏิบตัิ และระบบ
 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร หรือกฎบตัรคณะกรรมกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและกำรแสดงใหเ้ห็นว่ำมีกำรยกระดบัมำตรฐำนกำรก ำกบักิจกำรของบริษัทและ
 ใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งต่อกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ไดม้ีกำรทบทวนนโยบำย แนว
 ปฎิบัติ และระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร หรือกฎบัตรคณะกรรมกำร 1 ครัง้ในรอบปีที่ผ่ำนมำ เช่น นโยบำยกำร
 ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เป็นตน้ 
  6.3.2 กำรปฏิบตัิในเรื่องอื่น ๆ ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
  บริษัทไดป้ฎิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อรองรบักำรประเมิน โครงกำรส ำรวจกำรก ำกับ
 ดแูลกิจกำรบรษิัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report (CGR)) และโครงกำรประเมินคณุภำพกำร
 จดักำรประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งในปี 2563 บรษิัทมีผลกำรประเมิน ดงันี ้

1. โครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2563 (Corporate 
Governance Report (CGR)) จำกสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ผลกำรประเมินคะแนนเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ที่  88% อยู่ในระดับดีมำก (4 ดำว) ซึ่งไดค้ะแนนเพิ่มขึน้กว่ำปีที่ผ่ำนมำซึ่งอยู่ที่ 
84% 

      
2. โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 (AGM Checklist)จำก

สมำคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ผลกำรประเมินอยู่ที่ 99 % ซึ่งสงูกว่ำปีที่ผ่ำนมำซึ่งอยู่ที่ 85 % 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 
 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
(1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 11 ท่ำน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยไพฑรูย ์ ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท/ กรรมกำรอิสระ 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

3. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนคณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

4. ดร. วิเลิศ ภรูวิชัร กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

5. นำงโชตกิำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน 

6. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / กรรมกำรตรวจสอบ 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน / ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร /  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มบรหิำร
โครงกำรและพฒันำธุรกจิ (รกัษำกำร) 

8. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน /  
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่บรหิำรทรพัยสิ์นทำงปัญญำ (รกัษำกำร) 

9. นำยชติพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / กรรมกำรบรหิำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรกลุ่มทรพัยำกรบคุคล 

10. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์ กรรมกำร  

11. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน /  
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่ธุรกิจแบรนดไ์ทย 

โดยมีนำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัท โดยผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
เลขำนกุำรบรษิัทจำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 36/2553 

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ (1) นำยสรรคนนท์ จิรำธิวัฒน์ หรือ นำงสำวจอมขวัญ                 
จิรำธิวัฒน ์คนใดคนหนึ่ง ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยชิตพล วิวัฒนำเกษม หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์หรือ  
นำยบุญยง ตนัสกุล หรือ นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท หรือ ( 2 ) กำร
ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีต่ำงๆ หรือ กำรยื่นงบกำรเงิน ต่อ กระทรวงพำณิชย ์นอกจำกกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ตำม (1) กระท ำในนำมบริษัทแล้ว ให้ นำยสรรคนนท์ จิรำธิวัฒน์ หรือ นำงสำวจอมขวัญ จิรำธิวัฒน์ หรือ                    
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นำยชิตพล วิวัฒนำเกษม หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์หรือ นำยบุญยง ตันสกุล หรือ นำยศิรุวฒัน ์ชัชวำลย ์
สองในหกคน ลงลำยมือชื่อรว่มกนั และประทบัตรำบรษิัทใหม้ีผลผกูพนับรษิัทได ้ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

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

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

2) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

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

4) วำงโครงสรำ้งและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใหม้ีระบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียง กำรก ำกบัและตรวจสอบ และกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 

5) ติดตำมและประเมินผลกำรท ำหนำ้ที่บรหิำรจดักำรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อใหบ้รรลตุำม
แผนกลยทุธ ์ภำยใตง้บประมำณซึ่งไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

6) ดูแลใหม้ีกำรจัดท ำบัญชี และกำรเก็บรกัษำบัญชีและเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่เหมำะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนทั่วไป  

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

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

9) พิจำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของแต่ละ
บรษิัท โดยครอบคลมุถึงเรื่องดงัต่อไปนี ้

- วิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย และแผนกลยทุธ ์(ซึ่งจะตอ้งทบทวนเป็นรำยปี) 

- แผนธุรกิจประจ ำปี 

- งบประมำณประจ ำปี 

- งบกำรเงินส ำหรบังวดไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 
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- กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

- กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งองคก์รในระดบักลุ่ม และกำรเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่ส  ำคญัใน
องคก์ร 

- กำรไดม้ำ กำรก่อตัง้ กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน หรือกำรระงบัซึ่งทรพัยสิ์นที่ส  ำคญัหรือธุรกิจ
ใดของบรษิัท 

- กำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกับอ ำนำจใดๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยใหบุ้คคลอื่น
ด ำเนินกำร 

10) พิจำรณำมอบอ ำนำจบำงประกำรเป็นกำรครัง้ครำวแก่คณะกรรมกำรชดุย่อย 

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

12) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน
ทำงธุรกิจและงบประมำณของบริษัทฯ รวมทัง้ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำง
กำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบรษิัทฯ 

13) ด ำเนินกำรใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยน ำระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช ้
รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 
รวมทั้งจัดใหม้ีกระบวนกำรประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
และบรษิัทย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ 

14) พิจำรณำแต่งตัง้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ไดพ้ิจำรณำสรรหำเพื่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบรษิัท รวมทัง้ประเมินผลกำรท ำงำนและ
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  

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

16) จดัใหม้ีช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม และก ำกับดแูลกำรเปิดเผย
ขอ้มลู เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีควำมถกูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส มีควำมน่ำเชื่อถือและมีมำตรฐำนสงูสดุ 
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17) มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้บคุคลเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อยและ
บรษิัทรว่มในจ ำนวนอย่ำงนอ้ยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่ำว และ
มีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่ไดร้บักำร
แต่งตัง้ไวอ้ย่ำงชดัเจน ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใชดุ้ลพินิจที่ชดัเจนในกำรออก
เสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องส ำคัญที่ตอ้งไดร้บัควำมเห็น
จำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน มีกำรควบคุมกำรบริหำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัทฯ และ
กำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงิน ผล
กำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นยัส ำคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

18) ดูแลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรด ำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยำว รวมทัง้มีแผนกำรพฒันำ
พนกังำน และควำมต่อเนื่องของผูบ้รหิำร (Succession Plan) 

19) ดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปกป้อง
ผลประโยชนใ์ดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย 

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

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

22) คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถมอบอ ำนำจ และ/หรือ มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะ
อย่ำงแทนได ้โดยกำรมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยในขอบเขตแห่ง
กำรมอบอ ำนำจตำมหนังสือมอบอ ำนำจที่ใหไ้ว ้และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด 
หรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ บรษิัทฯ ก ำหนดไว ้ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่
และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบ
อ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริษัทหรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
อนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และ/หรือ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ
ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งก ำหนด) อำจมีส่วนไดเ้สีย 
หรืออำจไดร้ับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ  

127



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)      

ส่วนที่ 2.7 หนำ้ที่ 6 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ี่ที่
ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตัิไว ้และเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไป
ตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรคำ้ปกติ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรพัย ์และ/หรือ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

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

 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งกรรมกำรดงักล่ำวมี
คุณสมบตัิครบถว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน และประกำศที่เก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยมี
รำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงโชตกิำ สวนำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำยสพุงศ ์ล่ิมทอง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ เป็นกรรมกำรที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่เพียงพอที่จะสำมำรถท ำ
หนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบรษิัทฯ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  10/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2563 ไดม้ีมติอนุมัติขอบเขต 
อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว ้ดงันี ้

1. ดำ้นกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
1) สอบทำนให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผล ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและกิจกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัท 
2) สอบทำนกระบวนกำรภำยในเก่ียวกบักำรรบัแจง้เบำะแสและกำรรบัขอ้รอ้งเรียน  
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3) รบัทรำบรำยงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในส ำหรบัเรื่องที่เก่ียวกับมำตรกำรป้องกนัตรวจสอบและแกไ้ข
ปัญหำ และในกรณีที่เกิดเหตุกำรณค์วำมเสียหำย หรืออำจจะเกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท และบริษัท
ย่อย 

4) พิจำรณำร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีว่ำไดม้ีกำรวำงแผนเพื่อทบทวนวิธีกำรและกำร
ควบคุมกำรประมวลข้อมูลทำงอิเล็คโทรนิคและสอบถำมเก่ียวกับโครงกำรรักษำ ควำมปลอดภัย
โดยเฉพำะ เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรใชค้อมพิวเตอรไ์ปในทำงที่ผิดโดยพนกังำนบริษัท พนักงำน
บรษิัทย่อย หรือบคุคลภำยนอก  

5) ท ำหนำ้ที่เป็นคณะกรรมกำรสอบสวน ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำย
เก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น ในกรณีที่กำรพิจำรณำสอบสวนข้อเท็จจริงในครำวใด มี
กรรมกำรที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยนีเ้ป็นกรรมกำรอิสระ หำ้มกรรมกำรอิสระท่ำนนัน้เขำ้เป็น
กรรมกำรสอบสวนในครำวดงักล่ำว      

2. ดำ้นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนด 
1) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท รวมทัง้
สอบทำนใหบ้รษิัทย่อยของบรษิัทปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในนโยบำยกำรควบคมุ และกลไกกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีบรษิัทเขำ้ไปลงทนุ 

2) สอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน กำรไดม้ำ จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย ์หรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

3) สอบทำนใหบ้ริษัท และบริษัทย่อย มีกระบวนกำรในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น ตำมแนวทำงของหน่วยงำน
ก ำกับดูแลต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรสอบทำนแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำร
ต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นตำมที่หน่วยงำนตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ 

3. ดำ้นกำรรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงิน 
1) สอบทำนให้บริษัท และบริษัทย่อย มีรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกตอ้งและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
2) ประเมินควำมเหมำะสมของหลกักำรบญัชีที่ใชใ้นรำยงำนทำงกำรเงิน 
3) พิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส/ประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้ง หลักกำรบัญชีและวิธีกำร

ปฏิบตัิทำงบญัชี กำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรด ำรงอยู่ของกิจกำร กำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
ทำงบญัชีที่ส  ำคญั เหตผุลของฝ่ำยจดักำรเก่ียวกบักำรก ำหนดนโยบำยบญัชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร
บรษิัทเพื่อเผยแพรแ่ก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

4. ดำ้นกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของผูต้รวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยใน 
1) ผูต้รวจสอบบญัชี 
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- ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีเพื่อรับทรำบแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษัท 
และบรษิัทย่อย ขัน้ตอนกำรประสำนงำนของแผนกำรตรวจสอบที่เก่ียวขอ้งต่ำงๆ กำรประเมินผล
กำรตรวจสอบ รำยงำนผลกำรสอบทำนงบกำรเงินประจ ำไตรมำส ผลกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ประจ ำปี กำรหำรือเก่ียวกับปัญหำอุปสรรคที่อำจพบจำกกำรปฏิบัติงำนของผูส้อบบญัชี โดย
ควรประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยบรหิำรเขำ้รว่มประชมุดว้ย อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

- พิจำรณำเสนอแต่งตัง้และเลิกจำ้งบริษัทและหรือบุคคลซึ่งมีควำมอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบ
บญัชีและพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว 

2) ผูต้รวจสอบภำยใน 
- พิจำรณำร่วมกับผูต้รวจสอบภำยในถึงปัญหำหรือขอ้จ ำกัดที่เกิดขึน้ใน ระหว่ำงกำรตรวจสอบ 

และทบทวนกำรปฏิบตัิงำนของผูต้รวจสอบภำยใน 
- พิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ

แต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในมีสำย
กำรบงัคบับญัชำตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- ประชุมกับหัวหนำ้ผูบ้ริหำรงำนตรวจสอบภำยใน โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรอยู่ดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละ      
1 ครัง้ เพื่อหำรือประเด็นท่ีมีควำมส ำคญั 

- สอบทำนและอนมุตัิกฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยในอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
- พิจำรณำเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี อัตรำก ำลัง และทรพัยำกรที่จ  ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำน

ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
- อนุมตัิแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถึงกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรทบทวน ปรบัเปล่ียนแผนงำน

ตรวจสอบในส่วนท่ีมีนยัส ำคญั 
- ก ำกบัดแูลฝ่ำยตรวจสอบภำยในใหป้ฏิบตัิงำนสอดคลอ้งตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้บั

อนมุตัิ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน 
- ประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งจดัใหม้ีกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในจำกบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระจำกภำยนอกองคก์ร 
อย่ำงนอ้ยทกุ ๆ 5 ปี  

5. ดำ้นกำรรำยงำน 
1) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน

ดังกล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี ้
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่
ละท่ำน 

- ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำมกฎ
บตัร (charter) 

- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

2) ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อย ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร รำยกำรหรือกำรกระท ำขำ้งตน้ ไดแ้ก่ 
- รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
- กำรทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
- กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจของบรษิัท และ
บรษิัทย่อย  

หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำขำ้งตน้ 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมขำ้งตน้ต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

3) ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้ำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อทรำบหรือเพื่อพิจำรณำ โดยสม ่ำเสมอ เป็นระยะ 

6. ดำ้นอืน่ๆ 
1) ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือที่จะก ำหนดขึน้เพิ่มเติมในอนำคต 
2) ปฏิบตัิงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำย ดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และค ำสั่งนัน้ตอ้งเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
3) สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อน ำเสนอขออนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบรษิัท  
4) ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี (Self-Assessment) และน ำเสนอผล

กำรประเมินดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 
 

2. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ปัจจบุนั คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 

กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนจ ำนวน 6 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร. วิเลิศ ภรูวิชัร ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

2. นำงโชตกิำ สวนำนนท ์ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

3. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

4. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

5. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

6. นำงสำวพชันวีรรณ ตนัประวตั ิ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

โดยมีนำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่าง 

ย่ังยืน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2563  ไดม้ีมติอนุมัติขอบเขต 
อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนไวด้งันี ้ 

1) ก ำหนดนโยบำยกำรตลำดของบรษิัท และบรษิัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อ คณะกรรมกำรบรษิัท 
2) พิจำรณำกลั่นกรองแผนกลยทุธท์ำงกำรตลำด เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 
3) ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อ 

คณะกรรมกำรบรษิัท 
4) ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยก์ ำหนด ตลอดจนจรรยำบรรณ และ
นโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัท และบรษิัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิัท  

5) ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษิัท ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรตลำด กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
จรรยำบรรณ ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

6) ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อ
สงัคม  เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และสอดคลอ้งกบั
แนวปฏิบัติของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7) ก ำหนดใหม้ีกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และ
บริษัทย่อย ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำยควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท และบริษัทย่อย และประมวลผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแล
กิจกำรประจ ำปี น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทของปีถัดไป พรอ้มทั้งน ำเสนอควำมเห็น
และขอ้เสนอแนะ 
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8) รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ
ก ำหนดแนวทำงในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

9) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน 
เหมำะสมกบัธุรกิจของบรษิัท โดยอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

10) ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 
 

3. คณะกรรมการบริหาร 
ปัจจบุนั คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 7 ท่ำน โดยมี 

รำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 

2. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรบรหิำร 

3. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบรหิำร 

4. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำรบรหิำร 

5. นำยชติพล วิวฒันำเกษม กรรมกำรบรหิำร 

6. นำงสำวสจุนัทภ์ำ พลำงกรู กรรมกำรบรหิำร 

7. นำงสำวพชันวีรรณ ตนัประวตั ิ กรรมกำรบรหิำร 

โดยมีนำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  6/2561 เมื่อวันที่  14 สิงหำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต 
อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรไวด้งันี ้

1) พิจำรณำและจดัท ำแผนกลยทุธใ์นกำรประกอบธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และแผนงำน (ทัง้ 
ระยะสั้น ระยะกลำง  และระยะยำว) รวมถึงงบประมำณประจ ำปี  เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท 

2) พิจำรณำอนมุตัิเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักิจกำรต่ำงๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยวงเงินส ำหรบั 
แต่ละรำยกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนุมตัิมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท 

 คณะกรรมกำรบรหิำรมีอ ำนำจอนมุตัิใชจ้่ำยเงินลงทนุตำมงบประมำณ ไม่เกิน 15.0 ลำ้นบำท  
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 กำรอนุมัติให้เปิดรำ้น/สำขำ ขยำยกิจกำรแบรนดร์ำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น มูลค่ำเงินลงทุนไม่เกิน 
10.0 ลำ้นบำท และกำรอนุมตัิใหเ้ปิดรำ้น/สำขำ ขยำยกิจกำร แบรนดร์ำ้นอำหำรไทย มลูค่ำ
เงินลงทนุไม่เกิน 6.0 ลำ้นบำท 

3) พิจำรณำกลั่นกรองงำนทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ  ยกเวน้  งำนที่อยู่
ภำยใตห้นำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ  และ/หรือเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรชดุย่อยอื่นของบริษัทฯ 
ที่จะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทโดยตรง 

4) พิจำรณำรบัทรำบเรื่องอื่นๆ ทัง้ที่เก่ียวกับกำรบริหำรกิจกำรและไม่เก่ียวกับกำรบริหำรกิจกำร
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น คดีควำมที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นตน้  
ตำมที่กรรมกำรบรหิำรเห็นว่ำจ ำเป็นหรือสมควรท่ีจะใหเ้สนอเพื่อทรำบ 

5) ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับ
กำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย กำรแต่งตั้งโยกย้ำยผู้บริหำรของแต่ละธุรกิจ 
พิจำรณำและติดตำมแผนงำนกำรสรำ้งผูบ้รหิำรทดแทน รวมถึงแผนงำนดำ้นก ำลงัคนและกำร
ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยผลตอบแทนตัง้แต่ระดบัต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรลง
ไป และหลกัเกณฑก์ำรประเมินผลงำนของผูบ้รหิำร   

6) แต่งตัง้และ/หรือมอบหมำยใหก้รรมกำรบริหำร หรือบุคคลใดบคุคลหนึ่งหรือหลำยคน กระท ำ
กำรใดๆ ที่อยู่ภำยในขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรรมกำรบริหำร ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร โดยที่คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิกเพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ ำนำจ
ดงักล่ำวได ้ 

 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มี
ลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำให้ผู้รับมอบอ ำนำจจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจอนมุตัิ
กำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่องดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำร และ/
หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไป
ตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรคำ้ปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุ และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

7) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรำยงำน
ผลรวมทั้งปัญหำ หรืออุปสรรคที่เกิดขึน้และแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมกำร
บรษิัททรำบ 

8) พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบรษิัทฯ กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล หรือเงินปันผล
ประจ ำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 
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9) พิจำรณำและใหข้อ้เสนอแนะหรือควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเก่ียวกบัโครงกำร ขอ้เสนอ
หรือกำรเขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมถึง
พิจำรณำทำงเลือกในกำรระดมทุน เมื่อมีควำมจ ำเป็น และ/หรือที่กฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมกำร
บรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตัิ 

10) มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใดๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำยหรือตำมนโยบำยที่ไดร้ับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นครำวๆ ไป 

11) จดัหำที่ปรกึษำ หรือบคุคลที่มีควำมเห็นอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็น 

12) รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงกิจกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรด ำเนินกำรภำยใต้
ขอบเขต อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่
จ  ำเป็นและสมควรท่ีจะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบ 

13) สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน ำเสนอขออนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท 

14) พิจำรณำหรืออนมุตัิเรื่องอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย ์ กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. นำยสรรคนนท ์ จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

3. รศ.ดร.วิเลิศ ภรูวิชัร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

โดยมีนำยชิตพล วิวฒันำเกษม(1) เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

หมำยเหต ุ  (1) ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 30 มกรำคม 2563 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2561 ไดม้ีมติอนุมตัิขอบเขต อ ำนำจ 
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไวด้งันี ้

1) เสนอแนะโครงสรำ้งขนำดและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัท และบริษัทย่อย และ
คณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆพรอ้มทัง้ก ำหนดคณุสมบตัิกระบวนกำรและหลกัเกณฑใ์นกำรสรร
หำผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรคัดเลือกตำมโครงสรำ้งขนำดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรตำมที่ไดก้ ำหนดไว ้
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2) พิจำรณำเพื่อเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีที่มีต  ำแหน่งว่ำงลงเนื่องจำกครบวำระ และที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทในกรณีที่มีต  ำแหน่งว่ำงลงเนื่องจำกกรณีอื่นๆ 

3) เสนอแนะโครงสรำ้งค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และบริษัทย่อย และคณะกรรมกำรชดุ
ย่อยต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ เป้ำหมำย และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเทียบเคียงไดก้ับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรม
เดียวกันเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำก่อนเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

4) พิจำรณำสรรหำบุคคลเพื่อรับกำรคดัเลือกเป็นคณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท รวมทัง้ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำย
กำรสรรหำและแต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมถึงสรำ้งควำมมั่นใจว่ำบรษิัทฯ 
มีแผนสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงเพื่อควำม
ต่อเนื่องในกำรบรหิำรงำน 

5) เสนอเกณฑก์ำรประเมินผลงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อน ำไปประเมินประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของคณะกรรมกำรในองคร์วม รวมถึงกำรทบทวนหลกัเกณฑก์ำรสรรหำ 

และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เก่ียวขอ้ง 

6) พิจำรณำงบประมำณกำรขึน้เงินเดือนและโบนสัประจ ำปีของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้
เหมำะสมสอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมำตรฐำนของ
อตุสำหกรรมประเภทเดียวกนัเพื่อน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

7) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และก ำหนดกำรปรับ
ค่ำตอบแทนและเงินรำงวลัประจ ำปีเพื่อน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

8) จดัท ำแผนกำรพฒันำกรรมกำรเพื่อพฒันำควำมรูก้รรมกำรปัจจุบันและกรรมกำรเขำ้ใหม่ให้
เขำ้ใจธุรกิจที่กรรมกำรบรษิัทฯ ด ำรงต ำแหน่งอยู่ บทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำร และพฒันำกำร
ต่ำงๆ ท่ีส ำคญั  

9) สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
น ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ปัจจบุนัคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงจ ำนวน  

5 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยชวลิต จินดำวณิค ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

3. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

4. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

5. นำยชติพล วิวฒันำเกษม กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

โดยมีนำยทรงวฒุิ บวัเข็ม เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  6/2561 เมื่อวันที่  14 สิงหำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต 
อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงไวด้งันี ้

1) จัดท ำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงเพื่อเสนอคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ ในเรื่องของ
กำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม และครอบคลุมถึงควำมเส่ียงหลัก เช่น ควำมเส่ียงดำ้น
กำรตลำด ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง ควำมเส่ียงดำ้นปฎิบัติกำร และ ควำมเส่ียงที่มี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นตน้ โดยดูแลใหบ้ริษัทฯ 
และบริษัทย่อย มีกำรระบุควำมเส่ียง โดยพิจำรณำปัจจยัทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์รที่
อำจส่งผลใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก ำหนดไว ้

2) วำงกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย
สำมำรถประเมิน ติดตำม และ ดแูลระดบัควำมเส่ียงขององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม  

3) ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ และกำรปฎิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

4) ใหข้อ้เสนอแนะในสิ่งที่ตอ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อสอดคลอ้ง
กบันโยบำยและกลยทุธท์ี่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดไว ้

5) สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอขอ
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

ใหม้ีกำรประชมุอย่ำงเป็นทำงกำรอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ระหว่ำงคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้กำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รและกำรตรวจสอบภำยในมีทิศ
ทำงกำรท ำงำนท่ีสอดคลอ้งกนั 
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร  

7.4.1 คณะผู้บริหาร 

  ผูบ้รหิำร (ตำมค ำนิยำมผูบ้รหิำรของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต ที่ กจ. 17/2551 เรื่องกำรก ำหนดบท
นิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มบรหิำรโครงกำรและ 

พฒันำธุรกจิ (รกัษำกำร) 

2. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มธุรกิจบรหิำรทรพัยสิ์นทำงปัญญำ (รกัษำกำร) 

3. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและบญัชี / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
(รกัษำกำร) /ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน (รกัษำกำร) 

4. นำยชติพล วิวฒันำเกษม รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่ธุรกิจทรพัยำกรบคุคล 

5. นำงสำวพชันวีรรณ ตนัประวตั ิ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่กำรตลำด 

6. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่ธุรกิจแบรนดไ์ทย 

7. นำงสำวสจุนัทภ์ำ พลำงกรู รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่แบรนดญ่ี์ปุ่ น 

 

ทัง้นี ้นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มธุรกิจกำรเงินและบญัชี คือ ผูท้ี่ 
ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน  และนำงสำวกัลยำ ช่วยชู คือ ผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 

 

 

 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

กรรมกำรที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรบริษัทฯ ไม่มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรใหแ้ก่
กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรหรือพนกังำนของบรษิัทฯ  
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 7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

  

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 256 และงวด
ปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหก้ับผูบ้ริหำร โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท) 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่     
31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2562 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2563 

จ ำนวนผูบ้ริหำร 8 7 7 

เงินเดือนและโบนสั (บำท) 31,441,498 28,910,508.53 21,660,823.00 

เงินสนบัสนนุกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และ
ผลประโยชนอ่ื์น (บำท) 

2,058,350 3,935,856 
 

3,113,645.00 

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ 

บริษัทฯ ไดท้ ำประกันภัยกลุ่มใหแ้ก่ผูบ้ริหำรของบริษัทฯ และผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ไดร้บัสิทธิ
  ส่วนลดในกำรใชบ้ริกำรรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ในอัตรำรอ้ยละ 15.0 ถึงรอ้ยละ 35.0 แลว้แต่ละ
  ประเภทของแบรนดร์ำ้นอำหำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรไดร้บัค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินคือรถ
  ประจ ำต ำแหน่ง 
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน  

7.5.1 จ านวนบุคลากร 

ณ  วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ,วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีจ ำนวนบุคลำกร 
ซึ่งไม่รวมผูบ้รหิำรทัง้หมด เท่ำกบั 2,241 คน  2,703 คน และ 1,830 คน ตำมล ำดบั  โดยมีรำยละเอียดดงัตำรำงดงัต่อไปนี ้

ฝ่าย 

จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2561 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2562 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2563 

1. พนกังำนปฏิบตัิกำรสำขำ 1,817 2,239 1,473 

2. กลุ่มบริหำรสนบัสนนุปฏิบตัิกำร 153 173 138 

3. กลุ่มบริหำรซพัพลำยเชน 57 56 39 

4. กลุ่มกำรเงินและบญัชี 60 59 48 

5. กลุ่มทรพัยำกรบคุคล 47 29 19 

6. กลุ่มบริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ 43 44 27 

7. กลุ่มแบรนดแ์ละแฟรนไชส ์ 34 21 7 

8. กลุ่มบริหำรกลยทุธอ์งคก์รและกลุ่มเทคโนโลยี 19 25 22 

9. ส ำนกับริหำร 11 23 32 

10. กลุ่มธุรกิจใหม่ 0 8 5 

11. กลุ่มธุรกิจองคก์ร 0 19 13 

12. กลุ่มบริหำร 0 7 7 

รวม 2,241 2,703 1,830 

หมำยเหต ุ : ในปี 2563 เนื่องสถำนกำรณโ์ควิด-19 ส่งผลใหจ้ ำนวนพนกังำนลดลง 

 
7.5.2 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

-ไม่มี- 
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7.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่ำตอบแทนพนกังำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร) ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

                  หน่วย : ลำ้นบำท 

ค่าตอบแทนพนักงาน งวดปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2561 

งวดปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2562 

งวดปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ค่ำตอบแทนพนักงำนประกอบดว้ย เงินเดือน 
ค่ำเบีย้เลีย้ง โบนัส เงินสบทบกองทุนส ำรอง
เลีย้งชีพ เงินสบทบกองทุนประกันสงัคม และ
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน เป็นตน้ 

778.3 845.3 664.3 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดท้ ำประกันภยักลุ่มใหแ้ก่พนกังำนของกลุ่มบริษัทฯ และพนกังำนของกลุ่มบรษิัทฯ 
ไดร้บัสิทธิส่วนลดในกำรใชบ้รกิำรรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิทัฯ ในอตัรำรอ้ยละ 15.0 ถึงรอ้ยละ 35.0 แลว้แต่ประเภท
ของแบรนดร์ำ้นอำหำร 

7.5.4 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

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

บริษัท วันทีจ่ัดตั้งกองทนุส ารองส ารองเลีย้งชีพ สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม
กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
(พนักงานประจ า) 

1. ZCG 15 มกรำคม 2558 69% 

2. ZRH 1 กนัยำยน 2555 30% 

3. AKA 1 กนัยำยน 2555 77% 

4. GYU 1 กนัยำยน 2555 24% 

5. OTT 1 กนัยำยน 2555 26% 

6. ZPC 15 ตลุำคม 2559 26% 

7. ZSM 15 มกรำคม 2559 82% 

บริษัทฯ ด าเนินการหยุดส่งเงนิสมทบเข้ากองทนุสารองเลีย้งชีพในทอ้งทีท่ีเ่กิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณ
ภัย หรือเหตุการณท์ีส่่งผลกระทบต่อสถานการณท์างเศรษฐกิจ (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เล่มที ่137 ตอน
พิเศษ 107 ง ลงวันที ่5 พฤษภาคม 2563) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม 2563 
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7.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานทีมี่นัยส าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

-ไม่มี- 

 7.5.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

  บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมให้พนักงำนไดร้ับกำรพัฒนำและมีควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ 
(Career Development) โดยมุ่งเน้นให้พนักงำนมีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  (Career 
Planning) ของตนเอง เรียนรูแ้ละประเมินควำมถนดั ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของตนเอง แสวงหำ
โอกำส และตัง้เป้ำหมำยในส่ิงที่ตนเองอยำกเป็น อยำกท ำในอนำคต (Personal Needs) ทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยำว  

  ทัง้นี ้เพื่อใหพ้นกังำนสำมำรถเตบิโตไดต้ำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้บรษิัทฯ จดัใหม้ีกำรประเมนิ
ควำมสำมำรถของพนกังำน (Employee Competency Assessment) เพื่อใหพ้นกังำนแต่ละคนตระหนกั
ถึงช่องว่ำงของควำมสำมำรถของตนเองโดยเปรียบเทียบกบัระดบัควำมสำมำรถที่คำดหวงัตำมคณุสมบตัิ
และรูปแบบของควำมสำมำรถพนักงำน (Employee Competency Model) ที่บริษัทฯ ก ำหนดไว ้และ
พนกังำนจะน ำผลกำรประเมินมำเป็นขอ้มลูประกอบในกำรวำงแผนกำรพฒันำตนเอง 

  เพื่อใหพ้นกังำนมีกำรพฒันำตนเองที่ชดัเจน บริษัทฯ จึงสนบัสนุนใหม้ีกำรจดัท ำแผนพฒันำ
พนักงำนรำยบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ในเรื่องที่ยังขำดหรือเสริมในส่ิงที่เป็นจุดที่
ตอ้งกำรใหด้ียิ่งขึน้ เพื่อสนบัสนุนกำรเติบโตตำมสำยควำมกำ้วหนำ้ที่ไดว้ำงแผนไวแ้ละใหส้อดคลอ้งกับ
ควำมตอ้งกำรและควำมจ ำเป็นขององคก์ร (Organization Needs) ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดย
กำรพัฒนำจะด ำเนินกำรผ่ำนวิธีกำรและกระบวนกำรพัฒนำหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งกำรฝึกอบรม กำร
เรียนรูก้ับผูรู้ ้ผูเ้ชี่ยวชำญผ่ำนกำรฝึกสอน (Coaching) หรือระบบพี่เลีย้ง และกำรเรียนรูจ้ำกกำรลงมือท ำ
จริง ทัง้รูปแบบกำรท ำโครงกำร กำรมอบหมำยงำนเพิ่มเติม หรือกำรโยกยำ้ยงำน เพื่อเสริมสรำ้งควำมรู ้
ทักษะ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยและสนับสนุนให้พนักงำนพรอ้มที่จะเติบโตไปสู่เป้ำหมำยที่
ตอ้งกำร  

  กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของพนักงำนถือเป็นกระบวนกำรส่วนหนึ่งของกำร
ประเมินผลงำนประจ ำปี หวัหนำ้งำนและพนกังำนจะมีกำรพดูคยุเพื่อวำงแผนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชพี
ของพนกังำนร่วมกนั โดยจะมีกำรก ำหนด/ทบทวนเป้ำหมำยในอำชีพ รวมถึงแผนพฒันำของพนกังำนใน
แต่ละปีในช่วงเดือนมกรำคม และหวัหนำ้งำนจะมีกำรติดตำม ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และทบทวนแผนรว่มกบั
พนักงำนในทุกๆ ไตรมำส และจะมีกำรประเมินแผนกำรพัฒนำตนเองและแผนควำมกำ้วหนำ้ในสำย
อำชีพในช่วงปลำยปีเดือนพฤศจิกำยน เพื่อเป็นขอ้มลูในกำรก ำหนดแผนในปีต่อไป 

  นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยงัส่งเสริมใหพ้นกังำนมีควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพตำมแนวนอน หรือ
แนวระนำบโดยผ่ำนกำรพัฒนำ/หรือกำรโยกย้ำยเพื่อให้มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ที่กว้ำงมำกขึน้ 
(Horizontal Career Progression) และกำรเติบโตในแนวตัง้ผ่ำนกำรเล่ือนขั้นเล่ือนต ำแหน่ง (Vertical 
Career Progression) บริษัทฯ จึงก ำหนดกรอบนโยบำยระบุถึงปัจจยัส ำคัญที่จะท ำใหพ้นกังำนประสบ
ควำมส ำเรจ็ในกำรเติบโตในสำยอำชีพ 3 ประกำรดงันี ้ 

1) พนักงำนมีควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญในงำนที่ท  ำโดยสำมำรถแสดงออกถึงทักษะที่ใชใ้นกำร
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ปฏิบตัิงำนใหส้ำมำรถลลุ่วงไปไดอ้ย่ำงดี (Depth of Knowledge and Skill)   
2) พนกังำนมีควำมพรอ้มในควำมสำมำรถที่จ ำเป็นตำมที่ถกูคำดหวงัในระดับ/ต ำแหน่งงำนของ

ตนเอง และสำมำรถท ำงำนที่ ได้รับมอบหมำยให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดได้  (Required 
Competency) และ  

3) พนกังำนมีประสบกำรณก์ำรท ำงำนท่ีเพียงพอ/หลำกหลำยแสดงออกถึงควำมพรอ้มที่จะ 

เติบโตในระดบัท่ีสงูขึน้ต่อไป (Breadth of Experience) 

 

7.6 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

7.6.1 รายชื่อบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี ้

 
1. เลขานุการบริษัท  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัที่ 24 กรกฎำคม 2558 มีมติแต่งตัง้ นำงสำว

อรญำ อือ้สกุล เป็นเลขำนุกำรบริษัท (รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับเลขำนุกำรบริษัทปรำกฎตำมเอกสารแนบ 1) 
โดยมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้
ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิัทฯ มติคณะกรรมกำรบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุน้ โดยคุณสมบัติของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 ทั้งนี ้ขอบเขตอ ำนำจ
หนำ้ที่ของเลขำนกุำรบรษิัทฯ มีดงันี ้

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

2) เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนไดส่้วนเสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และจัดส่งส ำเนำ
ใหแ้ก่ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัจำกวนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรำยงำนนัน้  

3) จดัประชมุผูถื้อหุน้และประชมุคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และ
ขอ้พึงปฏิบตัิต่ำงๆ  รวมถึงกำรดแูลประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติของที่ประชมุดงักล่ำว 

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

5) ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมกำรตอ้งกำรทรำบ และติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมอยำ่งถกูตอ้งและสม ่ำเสมอ รวมถงึ
รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงในขอ้ก ำหนดกฎหมำยที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 
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6) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรเรื่องอื่นตำมที่ไดร้ับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท 

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

2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรกลุ่มธุรกิจกำรเงินและบัญชี คือ ผู้ที่ไดร้บั
มอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  และนำงสำวกัลยำ ช่วยชู คือ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยให้
รบัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี (รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบ
สงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน และผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี
ปรำกฎตำมเอกสารแนบ 1 

 

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
บรษิัทฯไดจ้ดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยมีนำยสพุงศ ์ล่ิมทอง ด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรตรวจสอบ 

ภำยในของบรษิัทตัง้แต่วนัท่ี 16 ตลุำคม 2557 เป็นตน้มำ ทัง้นีเ้นื่องจำกนำยสพุงศ ์ล่ิมทอง เป็นผูม้ีประสบกำรณ์
ดำ้นกำรตรวจสอบมำมำกกว่ำ 20 ปี เป็นบุคคลที่มีควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำของ
บริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบจึงเห็นว่ำนำยสุพงศ์ ล่ิมทอง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้ำที่
ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพียงพอ  (รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ใน
เอกสารแนบ 3)  

ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในกำร
พิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้งผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบรษิัท   

 
4. หัวหน้างานก ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท 
บรษิัทฯ มอบหมำยให ้นำยทรงวฒุิ บวัเข็ม ด ำรงต ำแหน่งเป็นหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของ

บริษัท (Compliance) เพื่อท ำหนำ้ที่ก ำกับดูแลกำรปฎิบตัิตำมกฎเกณฑข์องหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดูแลกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบตัิของผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้งำนก ำกับดูแลกำรปฎิบัติงำนของบริษัท 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับหวัหนำ้งำนก ำกับดูแลกำรปฎิบตัิงำนของบริษัทบริษัท ปรำกฎตำมเอกสารแนบ 
3) 

 

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ ์

บรษิัทฯ มอบหมำยให ้นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์ด ำรงต ำแหน่งเป็นหวัหนำ้งำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
ช่องทำงกำรติดต่อ 
อีเมล :  IR@zengroup.co.th 
โทรศพัท ์ :  0-2019-5000 ต่อ 982  
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7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

แต่งตัง้ใหผู้ส้อบบญัชีของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ ำปี 
2563 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ( Audit Fee ) 
กลุ่มบรษิัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี งวดปีบัญชีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 1,000,000.00 

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

 
1,000,000.00 

300,000.00 
550,000.00 
600,000.00 
600,000.00 
300,000.00 
150,000.00 

รวม 4,500,000.00 

 

2. ค่าบริการอื่น ( Non-Audit Fee ) 

-ไม่มี- 
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7.6.4 รายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยข์องกรรมการและ
ผู้บริหาร ในปี 2563 

 
ล าดับ
ที ่ 

รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร  ต าแหน่ง  จ านวนหุ้นทีถ่ือ
ครอง 

(รวมผู้เก่ียวข้อง) 
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ
ครอง 

(รวมผู้เก่ียวข้อง) 
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นที่
เปล่ียนแปลง
เพิ่มขึน้/ลดลง
ในปี 2563 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

1 นำยไพฑรูย ์ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรอิสระ  

- - - 0.0% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - 

2 นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / รองประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท /กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรบริหำรควำมสี่ยง  / 
กรรมกำรบริษัทย่อย 

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

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - 

3 นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ กรรมกำรอิสระ /ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

- -  0.0% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - 

4 รศ.ดร.วิเลิศ ภรูิวชัร กรรมกำรอิสระ / ประธำน
คณะกรรมกำรกำรตลำดและพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน / กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

- -  0.0% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - 

5 นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ /  กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรกำรตลำดและ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

- - - 0.0% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - 

6 นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ /ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  / 
กรรมกำรตรวจสอบ  

- -  0.0% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - 

7 นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร /ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำร /กรรมกำรบริหำรควำมสี่ยง / 
กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน / ประธำนเจำ้หนำ้ที่

- - - 0.0% 

146



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)      

ส่วนที่ 2.7 หนำ้ที่ 25 
 

ล าดับ
ที ่ 

รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร  ต าแหน่ง  จ านวนหุ้นทีถ่ือ
ครอง 

(รวมผู้เก่ียวข้อง) 
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ
ครอง 

(รวมผู้เก่ียวข้อง) 
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นที่
เปล่ียนแปลง
เพิ่มขึน้/ลดลง
ในปี 2563 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

บริหำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำรโครงกำรและ
พฒันำธุรกิจ (รกัษำกำร)/ กรรมกำร
บริษัทย่อย / ผูบ้ริหำรบรษิัทย่อย 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - 

8 นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน /รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำรสินทรพัย์
ทำงปัญญำ(รกัษำกำร) /กรรมกำร
บริษัทย่อย / ผูบ้ริหำรบรษิัทย่อย 

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

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - 

9 นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร /
กรรมกำรบริหำรควำมสี่ยง /รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำรกลุ่มธุรกิจ
ทรพัยำกรบคุคล / กรรมกำรบริษัท
ย่อย/ ผูบ้ริหำรบริษัทย่อย 

10 10 - 0.00% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  4,319,990 4,319,990 - 1.44% 

10 นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริษัทย่อย 3,780,000 3,780,000 - 1.26% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  3,780,000 3,780,000 - 1.26% 

11 คณุศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์  กรรมกำร / กรรมกำรกำรตลำดและ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / 
กรรมกำรบริหำร / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรธุรกิจแบรนดไ์ทย /
กรรมกำรบริษัทย่อย / ผูบ้ริหำร
บริษัทย่อย  

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

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - 

12 คณุยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน / กรรมกำร
บริษัทรว่มทนุ/ ผูบ้ริหำรบริษัทย่อย 

- -  0.0% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - 
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ล าดับ
ที ่ 

รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร  ต าแหน่ง  จ านวนหุ้นทีถ่ือ
ครอง 

(รวมผู้เก่ียวข้อง) 
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ
ครอง 

(รวมผู้เก่ียวข้อง) 
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นที่
เปล่ียนแปลง
เพิ่มขึน้/ลดลง
ในปี 2563 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

13 คณุสจุนัทภ์ำ พลำงกรู (1) กรรมกำรบริหำร  /รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มธุรกิจแบรนด์
ญ่ีปุ่ น / ผูบ้ริหำรบริษัทย่อย 

3,780,000 3,780,000 - 1.26% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  3,780,000 3,780,000 - 1.26% 

14 คณุพชันีวรรณ ตนัประวตั ิ ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ห ำ ร /  ก ร ร ม ก ำ ร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื 
/รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม
กำรตลำด  / ผูบ้ริหำรบริษัทย่อย 

- - - 0.0% 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - - 

  รวม   219,380,400 219,380,400 - 73.13% 

 

หมำยเหต;ุ
        (1)

  คณุสจุนัทภ์ำ พลำงกรู เป็นคู่สมรสของคณุสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์
     

 

 

 

7.6.5 หลักสูตรทีก่รรมการบริษัทฯเข้ารับการอบรมในปี 2563 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรมปี 2563 

1.  นำยไพฑรูย ์ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท / 
กรรมกำรอิสระ 

- GRC Series EP.3 # ESG Driven Boardroom:   
from "Purpose" to "Performance"  
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) 19 ส.ค.63 
 

- Director Forum: “Board’s Role in Strategy 
for Business Sustainability” 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) 24 ก.ย.63 

2.  นำยชติพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำรควำม
เส่ียง / กรรมกำรบรหิำร / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มทรพัยำกรบคุคล 
 

- HCM Lesson leam Case Study : CP ALL
สมำคมบรษิัทจดทะเบียนไทย วนัท่ี 24 ก.ย.63 
 

- HCM Lesson leam Case Study : CPN 
สมำคมบรษิัทจดทะเบียนไทย วนัท่ี 24 ก.ค.63 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรมปี 2563 

3.  นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรธุรกิจแบรนดไ์ทย 

- Director Accreditation Program (DAP)  
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 169/2563 
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ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 1 
 

8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญการก ากับดูแลกิจการ 

 

8.1 สรุปผลการปฎิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมจ ำนวน 10 ครัง้ และมีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่
ไม่ใช่ผูบ้ริหำรจ ำนวน 2 ครัง้ เพื่อก ำหนดนโยบำยและกลยุทธท์ี่ส  ำคัญในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของบริษัทรวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรวมถึงสถำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงใกลช้ิดเพื่อให้
บรษิัทผ่ำนพน้ช่วงวิกฤตสถำนะกำรณโ์ควิดไดอ้ย่ำงรำบรื่น นอกจำกนีบ้รษิัทยงัคงรกัษำประสิทธิภำพ
กำรก ำกบัดแูลควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร โดยจดั
ใหม้ีกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 7 ครัง้ และประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงจ ำนวน 3 ครัง้ ในปี 2563 
 
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฎิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิัท ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร
บริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจ ำทุกปี เพื่อพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยจะใชแ้นวทำงตำมกำรประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลักทรพัยฯ์  
และด ำเนินกำรปรบัปรุงเพิ่มเติมเพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

ในปี 2563 บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งจะประเมินทั้งรำยคณะ และรำยบุคคล โดยเป็นกำร
ประเมินตนเองจำกแบบประเมินซึง่ปรบัจำกแบบประเมนิตนเองของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อให้
เหมำะสมกับบริษัท กระบวนกำรในกำรประเมิน เลขำนุกำรบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินให้
กรรมกำรบรษิัททกุท่ำนประเมินตนเองในทกุสิน้ปี และเป็นผูร้วบรวมและรำยงำนสรุปผลต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำรบัทรำบและหำรือกนัเป็นประจ ำทุกปี ทัง้นีผ้ลกำร
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทุกคณะทั้งแบบรำยคณะและรำยบุคคล ในภำพรวมโดย
เฉล่ียอยู่ที่ 3.6 – 3.9  คะแนนซึ่งค่อนขำ้งสงู 

ในปี 2563 บริษัทไดแ้ต่งตัง้กรรมกำรใหม่จ ำนวน 1 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำก่อนน ำเสนอชื่อผูท้ี่เหมำะสมใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำเห็นชอบก่อนน ำเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิแต่งตัง้  

ทั้งนีบ้ริษัทมีกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรโดยพิจำรณำคุณสมบัติทั้งในดำ้นทักษะ 
ประสบกำรณ ์เพศ และ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชนต์่อบรษิัท โดยกรรมกำรตอ้ง
ไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึง
กำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้ริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อ
หุน้ตำมกฏหมำย และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ รวมถึง
ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่จะพิจำรณำจำกฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool) ดว้ย 

โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรตำมหลกัเกณฑท์ี่บริษัท ก ำหนด ซึ่งไดเ้ผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซตข์องบริษัท ที่ 
http:// www.zengroup.co.th โดยใหเ้สนอมำยงับรษิัทภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม ของทกุปี 
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ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 2 
 

1) หลักเกณฑก์ารคัดเลือกกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอิสระโดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม พ.ร.บ. บรษิัทมหำชน พ.ร.บ. 
หลกัทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่
เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสบกำรณก์ำรท ำงำนและควำมเหมำะสมดำ้นอื่นๆ ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของ บริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบำยกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ
อย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดและต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมท่ำน ทั้งนี ้ 
คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระดงันี ้

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

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

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่
เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณ
อย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปี
ก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือ
กำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัย์
เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สญัญำ
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ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 3 
 

มีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3.0 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ 
หรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้
เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่ เก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

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

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

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
ลกูจำ้งพนกังำนท่ีปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำหรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มี
นยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ 
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ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 4 
 

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
 

1. คณะกรรมการบริษัท 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัิของกรรมกำรของบริษัทฯ นั้นถูกก ำหนดไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมกำร
บรษิัท ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

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

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรเลือกตัง้กรรมกำร 

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

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

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัิของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ นัน้ถูกก ำหนดไวใ้นกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่ำงนอ้ย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
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2. กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นกำรบัญชีหรือ
กำรเงิน อย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได ้และมี
ควำมรูต้่อเนื่องเก่ียวกบัเหตทุี่มีต่อกำรเปล่ียนแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทคัดเลือกกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คน ใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. ใหผู้อ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งและพน้จำกต ำแหน่งเป็นไปตำมวำระกำรด ำรง
  ต ำแหน่งและกำรพน้ต ำแหน่งของกรรมกำรบรษิัท  ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท ให้
  ด ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี  

2. กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ได้ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เห็นว่ำเหมำะสม 

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

4. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรที่มีคณุสมบตัิ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเข้ำเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบแทน โดยกรรมกำรตรวจสอบที่เขำ้ด ำรงต ำแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียง
เท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน 

3. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบรษิัทฯ นัน้ถกู
ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประกอบดว้ยกรรมกำรและผู้บริหำร
บรษิัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดยตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

2. คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนคนหนึ่งเป็น
ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

3. ใหค้ณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรณีกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่เป็นกรรมกำรบริษัท ใหม้ีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทเวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น  

2. กรณีกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่เป็นผูบ้ริหำรของบริษัท ใหม้ีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษิัท  เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

3. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนว่ำงลงใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
เลือกกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มเขำ้เป็นกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนแทน  

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

 
4. คณะกรรมการบริหาร 

องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ นัน้ถูกก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะ
กรรมกำรบรหิำร ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

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

2. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นกรรมกำรบรหิำรโดยต ำแหน่ง 

3. กรรมกำรบริหำรจะตอ้งมีควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณท์ี่เหมำะสม ตลอดจนมีควำม
เขำ้ใจถึงคุณสมบัติ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของตน และตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหำ้มตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะขำด
ควำมน่ำไวว้ำงใจที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 

4. คณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรกรรมกำรบรหิำร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระที่ด  ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

2. กรณีกรรมกำรบรหิำรที่เป็นผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ ใหม้ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่ด  ำรงต ำแหน่ง
เป็นผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 
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3. กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นบุคคลภำยนอกอื่นซึ่งมิไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร
ของบรษิัทฯ ใหม้ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติ 

ทั้งนี ้ในกรณีที่สมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำรลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสมำชิกของ
คณะกรรมกำรบริหำรรำยดงักล่ำว ตอ้งแจง้ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรบริหำรทรำบ โดยคณะกรรมกำร
บริษัทจะต้องพิจำรณำแต่งตั้งสมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำร ใหม่ทดแทนสมำชิกของคณะ
กรรมกำรบรหิำรที่ลำออกไป  

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทฯ นั้นถูก
ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี  ้

องคป์ระกอบ 

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

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

3. ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

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

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

3. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลงให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือก
กรรมกำรที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมเข้ำเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนแทน  

 

156



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

  

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 8 
 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ นั้นถูกก ำหนดไวใ้นกฎ
บตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงประกอบดว้ยกรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษิัทฯ จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 
3 คน โดยตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

2. คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเ ส่ียงคนหนึ่ ง เ ป็นประธำนคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

3. ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรณีกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ ใหม้ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นไปตำม
วำระกำร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

2. กรณีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เป็นผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ใหม้ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่
ด  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

3. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงว่ำงลงให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรที่มี
คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มเขำ้เป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงแทน 

7. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตัง้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนไดพ้ิจำรณำสรรหำตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท โดยประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบเก่ียวกบักำรบรหิำรจดักำรกิจกำรงำนต่ำงๆ ของบรษิัทฯ  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  6/2561 เมื่อวันที่  14 สิงหำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต 
อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรไวด้งันี ้

1) ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและโครงสรำ้งกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ รวมทั้ง
รับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนงบประมำณประจ ำปี เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรษิัท 

2) ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบตัิงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ ให้
เป็นไปตำมวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ นโยบำย แผนงำนและ
งบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

157



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

  

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 9 
 

3) มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บนัทึกเพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำยและ
ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และเพื่อรกัษำระเบียบวินยักำรท ำงำนภำยในองคก์ร 

4) พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยกำรด ำเนินงำนในกำรด ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติของบรษิทั
ฯ โดยวงเงินแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนุมตัิ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ 

 ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรมีอ ำนำจอนุมตัิใชจ้่ำยเงินลงทนุตำมงบประมำณ ไม่เกิน 5.0 ลำ้น
บำท 

5) มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะท ำงำนชดุต่ำง ๆ  เพื่อผลประโยชนแ์ละประสิทธิภำพกำรจดักำรท่ีดีและ
โปร่งใส และมีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบัติกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรืออำจมอบ
อ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเห็นสมควร และ
ภำยในระยะเวลำที่เห็นสมควร ซึ่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรือแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ไดต้ำมที่เห็นสมควร 

6) อนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำดำ้นต่ำงๆ ที่จ  ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

7) ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใหม้ีผล
ประกอบกำรที่ดีตำมเป้ำหมำย และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส รวมถึงหำ
โอกำสปรบัปรุงและพฒันำใหผ้ลประกอบกำรท่ีดีขึน้ 

8) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินกำรทำงธุรกิจ รวมทัง้กำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัทฯ เป็นไปตำมวตัถปุระสงคแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมกำรบรษิัท และ/ หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

9) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

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

1. คณะกรรมการบริษัท 

ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรคณะกรรมกำรสรรหำซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำ นวน  2 คนจำกจ ำนวน
คณะกรรมกำรสรรหำทั้งหมด 3 คน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกและกลั่นกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท และ เป็นผูเ้สนอชื่อผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อใหไ้ดก้รรมกำรที่มีประสบกำรณท์ี่เป็น
ประโยชนต์่อบริษัท และมีควำมหลำกหลำย โดยพิจำรณำจำกโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร และ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อขอควำมเห็นชอบก่อนจะน ำเสนอรำยชื่อกรรมกำรดงักล่ำวต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำ
อนมุตัิ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรสรรหำไดเ้ปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมดว้ย และในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำร บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใชบ้ัตรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรเป็น
รำยบคุคลโดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่เลือกบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทีละคน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเลือกตัง้กรรมกำรบรษิัท ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท มีดงัต่อไปนี ้

ขอ้   16.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรบรษิัทตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำร
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

2. ผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำและมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเพื่อด ำรงตำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุ และเสนอชื่อบคุคลที่เห็นว่ำเหมำะสมมำกกว่ำหน่ึงชื่อ 
พรอ้มเหตุผลเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตัง้ต่อไป โดยในกำรสรรหำไดพ้ิจำรณำกลั่นกรองสรรหำบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถว้น เหมำะสม มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท และเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำร
บรษิัทก ำหนดไวไ้ด ้
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การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององคก์ร 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลให้มีกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งและแผนกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเสริมสรำ้งบคุลำกร
ใหม้ีควำมพรอ้มสืบทอดงำนในต ำแหน่งที่ส  ำคญั โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรดงันี  ้

• คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ร่วมกันวำงแผนกำรสืบ
ทอดต ำแหน่งงำนส ำหรับผู้บริหำรระดับสูงในต ำแหน่งส ำคัญขององคก์ร โดยมีกำรก ำหนดทักษะ 
ควำมรูค้วำมสำมำรถและศกัยภำพของบคุคลที่จะเป็นผูสื้บทอดต ำแหน่งงำน 

• ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรก ำกับดแูลกำรอบรมและพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของผูสื้บทอดต ำแหน่ง
งำนดว้ยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรม กำรมอบหมำยงำนพิเศษ กำรหมุนเวียนงำน เพื่อเสริมสรำ้ง
ทกัษะที่จ ำเป็นและเตรียมควำมพรอ้มใหแ้ก่ผูบ้รหิำรส ำหรบักำรสืบทอดต ำแหน่งงำน 

• ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรมีหนำ้ที่รำยงำนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูงและรำยงำนผล
กำรพฒันำต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และเมื่อมี
กำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญั 

• คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัแผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีกำร
เปล่ียนแปลงที่ส  ำคญั 
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการรายบุคคล 
 

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2663 

รายช่ือ 

 
 

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 

การประชุม
คณะกรรมการ 

การประชุม
ระหว่าง

กรรมการทีไ่ม่
เป็นผู้บริหาร(2) 

1. นำยไพฑรูย ์ ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรอิสระ 1/1 10/10 2/2 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

1/1 

 
10/10 2/2 

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

1/1 
 

10/10 2/2 

4. รศ.ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

1/1 
 

10/10 2/2 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

1/1 
 

10/10 2/2 

6. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1/1 
 

10/10 2/2 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร/ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มบริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ 
(รกัษำกำร) 

1/1 

 
 

 
10/10 - 

8. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

1/1 8/10 - 

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
กรรมกำรบริหำร 

1/1 8/10 - 

10. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ กรรมกำร  1/1 10/10 - 

11. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย์(1) กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

- 4/4 - 

หมำยเหต:ุ  (1) ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุผูถ้ือหุน้สำมญัประจ ำปี 2563   เม่ือวนัที่ 24 สิงหำคม 2563 
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  (2) ในปี 2563 คณะกรรมกำรจดัใหมี้กำรประชมุระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร จ ำนวน 2 ครัง้ 
ครัง้ที่ 1 วนัที่ 13 กรกฎำคม 2563 
ครัง้ที่ 2 วนัที่ 12 ตลุำคม 2563 

 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 ที่ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2563 ไดม้ีมติอนุมัติค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน  คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปี  2563 โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

กรรมกำรท่ีไม่ไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำร 

รายละเอียดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
(บาท / ไตรมาส ) 

เบีย้ประชม 
(บาท / คร้ัง) 

1. คณะกรรมกำรบรษิัท 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
60,000 
40,000 

 
40,000 
25,000 

2.คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
- 
- 

 
35,000 
25,000 

3.คณะกรรมกำรบรหิำร 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
- 
- 

 
35,000 
25,000 

4.คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
- 
- 

 
35,000 
25,000 

5.คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
- 
- 

 
35,000 
25,000 

6.คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
- 
- 

 
35,000 
25,000 

7.ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร - 
8.ค่ำตอบแทนรำยไตรมำสและคำ่เบีย้ประชมุรวมเป็น 
จ ำนวนเงินไมเ่กิน 

 
4,500,000 บำท 
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9.ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่นนอกเหนือจำก 
ค่ำตอบแทนรำยไตรมำสและเบีย้ประชมุ 

โบนสักรรมกำรท่ีอตัรำ 3% ของเงินปันผลจ่ำยในปีนัน้ ใน
วงเงินไม่เกิน 2 ลำ้นบำท โดยใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทมี

อ ำนำจในกำรจดัสรรโบนสัดงักลำ่วใหก้รรมกำร โดยเริม่จ่ำย
โบนสักรรมกำรในปี 2564 

10.คำ่ตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน -ไม่มี- 

กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำร 

บรษิัทฯ ไม่มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรใหแ้ก่กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรหรือพนกังำน
ของบรษิัทฯ
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ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทฯ มีค่ำตอบแทนกรรมกำรสรุปไดด้งันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะ 
กรมการ 
บริษัท 

 
 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 

คณะ 
กรรมการสรร

หาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง 

คณะ 
กรรมการ

การตลาดและ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

 
รวม 

1. นำยไพฑรูย ์ ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรอิสระ 634,000 - - - - - 634,000 

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

406,000 - - 75,000 - 100,000 581,000 

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

406,000 245,000 140,000 - - - 791,000 

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

406,000 - 100,000 - 105,000 - 611,000 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

406,000 175,000 - - 75,000 - 656,000 

6. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

406,000 175,000 - 105,000 - - 686,000 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรกำรตลำด

- - - - - - - 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะ 
กรมการ 
บริษัท 

 
 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 

คณะ 
กรรมการสรร

หาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง 

คณะ 
กรรมการ

การตลาดและ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

 
รวม 

และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่ม
บริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ (รกัษำกำร) 

8. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

- - 
- - - - - 

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

- - - - - - - 

10. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ กรรมกำร  - - - - - - - 

11. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย์(1) กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

- - - - - - - 

รวม 2,664,000 595,000 340,000 180,000 180,000 - 3,959,000 

หมำยเหต:ุ  (1) ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุผูถ้ือหุน้สำมญัประจ ำปี 2563 เม่ือวนัที่ 24  สิงหำคม 2563 
 

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ 

ไม่มี 
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8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการก ากับดูแลบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

  บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ
ก ำหนดมำตรกำรและกลไกทัง้ทำงตรงและทำงออ้มเพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถก ำกบัดแูลและบริหำรจดักำรกิจกำรของบรษิัท
ย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงกำรติดตำมดูแลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ที่
ก ำหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงำนของบริษัทเอง และเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท รวมถึงประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์กฎหมำยบรษิัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อรกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัทในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่ำว 

 ในกรณีที่นโยบำยนีก้  ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ซึ่งมีนยัส ำคญัหรือมีผลต่อฐำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม เป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัทหรือที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี)  ใหป้ระธำนกรรมกำรมีหนำ้ที่ในกำรจดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัท 
และ/หรือ กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติเรื่องดังกล่ำวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัด
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของตนเองเพื่อพิจำรณำอนุมตัิก่อนกำรท ำรำยกำรหรือด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ ใน
กำรนี ้ใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและวิธีกำรที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่จะขออนุมตัินัน้
ตำมที่ก ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยหลักทรัพย ์ตลอดจน
ประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลักทรพัย ์และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (เท่ำที่ไม่ขัดหรือแยง้) อย่ำงครบถว้นและ
ถกูตอ้ง 

1. กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่
ประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท (แลว้แต่กรณี) 

(1) เร่ืองทีจ่ะต้องได้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษัท 

(ก) กำรแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่ำงนอ้ย
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรที่
บรษิัทเสนอชื่อ หรือแต่งตัง้มีดลุยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชมุคณะกรรมกำรของบริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่เก่ียวกับกำรบริหำรจดักำรทั่วไปและกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของ
บรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มไดต้ำมแต่ที่กรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม
จะเห็นสมควรเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เวน้แต่เรื่องที่ตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัท หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ทัง้นี ้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรตำมวรรคขำ้งตน้ที่ไดร้บักำรเสนอชื่อนัน้ ตอ้งเป็นบคุคลที่มีรำยชื่ออยู่ในระบบ
ขอ้มลูรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์(White List) รวมถึง มีคุณสมบตัิบทบำท 
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หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมไม่น่ำไวว้ำงใจของกรรมกำร 
และผูบ้รหิำรของบรษิัท 

(ข) กำรพิจำรณำอนมุตัิจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบริษัทย่อย  เวน้แต่
เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนรวมทั้งปี ไม่ต  ่ำกว่ำที่ก ำหนดไวใ้นงบประมำณรวม
ประจ ำปีของแต่ละบรษิัท (ถำ้มี) 

(ค) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อย เวน้แต่กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องที่มีนยัส ำคญัตำมขอ้ (2) (ก)ซึ่งตอ้ง
ไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท   

(ง) กำรพิจำรณำอนุมตัิงบประมำณประจ ำปีของบรษิัทย่อย เวน้แต่ที่เป็นกรณีที่ก ำหนดไวใ้นอ ำนำจอนมุตัิ
และด ำเนินกำร (Delegation of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ท่ี
บรษิัทย่อยตอ้งปฏิบตัิตำม ณ ขณะนัน้ 

(จ)  กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุน้ รวมทั้งกำรลดทุนจดทะเบียน 
และ/หรือ ทุนช ำระแลว้ของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ หรือกำร
ด ำเนินกำรอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิัท และ/หรือ กำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัท ทัง้ทำงตรง และ/หรือ ทำงออ้ม ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลง
เกินกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของทุนช ำระแล้วของบริษัทย่อยหรือจ ำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย 
(แลว้แต่กรณี)  

รำยกำรตัง้แต่ขอ้ (ฉ) ถึงขอ้ (ฑ) ต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเขำ้ท ำรำยกำรจะมีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ดังนั้น  จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทก่อน ทั้งนี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อพิจำรณำลักษณะของรำยกำร อำทิ ขนำดของ
รำยกำร และบุคคลที่เข้ำท ำรำยกำร ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และ/หรือ เรื่อง กำร
ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มำบงัคบัใชโ้ดยอนโุลมแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัจิำก
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งรำยกำรดงัต่อไปนีค้ือ 

(ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
รำยกำรท่ีเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อย  

(ช) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีตอ่ผูท้ี่ก่อควำมเสียหำย
แก่บรษิัทย่อย 

(ซ) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
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(ฌ) กำรซือ้หรือกำรรบัโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นมำเป็นของบรษิัทย่อย 

(ญ) กำรเข้ำท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือ
บำงส่วนที่ส  ำคัญ กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อย หรือกำรรวม
กิจกำรของบรษิัทย่อยกบับคุคลอื่น 

(ฎ) กำรเช่ำ หรือใหเ้ช่ำซือ้กิจกำรหรือทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือส่วนท่ีมีสำระส ำคญั 

(ฏ) กำรกูย้ืมเงิน กำรใหกู้ย้ืมเงิน กำรใหสิ้นเชื่อ กำรค ำ้ประกัน กำรท ำนิติกรรมผูกพนับริษัทย่อย
ใหต้อ้งรบัภำระทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ หรือกำรใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นกำรเงินในลกัษณะอื่นใด
แก่บคุคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย  

(ฐ) กำรเลิกกิจกำรของบรษิัทย่อย  

(ฑ) รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรำยกำรที่จะมีผลกระทบต่อ
บรษิัทย่อยอย่ำงมีนยัส ำคญั  

(2) เร่ืองทีจ่ะต้องได้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  

(ก) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิ
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัทย่อยที่ ส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบรษิัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อย หรือกำรจ่ำยเงินปัน
ผลของบรษิัทย่อย เป็นตน้ 

รำยกำรตัง้แต่ขอ้ (ข) ถึงขอ้ (จ) ต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเขำ้ท ำรำยกำรจะมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ดงันัน้  จะตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อพิจำรณำลกัษณะของรำยกำร 
อำทิ ขนำดของรำยกำร และบุคคลที่เขำ้ท ำรำยกำร ตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น และ/หรือ เรื่อง กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มำบงัคบัใชโ้ดยอนโุลมแลว้อยู่ใน
เกณฑต์อ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ซึ่งรำยกำรดงัต่อไปนีค้ือ 

(ข) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
รำยกำรท่ีเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อย  

(ค) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุน้ รวมทั้งกำรลดทุนจด
ทะเบียน และ/หรือทุนช ำระแลว้ของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผู้
ถือหุน้ หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิัท และ/หรือกำรใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทัง้ทำงตรง และ/หรือ ทำงออ้ม ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
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บริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำสดัส่วนที่ก ำหนดในกฎหมำยซึ่งใชบ้งัคบักับ
บรษิัทย่อยอนัมีผลท ำใหบ้รษิัทไม่มีอ  ำนำจควบคมุบรษิัทย่อย  

(ง) กำรเลิกกิจกำรของบรษิัทย่อย  

(จ) รำยกำรอื่นใดที่ไมใ่ช่รำยกำรธุรกจิปกติของบรษิัทย่อยและรำยกำรท่ีจะมีผลกระทบต่อบรษิัท
ย่อยอยำ่งมีนยัส ำคญั  

2. คณะกรรมกำรของบริษัทจะตอ้งด ำเนินกำรใหบ้ริษัทย่อยมีระบบควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเส่ียง และ
ระบบป้องกนักำรทจุรติ รวมถึงก ำหนดใหม้ีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยที่เหมำะสม 
มีประสิทธิภำพและรดักุมเพียงพอที่ท  ำใหม้ั่นใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตำมนโยบำย
ของบรษิัท และนโยบำยฉบบันี ้รวมถึงกฎหมำยและประกำศเรื่องกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทจดทะเบียน 
รวมถึงประกำศ  ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่ำงแทจ้ริง และ
ติดตำมให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น และ/หรือ รำยกำรที่มีนยัส ำคญัอื่นใดต่อบริษัท  และด ำเนินกำรต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำร
ก ำกับดูแลและกำรบริหำรจดักำรบริษัทย่อยตำมที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยและขอ้บงัคบัของบริษัทอย่ำงครบถว้น
และถกูตอ้ง 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
นยัส ำคญัเป็นของตนเอง ดงันัน้ ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มนัน้ บรษิัทจะส่งตวัแทนของ
บริษัทไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ซึ่งบุคคลดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติและ
ประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบัธุรกิจดงักล่ำวและไม่มีผลประโยชนข์ดัแยง้ในทำงธุรกิจ โดยตวัแทนดงักล่ำวจะตอ้งบรหิำรและ
จดักำรธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัท  และตำมกฎเกณฑ์
และระเบียบตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท และกฎหมำย ของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม ที่เก่ียวขอ้ง 

 นอกจำกนีบ้ริษัทจะติดตำมดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่ไดร้ับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทไปด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรและผูบ้รหิำรในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั 
และนโยบำยของบริษัท และติดตำมอย่ำงใกลช้ิดถึงผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วมดังกล่ำวและน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยหรือปรบัปรุงส่งเสริมใหธุ้รกิจ
ของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม มีกำรพฒันำและเจรญิเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
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นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม 

 บรษิัทมุ่งเนน้กำรลงทนุในกิจกำรท่ีมีศกัยภำพในกำรเติบโต และสรำ้งผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทนุ ทัง้นี ้กำรขอ
อนมุตัิกำรลงทนุในบรษิัทย่อย หรือ บรษิัทรว่มจะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และ/หรือ เรื่อง 
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี)  

 กำรลงทุนในกิจกำรดังกล่ำวข้ำงตน้บริษัทจะเน้นกำรลงทุนระยะยำว รวมทั้งมุ่งเน้นกำรลงทุนในกิจกำรที่มี
ศักยภำพในกำรเติบโต และสรำ้งผลตอบแทนที่ดีใหก้ับบริษัทโดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเขำ้ไปลงทุน
รวมถึงแนวโนม้ของธุรกิจนัน้ๆ เป็นส ำคญั นอกจำกนีบ้ริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสดัส่วนที่มำกพอเพื่อใหส้ำมำรถมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรที่ควบคมุร่วมกันนัน้ ๆ 
รวมทัง้กำรส่งเสรมิกิจกำรท่ีเขำ้ลงทนุใหม้ีกำรเจรญิเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

 บริษัทอำจมีกำรลงทุนในธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้งในอนำคต ที่สำมำรถสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัท 
ทั้งนี ้กำรลงทุนจะตอ้งมีควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกับสภำพธุรกิจและแผนยุทธศำสตรข์องบริษัท อย่ำงไรก็ดี บริษัทอำจ
พิจำรณำลงทนุในธุรกิจอื่นท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัของบรษิัทในอนำคต โดยกำรลงทนุจะตอ้งมคีวำมสอดคลอ้งเหมำะสมกบัสภำพ
ธุรกิจและแผนยทุธศำสตรข์องบรษิัท 

 ในกำรตดัสินใจลงทนุใด ๆ บริษัทจะท ำกำรวิเครำะหค์วำมเป็นไปไดข้องโครงกำรและพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งประกอบ ซึ่งรวมถึงควำมเส่ียงของกำรลงทุนในโครงกำร แนวโนม้กำรขยำยตัวของธุรกิจ กำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม 
ควำมคุม้ค่ำของโครงกำร กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใหก้ับบริษัท เป็นตน้ โดยบริษัทจะจัดใหผู้เ้ชี่ยวชำญของ
บริษัท (หรือผูเ้ชี่ยวชำญบุคคลภำยนอก แลว้แต่กรณี) ไดพ้ิจำรณำถึงกำรลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวก่อนกำรลงทุนเสมอ 
และจะน ำเสนอแผนกำรลงทนุต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำ รวมถึงใหค้  ำแนะน ำ เพื่อลดควำมเส่ียงทำงกำรลงทนุที่
อำจเกิดขึน้  

หน้าทีข่องกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย  

1. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย ตลอดจนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์  และ/หรือ รำยกำรที่มี
นยัส ำคญัใหแ้ก่บรษิัททรำบโดยครบถว้น ถกูตอ้ง และภำยในก ำหนดเวลำที่สมควรตำมที่บรษิัทก ำหนด 

2. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยตอ้งเปิดเผยและน ำส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งในส่วนที่
เก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมกำรของบริษัท ใหท้รำบถึงควำมสัมพันธ ์และกำรท ำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อย ในลักษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรที่อำจก่อ ให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยมีหนำ้ที่แจง้เรื่องดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำรของ
บริษัททรำบภำยในก ำหนดเวลำที่บริษัทก ำหนดเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำตดัสินหรืออนุมตัิใด ๆ ซึ่ง
กำรพิจำรณำนัน้จะค ำนึงถึงประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัทใหญ่ และบริษัทย่อย เป็นส ำคญั  
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ทัง้นี ้กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนรว่มอนมุตัิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนท์ัง้ทำงตรง และ/หรือ ทำงออ้มนัน้ดว้ย 

 อนึ่ง กำรกระท ำดงัต่อไปนี ้ซึ่งเป็นผลใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อย ไดร้บั
ประโยชนท์ำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกที่พึ่งไดต้ำมปกติ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย ไดร้บัควำม
เสียหำย ใหส้นันิษฐำนว่ำเป็นกำรกระท ำที่ขดัหรือแยง้กบัประโยชนข์องบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั  

(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทย่อยกับกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง โดยมิไดเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑข์องกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

(ข) กำรใชข้อ้มลูของบรษิัท หรือบรษิัทย่อยที่ล่วงรูม้ำ เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 

(ค) กำรใชท้รพัยสิ์นหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อย ในลกัษณะเดียวกันกบัที่บริษัทกระท ำ  
และเป็นกำรฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศ
ก ำหนด 

3. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยตอ้งรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำด
ใหญ่ตำมที่ไดร้บัอนุมตัิจำกบริษัท ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบกำรรำยอื่น ๆ ต่อบริษัทผ่ำนรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือนหรือไตรมำส และเขำ้ชีแ้จงหรือน ำส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีดงักล่ำว
ในกรณีที่บรษิัทรอ้งขอ  

4. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยตอ้งเขำ้ชีแ้จง และ/หรือ น ำส่งขอ้มลูหรือเอกสำรท่ีเก่ียวดว้ยกำรด ำเนินงำน
ใหก้บับรษิัท เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอตำมควำมเหมำะสม  

5. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยตอ้งเขำ้ชีแ้จง และ/หรือ น ำส่งขอ้มลูหรือเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่บริษัท ใน
กรณีที่บรษิัทตรวจพบประเด็นที่มีนยัส ำคญัใดๆ  

6. กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อยตอ้งดแูลรบัผิดชอบใหบ้รษิัทยอ่ย มีระบบควบคมุภำยใน ระบบบรหิำรควำม
เส่ียง และระบบป้องกนักำรทจุรติ รวมถึงก ำหนดใหม้ีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อย ที่
เหมำะสม มีประสิทธิภำพและรดักุมเพียงพอที่ท  ำใหม้ั่นใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริษัทย่อย จะเป็นไป
ตำมนโยบำยของบริษัท ขอ้บังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมำยและประกำศเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บรษิัทจดทะเบียน รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต์่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ไดอ้ย่ำง
แทจ้ริง รวมทัง้กำรจดัใหม้ีระบบงำนท่ีชดัเจนเพื่อแสดงไดว้่ำบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในกำรเปิดเผยขอ้มลูกำร
ท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและน่ำเชื่อถือ และมีช่องทำงใหก้รรมกำรและ
ผูบ้รหิำรของบรษิัทสำมำรถรบัรูข้อ้มลูของบรษิัทย่อยในกำรติดตำมดแูลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน กำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อย และกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคญัของบริษัท
ย่อยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ตอ้งจดัใหม้ีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวในบริษัทย่อย โดย
ใหท้ีมงำนผูต้รวจสอบภำยในและกรรมกำรของบริษัทสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรง และใหม้ีกำรรำยงำนผล
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กำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทย่อยมีกำร
ปฏิบตัิงำนตำมระบบที่จดัท ำไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

6.   หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ลกูจำ้งหรือผูร้บัมอบหมำยของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะของบคุคลดงักล่ำว ใชข้อ้มลูภำยในของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย ทัง้ที่ไดม้ำจำกกำรกระท ำตำมหนำ้ที่
หรือในทำงอื่นใดที่มีหรืออำจจะมีผลกระทบเป็นนยัส ำคญัต่อ บริษัทใหญ่ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชนต์่อ
ตนเองหรือผูอ้ื่น ไม่ว่ำทำงตรง และ/หรือ ทำงออ้ม และไม่ว่ำจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

7.  กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องของบริษัทย่อย จะกระท ำธุรกรรมกับบริษัทย่อยไดต้่อเมื่อ
ธุรกรรมดงักล่ำวไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/หรือ  ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี) ตำมแต่
ขนำดรำยกำรที่ค  ำนวณได ้(โดยน ำหลกัเกณฑก์ำรค ำนวณรำยกำรตำมที่ก ำหนดในประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกันมำ
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) ทัง้นี ้เวน้แต่เป็นกำรท ำธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะ
พึงกระท ำกบัคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณเ์ดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตน
มีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) และเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่ไดร้บั
อนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท หรือเป็นไปตำมหลักกำรที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทได้
อนมุตัิไวแ้ลว้ 

ปี 2563 บริษัทไดพ้ิจำรณำส่งผูบ้ริหำรจ ำนวน 1 คน คือ คณุยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล เขำ้เป็นกรรมกำรใน
บริษัทร่วม 1 แห่ง ไดแ้ก่ บริษัท กินดีอยู่ดี 2020 จ ำกัด โดยผู้บริหำรดังกล่ำวไดผ้่ำนกำรอนุมัติจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2563 โดยในปีที่ผ่ำนบริษัท กินดีอยู่ดี 2020 
จ ำกัด ไดม้ีกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 4 รำยกำร และไม่มีรำยกำรที่มีขนำดรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรว่มพิจำรณำกำรท ำธุรกรรม 

 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติ ที่
เก่ียวขอ้งไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัทและจรรยำบรรณธุรกิจ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหเ้กิดกำรปฏิบตัิ
อย่ำงแทจ้รงิเพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทไดม้ีกำรติดตำมเพื่อใหเ้กิดกำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีครอบคลมุ
เรื่อง 1) กำรดแูลพนกังำนและกำรไม่เลือกปฏิบตัิ 2) กำรต่อตำ้นกำรแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม 3) กำรดแูลส่ิงแวดลอ้ม 
สุขอนำมัยและควำมปลอดภัยในองคก์ร 4) กำรรกัษำควำมปลอดภัยของขอ้มลูสำรสนเทศ ซึ่งผลกำรติดตำม
พบว่ำบรษิัทไดด้  ำเนินกำรตำมแนวทำงของแต่ละประเด็นไดอ้ย่ำงครบถว้นแลว้ 

นอกจำกนี ้เพื่อใหเ้กิดกำรปฎิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บรษิัทไดต้ิดตำมอีก 4 ประเด็น ดงันี ้
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(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัท มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีดว้ยควำม
ซื่อสตัยส์จุรติและใหค้วำมส ำคญัถึงกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนเ์พื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจ
เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล บริษัทจึงไดก้ ำหนดแนวทำงเพื่อใหก้รรมกำร 
ผูบ้ริหำร พนักงำนไดถื้อปฏิบัติในกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์ังกล่ำวโดยมีนโยบำย
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และแนวปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้ 

 1.  กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัใหถื้อปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัและ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และคู่มือกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั   ในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งมีกำร
ตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึน้โดยไม่มีผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับผลประโยชนเ์ขำ้มำมีส่วน
รว่มในกำรตดัสินใจเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัและรำยกำรเก่ียวโยงที่เกิดขึน้ ทัง้นีใ้นกรณีที่มีรำยกำร
ที่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะมีคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและใหค้วำมเห็น
รวมทัง้ด ำเนินกำรใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนอย่ำงถกูตอ้งครบถว้น 

   2.   หลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรใดอันจะท ำใหเ้กิดควำมขัดแย้งหรือขัดกับผลประโยชนก์ับ
บริษัท รวมถึงกำรใชต้  ำแหน่งหนำ้ที่ของตนหรือยินยอมใหผู้อ้ื่นใชใ้นกำรแสวงหำผลประโยชนส่์วนตวั
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 

  3.  พึงหลีกเล่ียงกำรถือหุน้ หรือกำรท ำธุรกรรมหรือกำรมีส่วนร่วมหรือมีกิจกรรมภำยนอก 
หรือด ำรงต ำแหน่งอื่น รวมทัง้กำรเป็นกรรมกำร ที่ปรกึษำ ตวัแทนในธุรกิจหรือองคก์รอื่น  ซึ่งธุรกิจหรือ
องคก์รหรือกิจกรรมเหล่ำนัน้มีควำมขดัแยง้หรือมีธุรกรรมหรือกำรด ำเนินกิจกำรที่ขดัแยง้หรือขัดกับ
ผลประโยชนข์องบรษิัทไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงออ้ม  รวมทัง้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆตอ้งไม่ส่งผลกระทบ
หรือควำมเสียหำยกบับรษิัทตลอดจนตอ้งไม่กระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนภำยในบรษิัทของบคุคลนัน้ๆ 

   4.  กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนรวมทัง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง หำกกำรท ำธุรกรรมหรือกำรด ำเนินกำร
ใดอนัอำจมีผลประโยชนท์ัง้ทำงตรงและทำงออ้มซึ่งอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้หรือขดักบัผลประโยชน์
ของบริษัท บุคคลนั้นมีหนำ้ที่ตอ้งแจง้ใหห้น่วยงำนหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยหรือผูบ้ังคบับญัชำ
หรือผูม้ีอ  ำนำจทรำบและบคุคลผูน้ัน้จะตอ้งไม่มีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจในผลประโยชนน์ัน้ๆ 

  5.  ห้ำมผู้บริหำร พนักงำนท ำงำนเต็มเวลำ หรือเป็นพนักงำนชั่วครำวในธุรกิจอื่นที่กำร
ประกอบธุรกิจมีลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจเช่นเดียวกบับริษัทหรือเป็นคู่แข่งบริษัทหรือกิจกำรอนัอำจมี
ผลประโยชนข์ดัแยง้หรือขดักบัผลประโยชนข์องบรษิัท 

โดยในปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทไม่มีกรณีที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
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(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์
บรษิัท และบรษิัทย่อย มีนโยบำยในกำรป้องกนัและควบคมุดแูล กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน 

และลูกจำ้ง ของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองข้อมูล
ภำยในตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์
ฯ”) ในกำรน ำขอ้มลูภำยในซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชนส่์วนตนดงันี ้ 

1. บริษัทจะใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร ของบริษัท รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบั
บริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมค ำนิยำมของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) เก่ียวกับหนำ้ที่ในกำรรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรพัยฯ์ รวมทั้งกำรรำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยหลักทรพัยข์องบริษัท ตำม
มำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์  

2. ก ำหนดให ้(ก) กรรมกำร และผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำย
งำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ  มีหนำ้ที่จดัท ำและเปิดเผยรำยงำน
กำรถือครองหลักทรพัยข์องตนที่ออกโดยบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสำมีภริยำ 
และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ และ (ข) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตำม (ก) ถือหุน้รวมกันเกินรอ้ยละ 30 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่ำว และกำรถือหุน้รวมกนัดงักล่ำวเป็นสดัส่วนที่มำก
ที่สุดในนิติบุคคลนั้น ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
และมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพยฯ์ ครัง้แรกภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกกำรมีหน้ำที่
รำยงำนตำมกฎหมำย และภำยใน 3 วนัท ำกำรทกุครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลงโดยมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ โดยส่งผ่ำนมำยังเลขำนุกำรบริษัท เพื่อน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยท์ุกครัง้ และก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษัทสรุปรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัยแ์ละกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยต์่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรบัทรำบเป็น
ประจ ำทกุ 6 เดือน 

3. ก ำหนดหำ้มมิใหก้รรมกำร และผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำย
งำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวขอ้งที่ไดร้บั
ทรำบขอ้มลูภำยในเก่ียวกบังบกำรเงิน ฐำนะกำรเงิน หรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงขอ้มลู
ภำยในอื่นที่เป็นสำระส ำคญั ซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขำย เสนอ
ซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่งหุน้หรือหลักทรพัยอ์ื่น (ถำ้มี) ของบริษัท ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม ในช่วง
เวลำก่อนที่จะเผยแพรง่บกำรเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
จนกว่ำบรษิัท จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดยบรษิัท จะแจง้ใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำร งด
กำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 30 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรเปิดเผย
ขอ้มลูต่อสำธำรณะ และควรรอคอยอย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณะ
แลว้ จึงจะสำมำรถท ำรำยกำรขำ้งตน้ได ้ 

4. ก ำหนดหำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งของบรษิัท และบรษิัทย่อย 
ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถกูสนันิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มลูภำยในตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ใช้
ข้อมูลภำยในของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของ
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หลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ ซึ่งตนไดล่้วงรูม้ำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนัน้ 
มำใชเ้พื่อกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอขำย หรือชกัชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่ง
หุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถำ้มี) ของบริษัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำว
จะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท ำ
ดงักล่ำว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตำม  

5. ก ำหนดหำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งของบรษิัท และบรษิัทย่อย 
ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มูลภำยในตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัยฯ์ 
เปิดเผยขอ้มลูภำยใน หรือควำมลบัของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนขอ้มลูควำมลบัของคู่คำ้ของ
บริษัท และบริษัทย่อย ที่ตนไดร้บัทรำบจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ ใหบุ้คคลภำยนอกรบัทรำบ แมว้่ำกำร
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กิดผลเสียหำยแก่บรษิัท บรษิัทย่อย หรือคู่คำ้ ก็ตำม  

6. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่ง
รวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มลูภำยในตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัยฯ์  มี
หนำ้ที่เก็บรกัษำควำมลบัและ/หรือขอ้มลูภำยในของบริษัท และบริษัทย่อย  และ หำ้มมิใหก้รรมกำร 
ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐำนว่ำรูห้รือ
ครอบครองขอ้มูลภำยในตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัยฯ์ น ำควำมลับและ/หรือขอ้มูลภำยในของ
บรษิัท และบรษิัทย่อย ไปใชป้ระโยชนแ์ก่บรษิัทอื่น 

7. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่ง
รวมถึงบุคคลที่ถูกสนันิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มลูภำยในตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ของ
บรษิัท และบรษิัทย่อย มีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรใชข้อ้มลูภำยในของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์
ฯ และพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั รวมถึงกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
(3) การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชันเป็นลำยลักษณ์
อกัษรเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิที่ชดัเจน ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี  สรำ้งควำมตระหนกัและส่ือสำร
กำรปฏิบตัิหนำ้ที่โดยสจุรติอย่ำงยั่งยืน 

บริษัทไดแ้สดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริต (CAC) และไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชิกโครงกำรเมื่อวนัที่ 21 สิงหำคม 2561 และ
บรษิัทไดม้ีกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชนั ดงันี ้ 

(1) บรษิัทไดส่ื้อสำรไปทัง้ระดบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน โดยก ำหนดใหก้ำรด ำเนินกำร
ทุกกระบวนกำรอยู่ในขอบเขตกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด หรือถ้ำเกิดข้อผิดผลำดในกระบวนกำร
ด ำเนินงำน เนื่องจำกควำมประมำท รูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณ ์ก็ใหร้บัโทษจำกภำครฐัโดยไม่มีกำรวิ่งเตน้ให้
พน้ผิด 

(2) บรษิัทจดัใหม้ีช่องทำงในกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย หรือพบเห็นกำร
กระท ำทจุรติคอรร์ปัชนั และมีมำตรกำรคุม้ครองใหแ้ก่ผูร้ำยงำน 

ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดของนโยบำยและกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรมีส่วน
เก่ียวขอ้งกับกำรทุจริตคอรร์ปัชนัไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท https://zengroup.co.th/ ภำยใตห้วัขอ้กำร
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ก ำกบัดแูลกิจกำร 
บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนเพื่อใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับนโยบำยและแนวปฎิบตัิ ใน

กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรปัชั่น่ของบริษัท โดยมีกำรจดัอบรมภำยในองคก์ร และส่งพนกังำนไปอบรม
กับ IOD คือ( 1)คุณสพุงศ ์ล่ิมทอง หลกัสตูร ACPC รุ่นที่ 34/2016 (2) คุณวรวิทย ์หำญคุณะเศรษฐ์ 
หลกัสตูร ACPC รุน่ท่ี 51/2020 

นอกจำกนีใ้นปี 2563 บริษัทสนับสนุนใหบ้ริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัทสมัครเขำ้ร่วมโครงกำรแนว
รว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ (CAC) 

 
(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บรษิัทใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สียสำมำรถ
แจง้ขอ้มลูหรือใหเ้บำะแสหำกพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือพบควำมผิดปกติในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัท เช่นกำรทจุรติ กำร
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑห์รือขอ้บงัคบัท่ีกฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบตัติำมระเบียบหรือนโยบำยของบรษิัท กำรก ำกบัดแูล 
คณุธรรม จรรยำบรรณ และนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น ผ่ำนช่องทำงตำ่งๆที่ก ำหนด เพื่อใหม้ีกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตำม
กระบวนกำรท่ีระบไุวใ้น”นโยบำยเก่ียวกบักำรรอ้งเรียนและกำรแจง้เบำะแส” และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบรษิัท นอกจำกนีย้งัมกีำรใหข้อ้มลูในกำรตดิต่อกบัผูร้อ้งเรียนอยำ่งชดัเจนโดยเปิดเผยกระบวนกำรและ
ช่องทำงในเว็บไซตข์องบรษิัท 

ทัง้นี ้เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหก้บัผูร้อ้งเรียนวำ่กำรรำยงำน หรือใหข้อ้มลู หรือแจง้เบำะแสจะไม่ท ำใหผู้ร้อ้งเรียน 
หรือผูใ้หข้อ้มลูไดร้บัควำมเดือนรอ้ยเสียหำย  บรษิัทจึงไดก้ ำหนดกลไกส ำหรบัคุม้ครอง และบรรเทำควำมเดือนรอ้น
เสียหำยใหแ้ก่ผูท้ี่รำยงำน หรือใหข้อ้มลูที่ถกูกระท ำโดยไมเ่ป็นธรรม 

ในปี 2563 มีขอ้รอ้งเรียนผ่ำนระบบรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีใหบุ้คคลภำยนอกและพนกังำนมีส่วนรว่มในกำรแจง้เบำะแส
ของผูก้ระท ำควำมผิดอนัเกิดจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย นโยบำย ระเบียบ และจรรยำบรรณ รวมทัง้สิน้ 3 เรื่อง สรุปได้
ดงันี ้

1. จ ำนวนขอ้รอ้งเรยีนที่สอบสวนแลว้เสรจ็ 3 เรื่อง โดยแบ่งเป็น  

-  เรื่องที่ผิด 2 เรื่อง ซึ่งเป็นควำมผิดดำ้นกำรทจุรติ 1 เรื่อง และเป็นควำมผิดดำ้นระเบียบบรษิัท 1 เรื่อง 
-  เรื่องที่ไม่มคีวำมผิด 1 เรื่อง 

2. ควำมเสียหำยและบทลงโทษ 

- มลูค่ำควำมเสียหำย 14,200  บำท 

- บทลงโทษ 

พน้สภำพกำรเป็นพนกังำน                                        1  คน 
อื่นๆ                                                                         1 คน 

ผู้ที่ เ ก่ียวข้องทุกฝ่ำยจะน ำข้อร้องเรียนที่ เกิดขึ ้นมำก ำหนดจุดควบคุมเพื่อปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำนมี

ประสิทธิภำพยิ่งขึน้ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะท ำหนำ้ที่ในกำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำร

ประเมินควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนี ้
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ผูบ้รหิำรระดบัสงูยงัมีกำรปลกูฝังวฒันธรรมองคก์ร สรำ้งควำมตระหนกัรูแ้กพ่นกังำนและปฏิบตัิตนเป็นแบบอยำ่ง

ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง 

 

นโยบำยเก่ียวกบักำรรอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแส (Whistleblower Policy) 

ของ 

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั ( มหำชน ) และบรษิัทย่อย 

 

ผูม้ีสิทธิรอ้งเรียน 

1. บุคคลที่พบเห็นหรือทรำบเก่ียวกับ กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป 

จ ำกัด   ( มหำชน )  (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ในกำรกระท ำทุจริตหรือเบียดบงัผลประโยชน์ กำรกระท ำผิดที่ฝ่ำ

ฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษิัท และบรษิัทย่อย หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัท และ

บรษิัทย่อย 

2. บคุคลที่ไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม ถกูกลั่นแกลง้ ข่มขู่ หรือถกูเลือกปฏิบตัิดว้ยวิธีกำรอนัมิชอบ   

ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

1. ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (email: internalaudit@Zengroup.co.th) 

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

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

วิธีกำรรอ้งเรียน 

ผูม้ีสิทธิรอ้งเรียนสำมำรถรอ้งเรียนต่อผูร้บัขอ้รอ้งเรียนคนใดคนหน่ึง โดยวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

1. รอ้งเรียนผ่ำนทำง E-mail Address ของผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

2. รอ้งเรียนเป็นจดหมำยถึงผูร้บัขอ้รอ้งเรียน  

3. ในกรณีที่ผูร้อ้งเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเอง ผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุรำยละเอียดขอ้เท็จจริงหรือ

หลกัฐำนที่ชดัเจนเพียงพอที่แสดงใหเ้ห็นว่ำมีเหตอุนัควรเชื่อว่ำมีกำรกระท ำทจุรติหรือเบียดบงัผลประโยชน์ หรือ

เป็นกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษิัท และบรษิัทย่อย หรือผิดจรรยำบรรณในกำร

ด ำเนินธุรกิจของบรษิัท และบรษิัทย่อย  

ทั้งนีก้ำรรอ้งเรียนจะถือเป็นควำมลับสูงสุด และผูร้อ้งเรียนสำมำรถรอ้งเรียนไดม้ำกกว่ำหนึ่งช่องทำง และไม่

จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนของผูร้อ้งเรียน อย่ำงไรก็ดีหำกผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเองจะท ำใหบ้รษิัทสำมำรถแจง้ผล

กำรด ำเนินกำรหรือรำยละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รอ้งเรียนใหท้รำบได ้ 

ขัน้ตอนกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนส่งเรื่องที่ไดร้บักำรรอ้งเรียนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ซึ่งประกอบดว้ย ผูจ้ดักำร

ฝ่ำยบคุคล ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผูจ้ดักำรฝ่ำยกฎหมำย  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะด ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออำจมอบหมำยให้

บคุคลหรือหน่วยงำนท่ีเหมำะสมเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
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3. คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิหรือผูไ้ดร้บัมอบหมำยสำมำรถเชิญใหพ้นกังำนและลกูจำ้งคนหน่ึงคนใด

มำใหข้อ้มลู หรือขอใหจ้ดัส่งเอกสำรใดๆ ที่เก่ียวขอ้งมำเพื่อกำรตรวจสอบหำขอ้เท็จจรงิ 

4. หำกตรวจสอบแลว้พบว่ำเป็นควำมจริง คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะเสนอเรื่องพรอ้มควำมเห็น

และก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตัิที่ถกูตอ้งเหมำะสมและเป็นธรรม ต่อผูม้ีอ  ำนำจด ำเนินกำรดงันี ้

 - ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนเป็นเรื่องกำรกระท ำทุจริตหรือเบียดบงัผลประโยชน์ ใหเ้สนอเรื่องพรอ้มควำมเห็น 

และแนวทำงในกำรปฏิบตัิต่อผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร  

 - ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนเป็นเรื่องกำรกระท ำผิดกฎหมำย ใหเ้สนอเรื่องพรอ้มควำมเห็น และแนวทำงในกำร

ปฏิบตัิต่อผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร 

 - ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนเป็นเรื่อง กำรกระท ำผิดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัท และบริษัทย่อย ใหเ้สนอเรื่องพรอ้มควำมเห็น และแนวทำงในกำรปฏิบตัิต่อผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

ค่ำจำ้งและสวสัดิกำร เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร  

 - ในกรณีที่เป็นเรื่องส ำคญั เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภำพลกัษณห์รือฐำนะทำงกำรเงินของบรษิทั 

และบริษัทย่อย หรือขดัแยง้กับนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเก่ียวขอ้งกับผูบ้ริหำร

ระดบัสงู เป็นตน้ ใหเ้สนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำ 

 - ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ใดผู้หนึ่ง  ให้เสนอวิธีกำรบรรเทำควำมเสียหำยที่

เหมำะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหำย 

กำรคุม้ครองปกป้องผูท้ี่รอ้งเรียน  

1. ผูร้อ้งเรียนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกับ

ตนเองแต่ตอ้งระบุรำยละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลักฐำนที่ชดัเจนเพียงพอที่แสดงใหเ้ห็นว่ำมีเหตุอนัควรเชื่อว่ำมี

กำรกระท ำทุจริตหรือเบียดบงัผลประโยชน์ หรือเป็นกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั

บรษิัท  

และบรษิัทย่อย หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท และบรษิัทย่อย   

2. ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง บรษิัทจะถือเป็นควำมลบั และเปิดเผยเท่ำที่จ  ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และควำม

เสียหำยของผูร้อ้งเรียน แหล่งที่มำของขอ้มลู หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูร้บัผิดชอบในทุกขั้นตอนจะตอ้งเก็บ

รกัษำขอ้มลูที่ไดร้บัรูไ้วใ้นชัน้ควำมลบัสงูสดุ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หำกฝ่ำฝืนถือเป็นกำรกระท ำควำมผิด

วินยั 

3. กรณีที่ผูร้อ้งเรียนเห็นว่ำตนอำจไม่ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือดรอ้นเสียหำย ผูร้อ้งเรียนสำมำรถรอ้ง

ขอใหบ้รษิัทก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองที่เหมำะสมก็ได ้หรือบรษิัทอำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนไม่

ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หำกเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีแนวโนม้ที่จะเกิดควำมเสียหำย หรือควำมไม่ปลอดภยั 

4. ผูท้ี่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นเสียหำยจะไดร้บักำรบรรเทำควำมเสียหำยดว้ยวิธีกำรหรือกระบวนกำรที่มีควำม

เหมำะสม และเป็นธรรม 
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 (5) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
  กลุ่มบรษิัทฯใหค้วำมส ำคญักบัทรพัยสิ์นทำงปัญญำและลิขสิทธิ์ไม่ว่ำจะเป็นของกลุ่มบรษิัทเองหรือของ
 บุคคลภำยนอกโดยป้องกันมิใหม้ีกำรละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมำยกำรคำ้และเคร่ืองหมำย
 บรกิำร        
                  กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรขึน้ทะเบียน/จดทะเบียนเพื่อรกัษำไวซ้ึ่งลิขสิทธ์ิ เครื่องหมำยกำรคำ้ และ
 เครื่องหมำยบริกำรของแบรนดร์ำ้นอำหำรและผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ในกำรควบคุมดูแลติดตำมกำรต่ออำยุอย่ำง
 ครบถว้น  
   นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯไดม้ีกำรติดตำมกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ  แคร่ืองหมำยกำรคำ้และเคร่ืองหมำยบรกิำร
 จำกบุคคลภำยนอก  รวมทั้งมีแนวปฏิบัติก ำหนดให้พนักงำน  จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ  
 ลิขสิทธิ์ของกลุ่มบรษิัทฯทัง้เพื่อประโยชนข์องตนเองหรือของผูอ้ื่น  
                             กลุ่มบริษัทฯมีนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ วัตถุประสงคม์ุ่งกำรด ำเนินกำรที่ไม่ขัดกับ
 กฎหมำยซึ่งรวมถึงกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิด้วย กลุ่มบริษัทฯมีระบบป้องกันกำร
 ละเมิดโดยพนกังำนที่ใชอุ้ปกรณส์ำรสนเทศของบริษัทไม่สำมำรถติดตัง้โปรแกรมเพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่ กลุ่ม
 บรษิัทฯไดต้ิดตัง้โปรแกรมให ้และในกรณีที่พนักงำนน ำอุปกรณส์ำรสนเทศ่ส่วนตัวมำใชง้ำนจะตอ้งแจง้ใหก้ลุ่ม
 เทคโนโลยีพิจำรณำตรวจสอบก่อนและต้องลงทะเบียนเป็นลำยลักษณ์อักษร  รวมทั้งต้องไดร้ับอนุมัติจำก
 ผูบ้รหิำรสงูสดุของกลุ่มเทคโนโลยีและอปุกรณด์งักล่ำวจะตอ้งใช ้Software ที่ถกูตอ้งมีลิขสิทธร์วมทัง้มีกำรติดตัง้ 
 Antivirus อย่ำงถกูตอ้ง มีกำรupdate security และ soft  patch ที่เป็นปัจจุบัน ส ำหรับระบบแม่ข่ำยของกลุ่ม
 บรษิัทจะมีกำรควบคมุดแูลติดตำมสิทธิกำรใชแ้ละลิขสิทธิ์   มีกำรต่ออำยกุำรใชง้ำนอย่ำงครบถว้นในทกุระบบ 

                          นอกเหนือจำกสิทธิทำงปัญญำ ลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่ำวแลว้ กลุ่มบริษัทฯไดม้ีแนว
 ปฏิบัติให้ทุกหน่วยงำนจะต้องไม่มีกำรกระท ำที่ละเมิดสิทธิทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนอย่ำง
 เด็ดขำด ไม่ว่ำจะเป็นลิขสิทธ์ิเพลง หรือลิขสิทธ์ิอื่นใด   โดยมีระบบดูแลกำรต่ออำยุอย่ำงครบถว้นเพื่อป้องกัน
 ไม่ใหเ้กิดปัญหำในกำรละเมิดสิทธิทำง ปัญญำและลิขสิทธิ์ต่ำงๆ  
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8.2 สรุปผลการปฎิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
8.2.1 การประชุมและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ บริหาร

ความเสี่ยง 

คณะ 
กรรมการการตลาด
และการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

1. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรบรหิำร
ควำมเส่ียง  

- 4/4 3/3 - - 

2. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ กรรมกำรอิสระ / ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ /  
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน   

7/7 4/4 - - - 

3. ดร. วิเลิศ ภรูวิชัร กรรมกำรอิสระ / ประธำน
คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอยำ่งยั่งยืน / กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

- 4/4 - 3/3 - 

4. นำงโชตกิำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

7/7 - - 3/3 - 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ บริหาร

ความเสี่ยง 

คณะ 
กรรมการการตลาด
และการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

5. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำนคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเส่ียง 

7/7 - 3/3 - - 

6. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำร
บรหิำร / กรรมกำรบรหิำรควำม
เส่ียง / กรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอยำ่งยั่งยืน / ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร/ รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มบรหิำร
โครงกำรและพฒันำธุรกจิ 
(รกัษำกำร) 

- - 3/3 3/3 27/27 

7. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์(1) กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร  - - - 0/3 21/27 

8. นำยชติพล วิวฒันำเกษม(2) กรรมกำร / กรรมกำรกำรตลำดและ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / 
กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรบรหิำร
ควำมเส่ียง 

- 

- 
 

0/3 
 

3/3 22/27 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ บริหาร

ความเสี่ยง 

คณะ 
กรรมการการตลาด
และการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

9. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์ กรรมกำร  - - - - - 

10. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์(3) กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน 

- 
- 
 

1/3 
 

2/3 20/27 

11. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรบรหิำร
ควำมเส่ียง 

 - 
 

- 
 

- 27/27 

12. นำงสำวสจุนัทภ์ำ พลำงกรู(4) กรรมกำรบรหิำร  - - - 22/27 

13. นำงสำวพชันวีรรณ ตนัประวตัิ 
(5)    

กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน 

 
 - 

0/3 1/27 

หมำยเหต:ุ (1) ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนโดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 10 / 2563 เม่ือวนัที่ 14 ธันวำคม 2563 

(2) ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรโดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 / 2563 เม่ือวนัที่ 6 มีนำคม 2563 และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 10 
/ 2563 เม่ือวนัที่ 14 ธันวำคม 2563 และไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 14 ธันวำคม 2563  

(3)  ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2563     
ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 / 2563 เม่ือวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2563 

(4)   ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนโดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 10 / 2563 เม่ือวนัที่ 14 ธันวำคม 2563  

(5)   ไดร้บักำรแต่งตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 10 / 2563 เม่ือวนัที่ 14 ธันวำคม 2563
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8.2.2 รายงานผลการปฎิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท   
รายงานของคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 

 คณะกรรมกำรของบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน ) (“คณะกรรมกำรบริษัท”) ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของหลักบรรษัทภิบำลและควำมรบัผิดชอบต่อสังคมในกำรส่งเสริม และสรำ้งควำมเชื่อมั่นของผูถื้อหุน้ ผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนสำธำรณชน และเชื่อว่ำกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมจะเอือ้
ประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งด ำเนินกำรและปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้  และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
 คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 11 ท่ำน ดงันี ้

1. คณุไพฑรูย ์  ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท/ กรรมกำรอิสระ 

2. คณุสรรคนนท ์ จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน/ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

3. คณุประวิทย ์ กิจไพศำลรตันำ  กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ/ ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

4. คณุวิเลิศ  ภรูวิชัร กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

5. คณุโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 

6. คณุชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ กรรมกำร
ตรวจสอบ 

7. คณุบญุยง ตนัสกลุ   กรรมกำร/ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร/ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง/ 
กรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน / ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร  

8. คณุจอมขวญั  จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน/ 

9. คณุชิตพล  วิวฒันำเกษม  กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / กรรมกำรบรหิำร 
10. คณุสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์ กรรมกำร 
11. คณุศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำร/  กรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน  / 

กรรมกำรบรหิำร 
 

ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ส  ำหรบัปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีกำรประชุม รวมทั้งสิน้ 10 ครัง้ และมีกำรประชุม
ระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่ใช่ผูบ้ริหำรจ ำนวน 2 ครัง้ เพื่ออนุมตัินโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ รวมถึง
ก ำกับควบคุมดูแลใหฝ่้ำยบริหำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย กลยุทธ ์และเป้ำหมำยทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมลูค่ำทำงเศรษฐกิจ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง และ
เป็นไปตำมวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัที่กฎหมำยก ำหนดไว ้ ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุ้น โดยมีสำระส ำคญัที่สรุปได้
ดงันี ้
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1. พิจำรณำอนุมัติ แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ ำปี และงบประมำณประจ ำปี และร่วมก ำหนด

นโยบำยและกลยทุธท์ี่ส  ำคญัทัง้ระยะสัน้และระยะยำวเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบรษิัท รวมถึง

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรวมถึงสถำนะกำรเงินของบรษิัทอยำ่งใกลช้ิด เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน

ทำงธุรกิจและงบประมำณของบริษัท รวมทั้งติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำง

กำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบรษิัท 

2. ด ำเนินกำรใหบ้รษิัท และบรษิัทย่อยน ำระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช ้จดัให้

มีระบบควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้จดัใหม้ี

กำรประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

3. พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรบังวดไตรมำส และพิจำรณำเห็นชอบงบกำรเงินประจ ำปีก่อน

น ำเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำ รวมถึงดแูลใหม้ีกำรจดัท ำบญัชี และกำรเก็บรกัษำบญัชีและเอกสำรที่

เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เหมำะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนทั่วไป  

4. พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

5. พิจำรณำอนมุตัิกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งองคก์ร 

6. พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษัทย่อย และด ำรงต ำแหน่ง

เป็นกรรมกำรบริษัทร่วมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ รวมทั้งมีแผนกำรพัฒนำพนักงำน และควำม

ต่อเนื่องของผูบ้รหิำร (Succession Plan) 

7. ก ำกับและดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ใหม้ีกำร

ด ำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยำว และใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยต่ำงๆ ของบรษิัท กฎหมำยหลกัทรพัย ์

ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

8. ส่งเสริมดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยก ำหนดประเด็นดำ้นควำมยั่งยืนที่จะด ำเนินกำร ก ำหนด 

เป้ำหมำย จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน มีกำรวดัผล และกำรรำยงำน  

9. ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยกำรบริหำรจัดกำรขยะและพลำสติก มีกำร

ด ำเนินกำรแยกขยะรีไซเคิลและขยะอำหำร ทัง้ภำยในส ำนกังำนใหญ่และหนำ้สำขำ รวมถึงลดกำร

ใชพ้ลำสติก โดยปรบัเปล่ียนเป็นบรรจภุณัฑแ์ละหลอดที่ใชว้สัดทุี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

10. จดัท ำแนวทำงกำรปฎิบตัิกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนบรษิัท 

รวมถึงมีกำรลงนำมรับทรำบและยืนยันกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของ

บรษิัท 

11. บรษิัทไดร้บักำรรบัรองฐำนะสมำชิกแนวรว่มปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติ (CAC) 

ในเดือนสิงหำคม 2561 และไดส่้งเสรมิใหบ้รษิัทย่อยทัง้ 7 บรษิัทสมคัรเขำ้รว่มเป็นสมำชิกแนวรว่ม

ปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติในเดือนกนัยำยน 2563 

12. พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อ

สงัคม โดยไดอ้นมุตัิกำรแกไ้ขนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกับ
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ดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน รวมถึงตรวจตรำและด ำเนินกำรใหเ้ป็นท่ีแน่ใจไดว้่ำบรษิทั 

และบริษัทย่อย ไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำย

ต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น  

13. พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัทและกฎบตัรคณะกรรมกำรชดุย่อย โดยไดพ้ิจำรณำ

อนุมัติกำรแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้สอดคลอ้งกับนโยบำยกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดีของบรษิัท 

14. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  

15. ประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท โดยใชว้ิธีประเมินผลกำรท ำงำนของตนเอง (Self-

Assessment) โดยมีกำรประเมินทัง้รำยคณะและรำยบุคคล เพื่อพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำ

และอุปสรรค เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใชใ้นกำรพัฒนำและปรบัปรุงกำรปฏิบัติงำนใน

ดำ้นต่ำงๆ ได ้โดยในปี 2563 มีผลคะแนนประเมินรำยคณะเท่ำกับ 3.8 และผลคะแนนประเมิน

รำยบคุคลเท่ำกบั 3.7 

คณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี กำรดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งมั่นท่ีจะ
พฒันำองคก์รใหเ้ติบโตอย่ำงยั่งยืน เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย 
 
 

 
      (นำยไพฑรูย ์ทวีผล) 

                   ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท   
บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
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8.2.3 รายงานผลการปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท  
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 
เสนอ ท่ำนผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ
จ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่   
 นำยประวิทย ์  กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
 นำยชวลิต  จินดำวณิค กรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นอิสระตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยไม่มีขอ้จ ำกัดในกำร
ไดร้บัขอ้มูลเพื่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่  คณะกรรมกำรตรวจสอบมุ่งเนน้ใหบ้ริษัทมีกำรด ำเนินกำรตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  สอดคลอ้งกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดีที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุรวมทัง้สิน้ 7  ครัง้ โดยมีกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุครบจ ำนวน 3 
ท่ำนทุกครัง้ ซึ่งไดห้ำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผูส้อบบัญชี คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ           ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง  โดยสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ดงันี ้
1. รำยงำนทำงกำรเงิน  สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี โดยพิจำรณำถึงรำยกำร
ที่มีสำระส ำคญั  ควำมเหมำะสมของนโยบำยบญัชีที่ใช ้ควำมครบถว้นถกูตอ้งของกำรเปิดเผยขอ้มลูในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดข้อควำมเห็นจำกผูส้อบ
บญัชีในเรื่องควำมถกูตอ้งครบถว้นของงบกำรเงิน กำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถึงกำรปรบัปรุงบญัชีที่ส  ำคญั และมี
ควำมเห็นสอดคลอ้งว่ำงบกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงินเพียงพอเหมำะสมตำมมำตรฐำนบญัชีที่
รบัรองทั่วไป 
2. กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียง สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน  และกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเพียงพอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิัทบรรลวุตัถปุระสงค ์โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนอิสระภำยนอกที่ท  ำหนำ้ที่ตรวจสอบระบบ
กำรควบคุมทั่วไปดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท รวมทัง้รำยงำน
ของผูส้อบบญัชีอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดต้ิดตำมและสอบทำนเพื่อใหฝ่้ำยจดักำรไดป้ฏิบตัิตำมขอ้เสนอแนะต่อ
ระบบควบคุมภำยในเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดเหตุกำรณซ์ ำ้ขึน้อีก ทั้งนีจ้ึงท ำใหม้ั่นใจอย่ำงมีเหตุผลว่ำบริษัทมี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเพื่อใหท้รำบจุดอ่อนและป้องกันไม่ใหเ้กิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ี
ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั 
3. กำรก ำกับดูแลดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมส ำคญัดำ้นกำร
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนและสอบทำนแนวทำงกำรต่อตำ้นทุจริตและคอรร์ปัชั่นโดยก ำกับดูแลในเรื่องกำร
ขยำยแนวทำงปฏิบตัิกำรต่อตำ้นทุจริตและคอรร์ปัชั่นของฝ่ำยจดักำรไปยงับริษัทย่อยและคู่คำ้ใหเ้กิดควำม
สมดลุ เช่น แนวทำงปฏิบตัิในกำรรบัและใหข้องขวญั  
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วนัที่ 21 สิงหำคม 2561คณะกรรมกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 
ไดม้ีมติใหก้ำรรบัรองบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น  
4. กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบควำมเพียงพอของบคุลำกร ควำมรูค้วำมสำมำรถของบคุลำกร และกำรพฒันำ รวมทัง้
ไดก้ ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในและบทบำทกำร
เป็นที่ปรึกษำของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในดำ้นระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เป็นไปอย่ำงมีอิสระ มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล รวมทัง้ไดอ้นมุตัิแผนงำนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
2564 ที่จัดท ำขึน้ตำมทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัทและใช้หลักกำรควำมเส่ียงเป็นพืน้ฐำน  โดยมุ่งเน้นให้
ตรวจสอบประสิทธิผลของกำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็นจดุควบคมุที่ส  ำคญัในเชิงป้องกนั ตลอดจนกำรตรวจสอบดำ้น
กำรป้องกนักำรทจุรติ  
5. กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และกฎหมำย คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำร
ปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยฯ์  กฎระเบียบ และ
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบรษิัทไดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดต่ำงๆดงักล่ำวไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 
6. รำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบได ้  สอบทำน  
ก ำกบัดแูล และใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์อง
บริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส โดยยึดหลกัควำมสมเหตสุมผล ควำมโปร่งใส กำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอ 
เป็นปกติทำงธุรกิจ และประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำฝ่ำยบรหิำรไดต้ดัสินใจท ำรำยกำรดงักล่ำวเพื่อประโยชนข์องบรษิัทเป็นส ำคญั
ดังเช่นที่ท  ำกับบุคคลภำยนอกโดยทั่วไป มีเงื่อนไขกำรค้ำปกติ  ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล และมีกำร
เปรียบเทียบกบัรำคำกลำงของตลำดในธุรกิจนัน้ ๆ แลว้ 
7. ผูส้อบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนของ
ผูส้อบบัญชีประจ ำปี 2564 โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติของผูส้อบบัญชี ทักษะควำมรูค้วำมสำมำรถและ
ประสบกำรณใ์นกำรตรวจสอบ ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีตำมจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี
และขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ คุณภำพของงำนสอบบญัชีใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ และควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชีแลว้ จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อขออนมุตัิ
ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชี
ประจ ำปี 2564 
8. กำรประเมินตนเอง คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ โดยกำรประเมินตนเอง
แบบรำยคณะและรำยบคุคลตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลกำรประเมินแสดงได้
ว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยยึดมั่นบนหลกักำรควำมถกูตอ้ง ระมดัระวงัรอบคอบ โปรง่ใส และมีควำมอิสระ
เที่ยงธรรมอย่ำงเพียงพอ ไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงข้อมูลทั้งจำกผู้บริหำร พนักงำน และผู้ที่ เก่ียวข้อง 
ตลอดจนไดใ้หค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำงๆ อย่ำงสรำ้งสรรค ์เพื่อประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำง
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เท่ำเทียมกนั 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรบรหิำรตลอดจนผูบ้รหิำร
ของบริษัท มีจริยธรรมและควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่  เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยของบริษัทอย่ำงมีคณุภำพ
เยี่ยงมืออำชีพ กำ้วทนักำรเปล่ียนแปลง โดยไดใ้หค้วำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำเนินงำนภำยใตร้ะบบกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีมีประสิทธิผล โปรง่ใส รวมทัง้มีระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคมุภำยในที่
รดักมุ เพียงพอ และเหมำะสม 
 
       (นำยประวิทย ์ กิจไพศำลรตันำ) 

               ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ     
             บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 
 คณะกรรมกำรบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำรบริหำรควำมเส่ียงทัง้ใน
กระบวนกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละกำรขบัเคล่ือนผลกำรปฏิบตัิกำร โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงดูแลกำรบริหำร
ควำมเส่ียงของบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ใหเ้ป็นไปตำมแผนกลยทุธ ์ก ำหนดเป้ำหมำย
กำรปฏิบตัิ ก ำกบัควบคมุดแูลกำรบรหิำรควำมเส่ียงใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
1. นำยชวลิต  จินดำวณิค ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

2. นำยสรรคนนท ์ จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

3. นำยบญุยง  ตนัสกลุ  กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

4. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

5. นำยชติพล  วิวฒันำเกษม กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ส  ำหรบัปี 2563 ไดม้ีกำรประชมุทัง้สิน้  3 ครัง้  เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรปฏิบตัิงำนตำม 
ที่ก ำหนดและรำยงำนผลกำรประชมุต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯมีสำระส ำคญัที่สรุปไดด้งันี ้ 

1. กำรบริหำรควำมเส่ียงในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 โดยมีมำตรกำรด ำเนินกำรท่ี

เหมำะสม ทัง้ดำ้นกำรตลำด  ดำ้นกำรบริหำรบุคคล และกำรบริหำรจดักำรอื่นๆภำยใตป้ระกำศของหน่วย

รำชกำรและควำมปกติใหม่ (New Normal) 

2. ก ำหนดนโยบำยควำมเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ  ก ำหนดกลยุทธ์  พิจำรณำแผนงำนบริหำรควำมเส่ียงของ

องคก์ร  และควำมเส่ียงของกลุ่มธุรกิจประจ ำปี 2563  เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้กำรให้

ค ำแนะน ำในกำรบรหิำรควำมเส่ียงใหก้บัฝ่ำยบรหิำร  

3. ดูแล ติดตำม กำรปฏิบตัิงำนตำมนโยบำย แผนบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำนเจำ้ของควำมเส่ียง รวมทัง้

ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบ เพื่อลดควำมเส่ียง ให้

เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

4. พิจำรณำทบทวนควำมเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง 

เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท โดยในปี 2563 ไม่มีกำรปรบัปรุงแกไ้ขเนื่องจำกฉบบัปัจจบุนั

มีควำมครบถว้นและเหมำะสมแลว้ 

5. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำย

ที่ก ำหนด 

     คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงมีควำมมั่นใจ กำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัททัง้ในสภำวะปกติและกรณีกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 มีควำมต่อเนื่องและด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกับหลกัและ
แนวทำงปฏิบตัิในกำรก ำกับดูลกิจกำรที่ดี รวมถึงมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ และเหมำะสมกับธุรกิจกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงถกูตอ้งและครบถว้น 
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(นำยชวลิต  จินดำวณิค) 
                    ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  

         บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปี 2563 

 คณะกรรมกำรบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมกำรทุกท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู ้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มีควำมเขำ้ใจถึงคุณสมบัติ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบเป็นอย่ำงดี รวมถึงมีควำมรูด้ำ้น
บรรษัทภิบำล และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ
ส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงค ์   
 โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บริษัท  เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (มหำชน) 
ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 

1. นำยประวิทย ์ กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  (กรรมกำรอิสระ) 
2. รศ.ดร.วิเลิศ ภรูวิชัร  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (กรรมกำรอิสระ) 
3. นำยสรรคนนท ์ จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ ในกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ แนวทำง และ
กระบวนกำรสรรหำ รวมถึงพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมส ำหรบักรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรชุดย่อยคณะ
ต่ำงๆ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบก่อนที่จะน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมตัิเป็นประจ ำทุกปี รวมถึงพิจำรณำค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดับสงูของบริษัทฯ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ พิจำรณำอนมุตัิ 
 ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ส  ำหรบัปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดด้  ำเนินกำรตำมกรอบกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น โดยมีกำรประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

1. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. พิจำรณำเห็นชอบตัวชี ้วัดผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีขององค์กร (Corporate KPI) รวมถึงประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปีขององคก์ร และน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท    

3. พิจำรณำงบประมำณกำรขึน้เงินเดือนและโบนสัประจ ำปีของทัง้บริษัทฯและบริษัทย่อย ใหเ้หมำะสมสอดคลอ้ง

กับผลประกอบกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย และมำตรฐำนของอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันเพื่อน ำเสนอขอ

อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

4. พิจำรณำเห็นชอบกำรปรบัปรุงผังองคก์รของบริษัทฯและบริษัทย่อย  เพื่อใหก้ำรบริหำรงำนเกิดควำมคล่องตวั 

และมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
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5. พิจำรณำและใหน้โยบำยกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมที่จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ และ

คณะกรรมกำรชุดย่อยแทนกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ และพิจำรณำเสนอแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  พิจำรณำแต่งตั้งเป็น

กรรมกำร 

6. พิจำรณำเสนอโครงสรำ้งค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรชดุย่อยของบริษัทฯ ทัง้ที่เป็นตวั

เงินและมิใช่ตวัเงิน รวมถึงเบีย้ประชมุ เงินเดือน โบนสั หุน้ และผลประโยชนอ์ื่นๆที่เก่ียวขอ้ง ให้สอดคลอ้งกบักล

ยุทธ์ เป้ำหมำย และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และสำมำรถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรม

เดียวกนั เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ ก่อนเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

7. พิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และผูบ้ริหำรระดับสูง รวมถึงติดตำมควำม

คืบหนำ้ในกำรด ำเนินงำนใหไ้ดต้ำมแผนท่ีวำงไว ้

8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยในปี 2563 ไม่มีกำรปรบัปรุงแกไ้ขเนื่องจำกกฎ

บตัรฉบบัปัจจบุนัมีควำมครบถว้นและเหมำะสมแลว้ 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดป้ฏิบตัิงำนตำมหนำ้ที่ที่ไดร้บัมอบหมำยดว้ยควำมระมดัระวงั
รอบคอบโปรง่ใส และยึดมั่นตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ รวมถึงผูม้ีส่วน
ไดเ้สียทกุฝ่ำยเป็นส ำคญั 
  

                                                         
         (นำยประวิทย ์ กิจไพศำลรตันำ) 

                  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
            บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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4. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

รายงานของคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2563 

 คณะกรรมกำรบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  ก ำหนดใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใตจ้รรยำบรรณ
และนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร และยึดมั่นในหลกักำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน เสนอและพิจำรณำนโยบำย ก ำกับดูแล และติดตำมแผนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิไดอ้ย่ำงทั่วถึงทัง้
องคก์ร 
 คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี ้

1. รศ.ดร.วิเลิศ  ภรูวิชัร  ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

2. นำงโชติกำ  สวนำนนท ์ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

3. นำยบญุยง  ตนัสกลุ  กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

4. นำยศิรุวฒัน ์  ชชัวำลย ์กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

5. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

6. นำงสำวพชันีวรรณ ตนัประวตัิ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ส  ำหรับปี 2563 คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนไดม้ีกำรประชุม รวม
ทัง้สิน้ 3 ครัง้ เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำน และปฏิบตัิหนำ้ที่ที่ก  ำหนดไว ้และรำยงำนผลกำรประชมุต่อคณะกรรมกำรบริษัท
ฯ มีสำระส ำคญัที่สรุปไดด้งันี ้

1. ก ำหนดนโยบำยกำรตลำดของบริษัท และบริษัทย่อย และพิจำรณำกลั่นกรองแผนกลยุทธท์ำงกำรตลำด 
เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษิัท ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรตลำด กำรก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณ 

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

3. พิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบำล (ESG)  

4. สนบัสนนุกำรต่อตำ้นกำรทจุรติของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยเห็นชอบกำรสมคัรเขำ้รว่มเป็นสมำชิกแนวรว่ม

ปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริตให้บริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัท ในเดือนกันยำยน 2563 และ

พิจำรณำเตรียมกำรต่ออำยุกำรรบัรองฐำนะสมำชิกแนวรว่มปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติ

ของบรษิัทท่ีจะหมดอำยลุงในเดือนสิงหำคม ปี 2564 

5. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

6. พิจำรณำปรบัปรุงแกไ้ขนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิของ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

7. พิจำรณำทบทวนจรรยำบรรณเพื่อน ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท  โดยในปี 2563 ไม่มีกำร

ปรบัปรุงแกไ้ขเนื่องจำกฉบบัปัจจบุนัมีควำมครบถว้นและเหมำะสม 

8. พิจำรณำทบทวนนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท โดยใน

ปี 2563 ไม่มีกำรปรบัปรุงแกไ้ขเนื่องจำกฉบบัปัจจบุนัมีควำมครบถว้นและเหมำะสม 
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9. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อน ำเสนอขออนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบรษิัท 

คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน มุ่งมั่นท่ีจะพฒันำกำรด ำเนินงำนขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครดั รวมถึงใหค้วำมส ำคัญเรื่องกำ ร
พฒันำกำรตลำดของธุรกจิอย่ำงยั่งยนืและกำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทกุฝ่ำย ที่มีส่วนสนบัสนนุใหอ้งคก์รเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
 
 

 
(รศ.ดร.วิเลิศ ภรูวิชัร) 

                 ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน   
บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
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4. คณะกรรมการบริหาร 

 รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 
 
 คณะกรรมกำรบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อใหก้ำร
บรหิำรงำนและกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย เป็นไป ในทิศทำงที่ดี
และสอดคลอ้งต่อสภำพเศรษฐกจิในปัจจบุนั 
 คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

1. คณุบญุยง ตนัสกลุ   ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  
2. คณุยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบรหิำร  / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มกำรเงินและบญัชี 

3. คณุจอมขวญั  จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรบริหำร  / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มธุรกิจบริหำร
สินทรพัยท์ำงปัญญำ(รกัษำกำร) 

4. คณุชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำรบรหิำร  / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มทรพัยำกรบคุคล 

5. คณุศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำรบรหิำร  / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มธุรกิจแบรนดไ์ทย 

6. คณุสจุนัทภ์ำ พลำงกรู กรรมกำรบรหิำร  / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มธุรกิจแบรนดญ่ี์ปุ่ น 

7. คณุพชันีวรรณ ตนัประวตัิ กรรมกำรบรหิำร  / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มกำรตลำด 

 
ในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรบรหิำร ไดป้ฏิบตัิงำนตำมอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบตำมกรอบกำร

บรหิำรงำนท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น โดยจดัใหม้กีำรประชมุทัง้สิน้ 27 ครัง้ สรุปสำระส ำคญัของกำรประชมุ ไดด้งันี ้
1. พิจำรณำและจดัท ำแผนกลยทุธใ์นกำรประกอบธุรกจิ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน  และแผนงำน (ทัง้ระยะสัน้ 

ระยะกลำง  และระยะยำว) รวมถึงงบประมำณประจ ำปี 2563 และอ ำนำจกำรบรหิำรในสำยงำนต่ำงๆของ

บรษิัท และบรษิัทย่อยประจ ำปี 2563 เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. พิจำรณำอนมุตัเิรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักิจกำรต่ำงๆ ของบรษิัท และบรษิัทย่อย  

3. พิจำรณำกลั่นกรองงำนทกุประเภทท่ีเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ  ยกเวน้งำนท่ีอยู่ภำยใตห้นำ้ที่

ควำมรบัผิดชอบ  และ/หรือเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรชดุย่อยอื่นของบรษิัทท่ีจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรอง

เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัโดยตรง 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำรลงทนุของแต่ละธุรกจิ และรำยงำนผลรวมทัง้

ปัญหำ หรืออปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบ 

5. ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรบรหิำรจดักำรบรษิัทและบรษิัทย่อย แต่งตัง้โยกยำ้ยผูบ้รหิำรของแต่ละธุรกิจ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธรุกิจในปัจบุนั รวมถงึพิจำรณำแผนงำนดำ้นก ำลงัคน  

6. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทนุของบรษิัท กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล หรือเงินปันผลประจ ำปี เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

7. รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบถึงกจิกำรท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรด ำเนินกำรภำยใตข้อบเขต อ ำนำจ

และหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอืน่ใดที่จ  ำเป็นและสมควรท่ีจะตอ้งเสนอให้

คณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบ 
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8. สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร โดยในปี 2563 ไมม่ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขเนื่องจำกกฎบตัรฉบบัปัจจบุนั

มีควำมครบถว้นและเหมำะสมแลว้ 

 คณะกรรมกำรบรหิำรไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่อใหบ้รรลซุึ่งวิสยัทศัน์
ของบรษิัทและบรษิัทย่อย และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิ
หนำ้ที่อย่ำงรอบคอบ ระมดัระวงั สมเหตสุมผล อย่ำงเตม็ควำมสำมำรถโดยค ำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้
และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย โดยยดึมั่นตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี เพื่อใหอ้งคก์รมีประสิทธิภำพและยั่งยืนต่อไป 
 

 
    (นำยบญุยง  ตนัสกลุ) 

                  ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร    
บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 1 
 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

 

9.1 การควบคุมภายใน 

9.1.1 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน 

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

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวนัที่ 14 ธันวำคม 2563 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน 
เขำ้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในโดยกำรซกัถำม
ขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ โดยที่คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัทฯ ในดำ้นต่ำงๆ 5 
ส่ วนตำมแนวทำงของ  The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซึ่ ง
ประกอบดว้ย   

(1) กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 

(2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 

(3) กำรควบคมุกำรปฎิบตัิงำน (Control Activities) 

(4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลู (Information and Communication) 

(5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

 

คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอ เหมำะสม และ
สอดคลอ้งกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ี
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยใน ในเรื่องกำร
ติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ใหส้ำมำรถป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัทฯ จำกกำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบ 
หรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่ำงเพียงพอแลว้ 
ส ำหรบักำรควบคมุภำยในหวัขอ้อื่น คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นว่ำบรษิัทฯ มีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั และได้
พิจำรณำอนุมัติแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดส้รุปรำยละเอียดกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในไวใ้นแบบกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน ดงันี ้
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 2 
 

(1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

บรษิัทฯ มีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคมุที่เหมำะสมดงันี ้
• คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และเป็นผูท้ี่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญเก่ียวกบั
ธุรกิจเป็นอย่ำงดี โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ไวอ้ย่ำง
ชดัเจน อำทิ กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่
ของคณะกรรมกำรด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เป็นธรรม และสอดคลอ้งตำมแนว
ทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทฯ ตลอดจนมีกระบวนกำรสรรหำและพิจำรณำคณุสมบตัิของ
กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทอนมุตัิแต่งตัง้  

• มีกำรก ำหนดจรรยำบรรณ หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร และมำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั ไว้ 
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ตลอดจนมีกำรส่ือสำรใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนผ่ำนกำรจดัอบรมและส่ือ
ออนไลนต์่ำง ๆ รวมทัง้ส่ือสำรบคุคลภำยนอกรบัทรำบอย่ำงชดัเจน 

• มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกัจรรยำบรรณของบรษิัทฯ ซึ่งจดัใหผู้บ้รหิำรและ 
พนกังำนท ำแบบประเมินประจ ำปีผ่ำนระบบออนไลน ์ 

• ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชดัเจน วดัผลได ้มีกำรจดัฝึกอบรมในหลกัสตูรต่ำง ๆ และก ำหนด
แผนอบรมประจ ำปี เพื่อพฒันำบุคลำกรใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีกำร
สรำ้งแรงจูงใจและจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อผ่อนคลำยควำมกดดันในกำรท ำงำนให้กับพนักงำน 
นอกจำกนีไ้ดม้ีกำรปรบัเปล่ียนผังโครงสรำ้งองคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยขององคก์ร กำร
แข่งขันทำงธุรกิจ และสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งมีกำรด ำเนินงำนดำ้นแผนสืบทอดต ำแหน่ง
(Succession Plan) ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูงที่ เป็น Key Position มีกำรก ำหนดแผนอำชีพและ
แผนพฒันำศกัยภำพ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 

• บริษัทฯ ผ่ำนกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยไดร้บักำรรบัรองกำรเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วม
ปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (CAC) ตัง้แต่ปี 2561 และจะตอ้งด ำเนินกำรขอรบั
รองทุก ๆ 3 ปี ตำมที่บริษัทฯ ได้จัดท ำกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชัน ร วมทั้ง
ปรบัปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภำพและมีกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอเหมำะสม 

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ มีกำรประเมินควำมเส่ียงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงสำกล COSO ERM 2017 และระบุปัจจัย
ควำมเส่ียงองคก์รตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในหวัขอ้ “ปัจจยัควำมเส่ียง” ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรในภำพรวมดำ้นกำร
ประเมินควำมเส่ียงสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

• บรษิัทฯ สำมำรถปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป โดยไดร้บักำรยืนยนัตำมรำยงำน 
ของผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตอย่ำงเป็นลำยลักษณอ์ักษร และมั่นใจไดว้่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำร
เงินมีตวัตนจริงครบถว้นในสำระส ำคญัแสดงถึงสิทธิหรือภำระผูกพนัของบริษัทฯ ไดถู้กตอ้ง มีมลูค่ำ
เหมำะสมและเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นถกูตอ้ง 
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•  กำรบริหำรควำมเส่ียงอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีหน้ำที่
ทบทวนและประเมินควำมเส่ียงที่ครอบคลมุทัง้ปัจจยัภำยในและภำยนอกองคก์ร รวมถึงควำมเส่ียง
ดำ้นทจุรติ และมีกำรติดตำมแผนกำรปฏิบตัิงำนเพื่อจดักำรควำมเส่ียงทัง้ระดบัองคก์รและระดบัฝ่ำย
งำน  

• มีกำรส่ือสำรใหพ้นกังำนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรื่องควำมเส่ียงผ่ำนกำรจดัอบรม และใหค้วำมส ำคญั
ต่อกฎหมำยฉบับใหม่ที่ส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ พระรำชบัญญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 โดยมีกำรเชิญที่ปรกึษำจำกภำยนอกมำใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนที่เก่ียวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และน ำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยอย่ำงถกูตอ้ง 

• ฝ่ำยกลยุทธอ์งคก์รประเมินกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบของธุรกิจที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพื่อปรบักลยุทธ์และเป้ำหมำยขององคก์รใหส้อดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไป มีกำร
ประเมินปัจจัยที่ เ ก่ียวข้อง ศึกษำค้นคว้ำและติดตำมข้อมูลต่ำง ๆ เช่น ควำมเคล่ือนไหวของ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน และเศรษฐกิจทั้งระดับมหภำคและจุลภำค เพื่อ
ประเมินควำมเส่ียงที่จะมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ  

• บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปล่ียนแปลงผู้น ำองคก์ร โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนท ำหนำ้ที่สรรหำบุคคลที่ควำมเหมำะสม และก ำหนดใหจ้ัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง
ผูบ้ริหำรระดับสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 

(3) การควบคุมการปฎิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ ควบคุมกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อลดควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้
โดยมีมำตรฐำนกำรควบคมุที่ส  ำคญัดงันี ้

•  มีนโยบำยและระเบียบกำรปฏิบัติงำนที่สนับสนุนให้มีกำรควบคุมภำยในอย่ำงเหมำะสม โดย
ครอบคลมุกระบวนกำรท่ีส ำคญัต่ำง ๆ เช่นขัน้ตอนวิธีกำรท ำธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำว ขั้นตอนกำรอนุมัติธุรกรรมต่ำง ๆ อำทิ ดำ้นกำรเงิน 
กำรจดัซือ้ และกำรบรหิำรทั่วไป รวมถึงกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ใหม้ีควำมเหมำะสม 

•  ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน นโยบำยกำรจัดกำรควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน ์นโยบำยกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบุคลำกร
ของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัส่ือสำรถึงคู่คำ้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ  รับทรำบผ่ำนระบบ Intranet และ 
Websiteของบรษิัทฯ 

 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 

บรษิัทฯ มีระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลูที่มีประสิทธิภำพดงันี ้
•  คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรรกัษำควำมลับ (Confidentiality) กำร
รักษำควำมน่ำเชื่อถือ (Integrity)และควำมพรอ้มใชข้องข้อมูล (Availability) รวมทั้งกำรจัดกำร
ขอ้มลูที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) ตลอดจนก ำกับดูแล
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ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู และพนกังำน รวมทัง้บคุคลภำยนอกที่เก่ียวขอ้งปฏิบตัิตำมระบบกำร
รกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู 

• จดักำรขอ้มลูส ำคญัต่ำง ๆ ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงินและขอ้มลูอื่น ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีระบบใน
กำรส่ือสำรขอ้มูลต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอและทันท่วงที เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทใชป้ระกอบกำร
ตัดสินใจไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรส่ือสำรขอ้มลูใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบก่อนวนั
ประชุมล่วงหนำ้ตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดไว ้และในปีที่ผ่ำนมำมีเหตุกำรณส์ ำคญั คือกำร
ระบำดของโรคโควิด 19  ซึ่งฝ่ำยจดักำรไดด้  ำเนินกำรในภำวะวิกฤตและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ไดอ้ย่ำงทนัท่วงที ตลอดจนมีกำรส่ือสำรใหพ้นกังำนและบุคคลภำยนอกไดร้บัทรำบขอ้มลูที่ถกูตอ้ง
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสมและทนัต่อเวลำ 

• มีช่องทำงกำรส่ือสำรทัง้ภำยในและภำยนอกผ่ำนระบบ Intranet และ Website ของบริษัทฯ เพื่อให้
ผูท้ี่  สนใจรบัทรำบขอ้มลูข่ำวสำรของบริษัทฯ รวมถึงช่องทำงในกำรแจง้ขอ้มลูหรือเรื่องรอ้งเรียนต่ำง 
ๆ เช่น กำรท ำทจุรติ กำรกระท ำผิดดำ้น  จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของบรษิัทฯ  

• ในส่วนของกำรรกัษำควำมปลอดภัยของข้อมูล บริษัทฯ มีกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญของบริษัทฯ 
อย่ำงเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนำกำรจดัเก็บเอกสำรใหเ้ป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกสม์ำกขึน้ เพื่อใหก้ำรสืบคน้เอกสำร   เป็นไปอย่ำงรวดเรว็ที่สดุ ป้องกนัเอกสำรสญูหำย 
และลดกำรเก็บเอกสำรที่เป็นกระดำษ 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิัทฯ มีระบบติดตำมที่มีประสิทธิภำพเพียงพอและเหมำะสมดงันี ้
• มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนที่ประชมุคณะกรรมกำร
บรษิัทจ ำนวน 10 ครัง้ในปีที่ผ่ำนมำ กรณีที่ผลกำรด ำเนินงำนมีควำมแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว ้บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหแ้กไ้ขภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม โดยมีผูบ้ังคับบญัชำตำมสำยงำนเป็น
ผูต้ิดตำมควำมคืบหนำ้และรำยงำนใหผู้บ้รหิำรรบัทรำบเป็นประจ ำผ่ำนกำรประชมุของฝ่ำยจดักำร 

• มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ โดยฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในซึ่งมีสำยรำยงำนขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภำยในไดร้บักำรส่งเสรมิ
ใหพ้ฒันำกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำม   มำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง 

•  มีนโยบำยและช่องทำงกำรส่ือสำรที่ชัดเจน เพื่อใหฝ่้ำยบริหำรสำมำรถรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำร บริษัทอย่ำงทนักำล ซึ่งไดส่ื้อสำรไว ้“มำตรกำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชนั” 
เมื่อเกิดเหตกุำรณท์ุจริต หรือสงสยัว่ำมีเหตกุำรณท์ุจริต หรือมีกำรปฏิบตัิที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยและมีกำร
กระท ำที่ผิดปกติอื่น เป็นตน้ 

 

9.1.2 รายงานของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบการควบคุมภายใน 

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

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

- ควำมน่ำเชื่อถือของระบบกำรควบคุมภำยใน ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนและนโยบำยดำ้นกำรบัญชี
และกำรเงินมีควำมถูกตอ้งเชื่อถือได ้แผนกำรจดัโครงสรำ้งองคก์ร วิธีกำรและมำตรกำรต่ำงๆในกำรป้องกัน
ทรพัยสิ์นจำกกำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบใหป้ลอดภยัจำกกำรทจุรติผิดพลำดทัง้ปวง 

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

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

บริษัทฯไดว้่ำจำ้งบริษัท พีแอนดแ์อล ไอที ออดิท จ ำกัด ด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นกำร
ควบคมุทั่วไปดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT General Control) โดยตรวจสอบเรื่องต่ำงๆดงัต่อไปนี ้

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

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและผูต้รวจสอบดำ้นสำรสนเทศรำยงำนผลกำรตรวจสอบและควำมคืบหนำ้ในกำรแก้ไข
ขอ้บกพร่องตำมขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ ทั้งนีผู้ต้รวจสอบมีควำมเป็นอิสระสำมำรถเขำ้ถึง
ข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทฯในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน รวมถึงสำมำรถขอข้อมูลและค ำชีแ้จงจำกผู้ที่
เก่ียวขอ้งในเรื่องที่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบ นอกจำกนั้นฝ่ำยตรวจสอบภำยในยังใหค้  ำปรึกษำเก่ียวกับกำร
ปฏิบตัิงำนและสนบัสนุนใหห้น่วยงำนต่ำงๆในบริษัทฯมีกำรประเมินควำมเส่ียงดว้ยตนเอง ทัง้นีเ้พื่อใหร้ะบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมน่ำเชื่อถือ กำรปฏิบตัิ
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร ระเบียบค ำสั่งและประกำศต่ำงๆของบรษิัทฯ รวมทัง้
ปกป้องทรัพยสิ์นของบริษัทฯและป้องกันควำมเสียหำยอันอำจเกิดขึน้กับบริษัทฯ ตลอดจนท ำให้เกิดกำรถ่วงดุล และ
ตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสมเพื่อใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรปฏิบตัิงำนของบรษิัทฯที่จะบรรลุผล
ส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้

นอกจำกนีฝ่้ำยตรวจสอบภำยในไดส้นับสนุนให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำและอบรมควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องทั้งภำยในและ
ภำยนอก เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญทำงกำรวิชำชีพตรวจสอบภำยในและทกัษะด้ำนอื่นๆที่จ  ำเป็น
ในกำรปฏิบตัิงำน 

9.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

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

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเห็นชอบร่วมกับประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ 
โยกยำ้ย เลิกจำ้งผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบรษิัท   
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9.2 รายการระหว่างกัน 
 

1. บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธก์ับบริษัท 

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

- นำงเนืองนอง จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็นมำรดำของนำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์เป็นกรรมกำร 

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

- นำงเนืองนอง จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็นมำรดำของนำยสรรคนนท ์และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์เป็นกรรมกำร 

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

- นำยสทุธิเดช จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็นบิดำของนำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 36.0 
และเป็นกรรมกำร 

- นำงเนืองนอง จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็นมำรดำของนำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์เป็นกรรมกำร 

4. บริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกดั กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบั
อสงัหำริมทรพัยท์ี่เป็นของตนเองหรือเช่ำจำก
ผูอ่ื้นเพ่ือเป็นที่พกัอำศยั 

- นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ซึ่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษัทฯ เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 98.0 และเป็นกรรมกำร 

5. บริษัท เครซี่ สไปรซ์ี่ กรุ๊ป จ ำกดั กำรบริกำรดำ้นอำหำรในภตัตำคำร/
รำ้นอำหำร  

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

6. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ - - นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์เป็นผูบ้ริหำรของบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 8 
 

2. รายการระหว่างกัน 
รำยกำรระหว่ำงกนัของกลุ่มบรษิัทฯ กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  และ  2563 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท ฟดูส ์   
กิมมิคส ์จ ำกดั 

1.1 รำยจ่ำยค่ำเช่ำช่วงพืน้ที ่
- ตน้ทนุ 
- เจำ้หนี ้

 
2,413,687.2 

303,816.5 

 
1,665,089.4 

235,161.2 

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

- กลุ่มบริษัทฯ ท ำสัญญำเช่ำช่วงพืน้ที่จำกบริษัท ฟู้ดส์ กิมมิคส์ จ ำกัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรแบรนด ์AKA ที่หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำบำงนำ 
โดยมีระยะเวลำเช่ำ 3 ปี และต่อสญัญำครัง้ละ 1 ปี  พืน้ที่ 317.48 ตำรำงเมตร 

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

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

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

203



  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 1.2 เงินประกนัสญัญำเช่ำ 
- เงินมดัจ ำ 

 
2,666,832.0 

 
2,666,832.0 

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

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

- ตำมแนวทำงของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะด ำเนินกำรท ำสัญญำเช่ำโดยตรงกับทำง
ศูนย์กำรค้ำในอนำคตนั้น จะท ำให้รำยกำรเงินประกันสัญญำเช่ำดังกล่ำว
สิน้สดุลงในช่วงเวลำนัน้ 

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

2. บริษัท สทุธำรำ 
สวีท จ ำกดั 

2.1 รำยจ่ำยค่ำซือ้สินทรพัย ์
- ตน้ทนุสินทรพัย ์
- เจำ้หนีก้ำรคำ้ 

 

 
69,490.7 

- 

 
- 
- 

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

- รำคำซือ้ขำยเป็นรำคำตำมบญัชี - สทุธิ บวก 2%  

-  เป็นรำยกำรซือ้ทรพัยส์ินเพ่ือ
สนบัสนนุธุรกิจปกตขิองกลุ่ม
บริษัทฯ และ รำยกำรนีมี้
สำระส ำคญันอ้ย จึง
พิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวมีควำมเหมำะสม
และสมเหต ุสมผล 
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บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. บริษัท สตอรค์ 
(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

3.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 
- รำยได ้
- ลกูหนี ้

 
13,380 

- 

 
- 
- 

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

- รำคำขำยสินคำ้เป็นรำคำที่เทียบเคียงไดก้ับรำคำขำยสินค้ำที่กลุ่มบริษัทฯ 
เสนอขำยใหแ้ก่แฟรนไชสซ์ีรำยอ่ืน 

- เป็นรำยกำรธุรกิจปกตขิอง
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีรำคำและ
เง่ือนไขทำงกำรคำ้ทั่วไป
เสมือนท ำรำยกำรกบั
บคุคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมี
ควำมเหมำะสมและ
สมเหตสุมผล 

 

 3.2 รำยจ่ำยจำกกำรซือ้สินคำ้ 
- ตน้ทนุ 
- เจำ้หนี ้

 
3,918,154.7 

- 

 
- 
- 

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

- รำคำซือ้ขำยเป็นรำคำที่เทียบเคียงไดก้บักำรซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยอื่น 

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

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.3 รำยจ่ำยอ่ืนๆ 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
15,338.0 

- 

 
- 
- 

- ในปี 2562 บริษัท สตอรค์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เรียกเก็บค่ำขนส่งจำกกำร
จดัส่งสินคำ้ใหก้บัสำขำของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดตำมค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง 

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

4. บริษัท เชฟ     
เบสท ์จ ำกดั 

4.1 ค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำน 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
360,000.0 

- 

 
- 
- 

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

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

- ทั้งนี ้ ตำมแผนกำรย้ำยออฟฟิศ ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปี 2562 ดังนั้น 
ปัจจบุนัจึงไม่มีรำยกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนดงักล่ำว 

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

206



  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 12 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.2 เงินประกนัค่ำเช่ำ
ส ำนกังำน 

- เงินมดัจ ำ 

 
 

180,000.0 

 
 

- 

- ภำยใตส้ญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน ก ำหนดใหก้ลุ่มบริษัทฯ วำงเงินประกนักำร
เช่ำใหก้บับริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกดั 

- เงินประกันสัญญำกำรเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและมีระยะเวลำ
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยทั่วไปส ำหรบักำรใหเ้ช่ำพืน้ที่ 

- ตำมแผนกำรยำ้ยออฟฟิศเดียว ซึ่งด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ในปี 2562 รำยกำรเงิน
ประกนัค่ำเช่ำส ำนกังำนอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอคืนเงินประกนั 

- ในไตรมำส 2 นีบ้ริษัทไดร้บัคทนเงินประกนักำรเช่ำดงักล่ำวแลว้ 

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

 4.3 รำยจ่ำยอ่ืนๆ 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
13,926.0 

374.0 

 
- 
- 

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

- ค่ำใชจ้่ำยคิดตำมตน้ทนุค่ำใชจ้่ำยค่ำส่วนกลำงที่เกิดขึน้จริง 
- ทั้งนี ้ ตำมแผนกำรย้ำยออฟฟิศ ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปี 2562 ดังนั้น 

ปัจจบุนัจึงไม่มีรำยกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนดงักล่ำว 

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

207



  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 13 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.4 ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้น 
- ตน้ทนุ 
- เจำ้หนี ้

 
300,000.0 

- 

 
- 
- 

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

- อำยุสัญญำเช่ำ 1 ปี สิน้สุดวันที่ 2 ตุลำคม 2562 โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 
50,000 บำท ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวสำมำรถ
เทียบเคียงไดก้ับอัตรำค่ำเช่ำที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรำ้งในบริเวณใกลเ้คียง ณ 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 กลุ่มบริษัทฯ ขำยรำ้นใหแ้ฟรนไชสซ์ี 

 

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

 4.5 เงินประกนัค่ำเช่ำอำคำร 
- เงินมดัจ ำ 

 
100,000.0 

 
- 

- ภำยใต้สัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ก ำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ วำงเงิน
ประกนักำรเช่ำใหก้บับริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกดั 

- เงินประกันสัญญำกำรเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและมีระยะเวลำ
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยทั่วไปส ำหรบักำรใหเ้ช่ำพืน้ที่ 

- ในไตรมำส 2 นีบ้ริษัทไดร้บัคืนเงินประกนักำรเช่ำดงักล่ำวแลว้ 

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

208



  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 14 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บริษัท เครซี่ 
สไปรซ์ี่ กรุ๊ป 
จ ำกดั 

5.1 รำยจ่ำยอ่ืนๆ 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้
 

 
12,133.0 

- 

 
- 
- 

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

- ปัจจุบัน บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งำนเป็น บริษัท ซัพพลำยเชน 
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั แลว้  

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

6. นำยศิรุวฒัน ์
ชชัวำลย ์

6.1 ค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำน 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
420,000.0 

- 

 
- 
- 

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

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

- ทั้งนี ้ ตำมแผนกำรย้ำยออฟฟิศ ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปี 2562 ดังนั้น 
ปัจจบุนัจึงไม่มีรำยกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนดงักล่ำว 

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

209



  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 15 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 6.2 เงินประกนัค่ำเช่ำ
ส ำนกังำน 

- เงินมดัจ ำ 
 

 
210,000.0 

 
- 

- ภำยใตส้ญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน ก ำหนดใหก้ลุ่มบริษัทฯ วำงเงินประกนักำร
เช่ำใหก้บันำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์

- เงินประกันสัญญำกำรเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและมีระยะเวลำ
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยทั่วไปส ำหรบักำรใหเ้ช่ำพืน้ที่ 

- ตำมแผนกำรยำ้ยออฟฟิศเดียว ซึ่งด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ในปี 2562 รำยกำรเงิน
ประกนัค่ำเช่ำส ำนกังำนอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอคืนเงินประกนั  

- ในไตรมำส 2 นีบ้ริษัทไดร้บัคืนเงินประกนักำรเช่ำดงักล่ำวแลว้ 

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

 6.3 รำยจ่ำยอ่ืนๆ 
- ค่ำใชจ้่ำย 
- เจำ้หนี ้

 
14,697.3 

512.3 

 
- 
- 

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

- ค่ำใชจ้่ำยคิดตำมตน้ทนุค่ำใชจ้่ำยค่ำส่วนกลำงที่เกิดขึน้จริง 
- ทั้งนี ้ ตำมแผนกำรย้ำยออฟฟิศ ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปี 2562 ดังนั้น 

ปัจจบุนัจึงไม่มีรำยกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนดงักล่ำว 

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

 
 

210



 
 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 16 
 

3.   ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

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

4.  มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

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

ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่มีเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไป และรำยกำรที่เป็นขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไปใหม้ีมำตรกำรดงันี ้

4.1 การท ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีมี่เงือ่นไขการค้าโดยทั่วไป 

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

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว เพื่อรำยงำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บรษิัทฯ และกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทในทกุไตรมำส 

4.2 การท ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการค้าโดยทั่วไป 

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

5. นโยบายและแนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศค ำสั่งหรือ

ขอ้ก ำหนด ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนด
เก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำ ชีพบญัชีในพระบรม
รำชปูถมัภ ์
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ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 2 
 

3. งบกำรเงนิ 

 
3.1 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
  คณะกรรมการบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบรษิัทและ
บรษิัทย่อย ซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญตัิการบญัชีพ.ศ. 2543 
และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535โดยมีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายการบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินและแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดของผูส้อบบญัชีแลว้ 

  คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระท าหนา้ที่ก ากับ
ดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการจัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้
มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอทันเวลาและป้องกันไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการ
ด าเนินการผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีนีแ้ลว้ 

  คณะกรรมการบรษิัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในของบรษิัทฯสามารถสรา้ง
ความเชื่อมั่นไดว้่างบของบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดถกูตอ้งในสาระส าคญัแลว้ 

 
 
 
 
 
  นายไพฑรูย ์ทวีผล                                                                               นายบญุยง ตนัสกลุ 
     ประธานคณะกรรมการบรษิัท           ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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 บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนท่ี 4 หนำ้ที่ 1 
 

ส่วนที ่4 

กำรรับรองควำมถูกต้องของขอ้มูล 

4. กำรเสนอขำยหลักทรัพยโ์ดยบริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์ 

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

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

(2) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ดีเพื่อใหแ้น่ใจว่ำบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนที่เป็นสำระส ำคญัทัง้
ของบรษิัทและบรษิทัย่อยอย่ำงถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว 

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

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

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร /
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / กรรมกำรกำรตลำดและ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร /รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มบรหิำรโครงกำรและ
พฒันำธุรกจิ (รกัษำกำร) 

 นายบญุยง ตนัสกุล 

นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรกำรตลำดและ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร
กลุ่มธุรกิจบรหิำรสินทรพัยท์ำงปัญญำ (รกัษำกำร) นางสาวจอมขวญั จิราธิวฒัน ์
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 บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนท่ี 4 หนำ้ที่ 2 
 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 

 

 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

 

  
 

นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง /        
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและ

บญัชี / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี (รกัษำกำร) / 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน (รกัษำกำร)  นางยพุาพรรณ เอกสทิธิกุล 

 

 

นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์

 

 

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

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 1  

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแล

กำรท ำบัญชีและเลขำนุกำรบริษัท
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 1 : รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
โดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชีและเลขำนุกำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1.1: รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคมุดแูลกำรท ำบญัชีและเลขำนกุำรบรษิัท 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยไพฑรูย ์ทวีผล 

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

70 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(บญัชี) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัรบญัฑิตทำงกำร
สอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

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

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

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

บริษัท เคซีอี อีเลคโทร
นิคส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

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

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 2 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 4/2546 

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

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

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

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

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจอสอบ 
 

บริษัท อีซี่บำย จ ำกดั 
(มหำชน) 

 

2551 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร 

สรรหำและ
ค่ำตอบแทน /  
กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล 

บริษัท สมบรูณ ์แอ็ด
วำนซ ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
(มหำชน) 

 

2545– ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำน
คณะกรรมกำรนโยบำย
ควำมเสี่ยง 

บริษัท เซ็นทรลัพฒันำ 
จ ำกดั (มหำชน) 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 3 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

3/2551 
- Monitoring Fraud Risk 
- Management (MFM) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 1/2552 

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

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

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

- Monitoring the System of 
Internal Control and Risk 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 4 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

Management (MIR) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 9/2553 

- Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 2/2555 

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

 

นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์

 

กรรมกำร 
(1 ธนัวาคม 2557) 
 
รองประธำนคณะกรรมกำร
บริษัท 

43 - ปริญญำตรี สำขำสถำปัตยกรรม 
University of Westminster 
ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำออกแบบผงั
เมือง AA School of 
Architecture ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำธุรกิจบณัฑิต 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศิ

33.46 เป็นพี่นอ้งกบั
นำงสำวจอมขวญั จิ
รำธิวฒัน ์ซึ่งเป็น
กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำรของกลุ่ม
บริษัทฯ 

 
 

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

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 5 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

(1 มิถนุายน 2561) 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
(13 พฤษภาคม 2558) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
( 29 เมษายน 2562 ) 
 
กรรมการบริษัทย่อย(3) 

นทร ์ประเทศไทย 
- Director Certification Program 

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

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

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร 
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฟู้ด แอคทีฟ 
จ ำกดั 

ธุรกิจขำยส่งผลิตภณัฑ์
อำหำรอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี แฟมิลี่  
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส ์ 
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สวนศำลำแดง 
จ ำกดั 

ธุรกิจกำรเช่ำและด ำเนินกำร
เกี่ยวกบัอสงัหำริมทรพัย ์

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 6 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2554 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เทอรำ คอทเทจ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท์  
และหอ้งชดุ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แคนยอน คอท
เทจ จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ 

       2557 – 2561 ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

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

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 7 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ 

 

กรรมกำรอิสระ 
(12 ธนัวาคม 2557) 
 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
(12 ธนัวาคม 2557) 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน   
( 8 สงิหาคม 2562) 

67 - ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

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

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

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

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่มี- 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัท ไทยอีสเทิรน์ กรุ๊ป 
โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 

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

2558 – 2563 กรรมกำร บริษัท บำ้นสวยกรุ๊ป  
(สรุำษฎรธ์ำนี) จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์

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

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 8 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

รองศำสตรำจำรย.์ 

ดร .วิเลิศ ภรูิวชัร 

 

กรรมกำรอิสระ 
(13 พฤษภาคม 2558) 
ประธำนคณะกรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน 
 (10 มีนาคม 2559) 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
(8 สงิหาคม 2562) 
 

53 - ปริญญำตรี สำขำกำรเงินและ
กำรธนำคำร จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำกำรตลำด 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำ Private and 
Public Management Yale 
University ประเทศ
สหรฐัอเมริกำ 

- ปริญญำเอก สำขำ International 
Business University of Oxford 
ประเทศองักฤษ 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคมส่งเสริม

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

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2562- ปัจจบุนั คณบดี คณะ
พำณิชยศำสตรแ์ละ
กำรบญัช ี

จฬุำลงกรณ ์
มหำวิทยำลยั 
 

มหำวิทยำลยั 

   2561 – 2562 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2553 – 2562 หวัหนำ้ภำควิชำ
กำรตลำด 

จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

มหำวิทยำลยั 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 9 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 137/2560 

 

   2553 – 2558 

 

 

ที่ปรกึษำ 

 

 

บริษัท สปำ  ฮำคโูฮโด 
จ ำกดั 

 

ธุรกิจบริกำรโฆษณำ 

 

 

นำงโชติกำ สวนำนนท ์

 

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

60 - ปริญญำตรี สำขำจติวิทยำ 
University of Minnesota  
ประเทศสหรฐัอเมริกำ 

- ปริญญำโท สำขำจิตวทิยำ 
University of San Francisco 
ประเทศสหรฐัอเมริกำ 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศิ
นทร ์ประเทศไทย 

- Director Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 

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

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2561 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
 

บริษัท อำรเ์อฟเอส 
จ ำกดั 
 

ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรดำ้น
กำรสนนัสนนุโรงพยำบำล 

   2560 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษำ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

หน่วยงำนของรฐั 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 10 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

73/2549 
- Advanced Audit Committee 

Program (AACP) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 18/2558 

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

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

   2559 – ปัจจบุนั คณะกรรมกำรชดุย่อย ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

หน่วยงำนของรฐั 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท เซ็นทรลัพฒันำ 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

   2558 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ ทำลิส จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลยั
ผูท้รงคณุวฒิุ 

สภำมหำวิทยำลยัมหิดล มหำวิทยำลยั 

   2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ กองทนุส่งเสริมกำร
พฒันำตลำดทนุ 

ส่งเสริมกำรพฒันำตลำดทนุ 

   2562 – 2563 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ กองทนุประกนัชีวิต  

(Life Insurance Fund) 

ธุรกิจประกนัภยั 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 11 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2560 – 2563 กรรมกำร /  
กรรมกำรตรวจสอบ /  

กรรมกำรลงทนุ  

กองทนุประกนัชีวิต  
(Life Insurance Fund) 

ธุรกิจประกนัภยั 

   2561 – 2562 กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2557 – 2561 กรรมกำร /  
ประธำนอนกุรรมกำร
ตรวจสอบ /  
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
ประเทศไทย 

   2557 - 2560 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ
ดำ้นกำรเงิน 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

หน่วยงำนของรฐั 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 12 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2557 - 2558 กรรมกำร / กรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง /  
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

ธนำคำรอำคำร
สงเครำะห ์

หน่วยงำนรฐัวิสำหกิจ 

   2552 - 2557 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ ไทยพำณิชย ์
จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ 
 

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

57 -  วิศวกรรมศำสตรบ์ณัฑิต    
เครื่องกลจฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  ประเทศไทย 

-   Master of Business 
Administration Finance 
Eastern Michigan University 
USA 

-  IT Governance and Cyber 
Resilience Program (ITG )
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 10/2562 

-ไม่มี- 
 
 

-ไม่มี- 1 2 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนคณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง /  
กรรมกำรตรวจสอบ  
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2562 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท อินเตอรเ์น็ต 
ประเทศไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษัทเป็นผูใ้หบ้ริกำร
โครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นไอซีที
แบบครบวงจร 

   2561-ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เคเคพี 
แคปปิตอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ใน
ธุรกิจตลำดทนุ 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 13 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

-   Certification Program Update 
(DCPU) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
5/2558 

-   Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries 
(CGI)สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
4/2558 

 -  Monitoring the System of 
Internal Control and Risk 
Management ( MIR) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 12/2555 

 -  Monitoring the Quality of 
Financial Reporting ( MFR)  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 15/2558 

 -  Monitoring the Internal Audit 

   2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เคเคพ ี
แคปปิตอลจ ำกดั 
(มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ใน
ธุรกิจตลำดทนุ 

   2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรติ
นำคินภทัร จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์

   2555-ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรติ
นำคินภทัร จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์

   2562 – 2563 กรรมกำร บริษัท ลีมซูีน แอนด ์
คำร ์ทรำนสปอรต์ จ ำกดั 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรถเช่ำ 

   2555 - 2561 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ 

ธนำคำรเกียรตินำคิน 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์

   2550 – 2561 ประธำนสำยกำรเงิน
และงบประมำณ/ 

กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

ธนำคำรเกียรตินำคิน 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 14 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

Function ( MIA) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
รุน่ที่ 11/2556 

-   Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM)สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 6/2556 

 -  Audit Committee Program 
(ACP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
37/2556 

 -  Director Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่
ที่76/2549 

 -  Director Accreditation 
Program (DAP)สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
รุน่ที่ 21/2547 

2554 - 2560 กรรมกำร / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ เกียรตินำคิน
ภทัร จ ำกดั 

ธุรกิจจดักำรลงทนุ 

   2552 - 2559 กรรมกำร บริษัทหลกัทรพัย ์เคเค
เทรด จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์

   2553 - 2559 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรพัย ์เคเค
เทรด จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์
 
 

   2552 - 2559 กรรมกำร 
 

บริษัท ส ำนกังำน 
กฎหมำยเอรำวณั จ ำกดั 

ส ำนกังำนกฏหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

335



             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 15 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยบญุยง ตนัสกลุ 

 

กรรมกำร 
(21 กรกฎาคม 2559) 
 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
(1 มิถนุายน 2561) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
( 29 เมษายน 2562 ) 
กรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 
( 29 เมษายน 2562 ) 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร 
(1  มิถนุายน 2561) 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มบริหำรโครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (รกัษำกำร) 
(1  ตลุาคม 2563) 

55 - ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้
ธนบรุีประเทศไทย 

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

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

- ประกำศนียบตัร สำขำ ผูบ้ริหำร
ระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำด

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 8 2563 – ปัจจบุนั 
 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง / กรรมกำร
กำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2561 - ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำร / ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

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

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 16 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

 
กรรมการบริษัทย่อย(1) 
ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

ทนุ ประเทศไทย รุน่ 2558 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร สำขำ Capital 
Market Academy Program 
(CMA) Program รุน่ที่ 13/2554 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

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

- Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ที่ 2/2555 

   2559 – ปัจจบุนั / กรรมกำร 
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 
 
 
 
 

   2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร / 

กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

สมำคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

สมำคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 
 

   2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็นเรสเตอรร์อง
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร /ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร  
 

บริษัท เซ็นเรสเตอรร์อง
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 17 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

- Executive Development 
Program (EDP) รุน่ที่ 4/2552 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

   2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (รกัษำกำร) 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 
 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร  

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (รกัษำกำร) 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (รกัษำกำร) 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร 
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หนำ้ที ่

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร 
แบรนดร์ำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 18 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (รกัษำกำร) 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หนำ้ที ่

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 19 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

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

ธุรกิจคำ้ปลีกและเช่ำซือ้ 

   2556 – 2558 รองประธำนบริหำร 
 

บริษัท ซิงเกอรเ์อเชีย 
 

ธุรกิจคำ้ปลีกและเช่ำซือ้ 
 

นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ 

 

กรรมกำร 
(1  ธนัวาคม 2557) 
กรรมกำรบริหำร 
(14 สงิหาคม 2561) 
กรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 

(14  ธนัวาคม 2563) 

38 - ปริญญำตรี สำขำ Mass 
Communication จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร สำขำ Fashion 
Portfolio London College of 
Fashion ประเทศองักฤษ 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 

33.46 

 

เป็นพี่นอ้งกบั 
นำยสรรคนนท ์
จิรำธิวฒัน ์ซึ่งเป็น
กรรมกำรของกลุ่ม

บริษัทฯ 

-ไม่มี- 12 2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน  

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มธุรกิจ
บริหำรสินทรพัยท์ำง
ปัญญำ (รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

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

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 20 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มธุรกิจบริหำรสินทรพัยท์ำง
ปัญญำ (รกัษำกำร) 
(14 สงิหาคม 2561) 
 
กรรมการบริษัทย่อย(1) 
ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

(IOD) รุน่ที่ 116/2558 

 

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

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
สินทรพัยท์ำงปัญญำ 
(รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
สินทรพัยท์ำงปัญญำ 
(รกัษำกำร) 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี แฟมิลี่  
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 21 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส ์ 
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
สินทรพัยท์ำงปัญญำ 
(รกัษำกำร) 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
สินทรพัยท์ำงปัญญำ 
(รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สวนศำลำแดง 
จ ำกดั 

ธุรกิจกำรเช่ำและด ำเนินกำร
เกี่ยวกบัอสงัหำริมทรพัย ์
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 22 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
สินทรพัยท์ำงปัญญำ 
(รกัษำกำร) 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
สินทรพัยท์ำงปัญญำ 
(รกัษำกำร) 

บริษัท  เซ็นเรสเตอรร์อง
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2554 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท  เซ็นเรสเตอรร์อง
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2562 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
สินทรพัยท์ำงปัญญำ 
(รกัษำกำร) 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2554 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 23 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เทอรำ คอทเทจ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ 
และหอ้งชดุ 

   2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แคนยอน คอท
เทจ จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ 
 
 
 

นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 

 

กรรมกำร 
(1  ธนัวาคม 2557) 
กรรมกำรบริหำร 
(6 มีนาคม 2563) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(14  ธนัวาคม 2563) 
 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มทรพัยำกรบคุคล 

41 - ปริญญำตรี สำขำ General 
Management Assumption 
University ประเทศไทย 

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

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

1.44 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 9 2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / 

กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่ม
ทรพัยำกรบคุคล 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

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

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เรดดี ้เซ็ท โก 
จ ำกดั 

ธุรกิจอปุกรณก์ีฬำ 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 24 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

(1 เมษายน 2563) 
 
 
กรรมการบริษัทย่อย(1) 

ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

   2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร 
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร 
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 25 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2563 – ปัจจบุนั  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท เซ็นเรสเตอรร์อง
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็นเรสเตอรร์อง
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 26 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2563 – ปัจจบุนั  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มทรพัยำกร
บคุคล 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2553 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท หำดส ำรำญ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม 
 

       2562 – 2563 กรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 
 

นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์

 

กรรมกำร 
(1  ธนัวาคม 2557) 

41 - ปริญญำตรี สำขำ Mechanical 
Engineering University of 
Southampton ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำ 
Engineering Business 

1.26 เป็นสำม ี
นำงสำวสจุนัทภ์ำ 
พลำงกรู ซึ่งเป็น
ผูบ้ริหำรของกลุ่ม

บริษัทฯ 

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

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

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 27 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

 
กรรมการบริษัทย่อย(1) 

Management University of 
Warwick ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำ 
Engineering Management 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ประเทศไทย 

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

 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2553 – 2556 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรฝ่ำยกลยทุธ ์

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธนำคำรพำณิชย ์
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 28 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์

กรรมกำร 

(24  สงิหาคม 2563) 

กรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 

(24  กุมภาพนัธ์ 2563) 

กรรมกำรบริหำร 

(6 มีนาคม 2563) 

 
 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรธุรกิจแบรนดไ์ทย 
(25 มีนาคม 2563) 
 
กรรมการบริษัทย่อย(1) 
ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

42 - ปริญญำตรี สำขำออกแบบนิเทศ
ศิลป์ มหำวิทยำลยัรงัสติ ประเทศ
ไทย 

- ประกำศนียบตัร Global Mini 
MBA สำขำ Entrepreneurial 
Manager 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร BrandKU EXT 
สำขำ บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
ประเทศไทย 

- Director Accreditation Program 
(DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
169/2563 

 

2.25 -ไม่มี- -ไม่มี- 8 2563 – ปัจจบุนั  กรรมกำร /
กรรมกำรบริหำร/  / 
กรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรธุรกิจ
แบรนดไ์ทย 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 

(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 
 

   2563 – ปัจจบุนั กรรมกำร /รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรธุรกิจ
แบรนดไ์ทย 

บริษัท เซ็นเรสเตอรร์อง
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

 

 

 

2563 – ปัจจบุนั กรรมกำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรธุรกิจแบรนด์
ไทย 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั กรรมกำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรธุรกิจแบรนด์
ไทย 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 29 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2563 – ปัจจบุนั กรรมกำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรธุรกิจแบรนด์
ไทย 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั กรรมกำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรธุรกิจแบรนด์
ไทย 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั กรรมกำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรธุรกิจแบรนด์
ไทย 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2563 – ปัจจบุนั กรรมกำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรธุรกิจแบรนด์
ไทย 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 30 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
 

บริษัท เชฟ เบสท ์จ ำกดั 
 

ประกอบธุรกิจใหเ้ช่ำ
ทรพัยส์ิน 

   2561 – 2563  กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2552 – 2559 ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร 

บริษัท เครซี่ สไปรซ์ี่ กรุ๊ป 
จ ำกดั 
 

ธุรกิจแฟรนไชสร์ำ้นอำหำร 
 
 

นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ 
 
กรรมกำรบริหำร 
(1 มิถนุายน 2561) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(1 มิถนุายน 2561) 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มกำรเงินและบญัชี 
(1 มิถนุายน 2561) 

53 - ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัรบญัฑิตทำงกำร
สอบบญัชีขัน้สงู 

-ไม่มี- -ไม่มี- 1 10 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง /รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่ม
กำรเงินและบญัชี / 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
(รกัษำกำร) / 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงิน (รกัษำกำร) 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

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

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 31 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
(รกัษำกำร) 
(1 มิถนุายน 2561) 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน
(รกัษำกำร) 
(1 มิถนุายน 2561) 
 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบสูงสดุในสายงาน
บญัชีและการเงนิ 
 
ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

กรรมการบริษัทร่วม(2) 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

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

- Board Reporting Program 
(BRP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
12/2556 

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

- Company Reporting Program 
(CRP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั 

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท บริษัท กินดีอยู่ดี 2020 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 32 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

- กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
9/2557 

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

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

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

 

2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรเงิน
และบญัชี 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท โรงพิมพ์
ตะวนัออก จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจผูผ้ลติสิ่งพิมพ ์

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สิทธิกลุ  
แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั 

ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรเกี่ยวกบั
บญัชี กำรท ำบญัชี กำร
ตรวจสอบบญัช ี

2559 – 2560 หวัหนำ้เจำ้หนำ้ที่
บริหำรฝ่ำยกำรเงิน 

บริษัท โพสตพ์บัลิชช่ิง 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์

2555 – 2558 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ส่วนงำนสนบัสนนุ 

บริษัท น ำ้ตำลเอรำวณั 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงงำนน ำ้ตำล 

2555 – 2557 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
กำรเงิน 

บริษัท ทีโอเอ เพน้ท ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกิจผลิตและจดัจ ำหนำ่ยส ี
และสำรเคลือบผิว 

353



             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 33 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

2540 – 2554 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
กำรเงิน 

บริษัท เซ็นทรลั              
เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
 
 
 

คณุพชันีวรรณ ตนัประวตั ิ

กรรมกำรบริหำร 

(14 ธนัวาคม 2563) 

กรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 

(14 ธนัวาคม 2563) 

 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มกำรตลำด 

(14 กรกฎาคม 2563) 

 

ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

46 - ปริญญำตรี สำขำ chemical 
Engineer มหำวิทยำลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบรุี 
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำ Engineering 
Management University of 
Technology,Sydney ประเทศ
ออสเตรเลีย 

- ปริญญำโท สำขำ Business 
Administration  University of 
Technology,Sydney ประเทศ
ออสเตรเลีย 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / 

กรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน/รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่ม
กำรตลำด 

บริษัท เซ็นคอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรตลำด 

บริษัท เซ็นเรสเตอรร์อง
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรตลำด 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรตลำด 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรตลำด 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 34 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรตลำด 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรตลำด 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรตลำด 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
 

2560 - 2563 Vice President of 
Marketing 

บริษัท เอ็มเค เรสโต
รองต ์กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
 
 

2557 - 2560 Senior Marketing 
Manager 

บริษัท ยมั เรสเทอรองตส ์
อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำรบริกำรใน
ประเทศไทย 

2553 - 2557 Marketing Manager บริษัท แมคไทย จ ำกดั กำรบริกำรดำ้นอำหำรใน
ภตัตำคำร/รำ้นอำหำร 
รำ้นอำหำรฟำสทฟ์ู้ด 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 35 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

คณุสจุนัทภ์ำ พลำงกรู 

กรรมกำรบริหำร 

(6 มีนาคม 2563) 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มแบรนดญ่ี์ปุ่ น 

(1 พฤษภาคม 2563) 

41 - ปริญญำตรี สำขำ บริหำรธุรกิจ  
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำ M.B.A.- 
Finance , University of 
Pittsburgh ประเทศ
สหรฐัอเมริกำ 

 

1.26 เป็นภรรยำ 
นำยสตีเว่น เดวิด 
ฮอรล์ิเดร ์ซึ่งเป็น
กรรมกำรของกลุ่ม

บริษัทฯ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
กลุ่มแบรนดญ่ี์ปุ่ น 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มแบรนด์
ญ่ีปุ่ น 

บริษัท เซ็นเรสเตอรร์อง
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
 

 

ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

      2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มแบรนด์
ญ่ีปุ่ น 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

 

 

       2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มแบรนด์
ญ่ีปุ่ น 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

 

 

       2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มแบรนด์
ญ่ีปุ่ น 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 36 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

       2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มแบรนด์
ญ่ีปุ่ น 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

       2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มแบรนด์
ญ่ีปุ่ น 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

       2563 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มแบรนด์
ญ่ีปุ่ น 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
 
 

       2561 - 2563 ผูจ้ดักำรทั่วไปแบรนด์
ปิ้งย่ำงและคำเฟ่ 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
 

       2559 - 2561 ผูจ้ดักำรทั่วไปแบรนด ์
AKA,OTT,TSU 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
 

       2553 – 2557 Brand Director – On 
the Table 

บริษัทโตเกียว คอน
เซ็ปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 37 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวกลัยำ ช่วยช ู

 

ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี
(14 ธนัวาคม 2559) 
 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการท าบญัชี 

41 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรบญัชี) มหำวิทยำลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรบญัชี) มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง ประเทศไทย 

 

 

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

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2555 – 2559  ผูช้่วยผูจ้ดักำรบญัช ี บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ประกอบกิจกำรคำ้ ผำ้ ผำ้ทอ
จำกใยสงัเครำะห ์ดำ้ย ยำง
ยืด เสน้ใยไนล่อน ใย
สงัเครำะห ์
 

นำงสำวอรญำ อือ้สกลุ 

เลขำนกุำรบริษัท 
(24 กรกฎาคม 2558) 
 

55 - ปริญญำตรี สำขำกำรเงินและ
กำรธนำคำร มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง ประเทศไทย 

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

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 2563 - ปัจจบุนั กรรมกำรชมรม
เลขำนกุำรบริษัทไทย    

สมำคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 
 

สมำคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 

   2558 – ปัจจบุนั 
 

เลขำนกุำรบริษัท 
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

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

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 38 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

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

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

 

   2557 – 2558 เลขำนกุำรบริษัท 
 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ประกอบกิจกำรคำ้ ผำ้ ผำ้ทอ
จำกใยสงัเครำะห ์ดำ้ย ยำง
ยืด เสน้ใยไนล่อน ใย
สงัเครำะห ์

   2554 – 2556 
 

ผูช้่วยรองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรฝ่ำย
บญัชีและกำรเงิน  

บริษัท เคมีแมน จ ำกดั 
(มหำชน) 
 

ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยปนู
ไลม ์และผลิตภณัฑเ์คมี
ต่อเนื่อง 

   2553 – 2554 
 

เลขำนกุำรบริษัท 
 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ 
และหอ้งชดุ 

   2543 – 2552 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงิน 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกดั 
(มหำชน) 
 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ 
และหอ้งชดุ 

หมำยเหต:ุ (1) เป็นบคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิส่งเขำ้เป็นกรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรของบริษัทย่อย 
(2) เป็นบคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิส่งเขำ้เป็นกรรมกำร ของบริษัทรว่ม 

 

359



             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 39 
 

เอกสำรแนบ 1.2: กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และผูบ้รหิำรในบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม 

รำยช่ือกรรมกำร 
บริษัทฯ หรือ 

ZCG 

บริษัทย่อย บริษัมร่วม 

ZRH AKA GGG SYN OTT ZPC ZSM 
บจ.กินดีอยู่ดี 

2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม I, IV, VII I,X I,X I,X I,X I,X I,X I,X - 

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

11. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ I,IV,VI ,X I,X I,X I,X I,X I,X I,X I,X - 

12. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ X, IV, VII X X X X X X X I 

13. นำงสำวพชันีวรรณ ตนัประวตัิ X,IV,VI X X X X X X X - 

14. นำงสำวสจุนัทภ์ำ พลำงกรู X,IV X X X X X X X - 
 

หมำยเหต:ุ 
C = ประธำนกรรมกำร  I = กรรมกำร II = กรรมกำรอิสระ III = กรรมกำรตรวจสอบ 
IV = กรรมกำรบริหำร V = กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน VI = กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน VII = กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
X = ผูบ้ริหำร    
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 40 
 

เอกสำรแนบ 1.3: กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และผูบ้รหิำรในบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จ ำกดั (มหำชน) 
I, II, III, 
V,VII 

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

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

บริษัท สมบรูณ ์แอ็ดวำนซ ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) I, II, III, V - - - - - - - - - - - - - 

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

VII 
- - - I, II, III, V - - - - - - - - - 

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

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

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

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

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

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

บริษัท ไทย อิสเทิรน์ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั - - I, II, III - - - - - - - - - - - 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 41 
 

 
 
 
 

รำยช่ือบริษัทฯ 

รำยช่ือกรรมกำร และผู้บริหำร 
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บริษัท อำรเ์อฟเอส จ ำกดั - - - - I - - - - - - - - - 

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

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

 
หมำยเหต:ุ 

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

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 2  

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 2 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 2 : รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

 

รำยช่ือกรรมกำร 

บริษัทย่อย 

บริษัท เซ็นเรสเตอร์
รองโฮลดิง้ จ ำกัด 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกัด 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกัด 

บริษัท สไปซ ์         
ซินเนอจี ้จ ำกัด 

บริษัท โตเกียว      
คอนเซปท ์จ ำกัด 

บริษัท เซ็น แอนด ์
สไปซี่ จ ำกัด 

บริษัท เซ็น           
ซัพพลำย เชน 

แมเนจเม้นท ์จ ำกัด 

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

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ I I I I I I I 

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

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม I, X I, X  I, X I, X I, X I, X I, X 

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

6. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ I, X I, X  I, X I, X I, X I, X I, X 

หมำยเหต:ุ 

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

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 3  

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

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

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 3 : 3.1 รำยละเอยีดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

บรษิัทฯ มอบหมำยใหน้ำยสพุงศ ์ล่ิมทอง เป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน โดยมีรำยละเอียดของหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน ดงันี ้

หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

นำยสพุงศ ์ล่ิมทอง 63 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ   
- ปรญิญำตรี สำขำบรหิำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
ประวัติอบรม 

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

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

- Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 159/2562 

2557-ปัจจบุนั บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ผูอ้  ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน 

2551 – 2556 บรษิัท ท่ำเรือรำชำเฟอรร์ี่ จ ำกดั(มหำชน) ผูบ้รหิำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

2542 – 2546 บรษิัท ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) ผูบ้รหิำรฝ่ำยตรวจสอบ 

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

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

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ที่ 2 
 

บรษิัทฯ ว่ำจำ้ง บรษิัท พีแอนดแ์อล ไอที ออดิท จ ำกดั (Outsource) เป็นผูใ้หบ้รกิำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในดำ้นกำรควบคมุทั่วไปของระบบสำรสนเทศ ทัง้นี ้ไดม้อบหมำยให ้นำย
ศกัดิ์ชำย  ตัง้ประเสรฐิ  เป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในดำ้นกำรควบคมุทั่วไปของระบบสำรสนเทศ  โดยมีรำยละเอียดของหวัหนำ้งำนฯ ดงันี ้

หัวหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

นำยศกัดิ์ชำย  ตัง้ประเสรฐิ 40 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปรชัญำดษุฎีบณัฑิต  เทคโนโลยสีำรสนเทศ  มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

- วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  (The research is excellent) 

- วิทยำศำสตรบณัฑติ  วิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ มหำวิทยำลยั
รำชภฏัอดุรธำน ี

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

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

กำรฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้อง 
- Certified in Risk and Information Systems Control 
(CRISC) 

2556 – 
ปัจจบุนั 

บรษิัท พีแอนดแ์อล ไอที ออดิท จ ำกดั (บรษิัทฯ) /
ธุรกิจใหบ้รกิำรตรวจสอบไอที ออดิท, ตรวจสอบ
ภำยในและที่ปรกึษำ 
 

กรรมกำรบรหิำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ที่ 3 
 

หัวหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

- ISO/IEC 27001 Information Security Management 
(ISMS) 

- ISO 9001:2000 Internal Quality Management 
ประสบกำรณว์ิทยำกร 
- IT Risk Management with COSO-ERM (Enterprise Risk 
Management) 

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

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

- กำรบรหิำรควำมมั่นคงปลอดภยัเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรบันกับรหิำรองคก์ร 

- กำรป้องกนัควำมเส่ียงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์
ส ำหรบัผูป้ฏิบตัิกำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ที่ 4 
 

เอกสำรแนบ 3 : 3.2 รำยละเอยีดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท (Compliance) 

บรษิัทฯ มอบหมำยใหน้ำยทรงวฒุิ บวัเขม็ เป็นหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบรษิัท (Compliance) โดยมีรำยละเอยีดของหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน ดงันี ้

หัวหน้ำงำนก ำกบัดแูล
กำรปฏิบตัิงำนของ

บริษัท 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

นำยทรงวฒิุ บวัเข็ม 66 - ปริญญำตรี สำขำบญัช ี
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร ์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศ์ำสตร ์

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

รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำร ศนูยบ์ริกำรส ำนกังำน 
2560-2561 บริษัทหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย 

2557-2560 กลุ่มบริษัท ซื่อตรงพรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั ผูจ้ดักำรฝ่ำยนิติกรรม 

   2553-2556 ธนำคำร ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
สำยสนบัสนนุธุรกิจ 

   2550-2553 บริษัทบริหำรสินทรพัย ์สำทร จ ำกดั 
(ในเครือ ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน)) 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

   2542-2550 ธนำคำร ไทยธนำคำร จ ำกดั (มหำชน)  
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

   2533-2542 ธนำคำร สหธนำคำร จ ำกดั (มหำชน) ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส 
ฝ่ำยพฒันำคณุภำพสินเช่ือและกฎหมำย  

   2517-2533 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) หวัหนำ้สว่น/ผูส้อบบญัชีอำวโุส 
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 

เอกสำรแนบ 4 

ทรัพยส์ินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพยส์ิน 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 4:          ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจและรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำ 
                   ทรัพยส์ิน 

1. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

 รำยละเอียดทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ ปรำกฎอยู่ในส่วนท่ี 1.1  หนำ้ 41 ขอ้ 4 

 

2. รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพยส์ิน 

- ไม่มี    -  
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 5 

 

นโยบำยและแนวปฎิบัติกำรก ำกับดูแลกิจกำร ฉบับเต็ม และจรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มทีบ่ริษัท
ได้จัดท ำไว้ 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 5 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 5:          นโยบำยและแนวปฎิบตัิกำรก ำกับดูแลกิจกำร ฉบับเต็ม และจรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับ 
                               เต็มทีบ่ริษัทได้จัดท ำไว ้

 
 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของ 

บริษัท เซน็ คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด ( มหาชน ) และบริษทัย่อย 
 

หมวดที ่1 สิทธขิองผู้ถือหุ้น 
หมวดที ่2 การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 
 

หมวดที ่1 
สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

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

ประเภทสถำบนัเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้   

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

ในแต่ละวำระ รวมทัง้ขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งตดัสินใจในที่ประชมุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผู้

ถือหุน้หรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม โดยจะด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดท้รำบเป็นกำรล่วงหน้ำ 

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

3. บรษิัท จะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมเก่ียวกบัวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ถึงคณะกรรมกำรบรษิัท ล่วงหนำ้ 

โดยใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมไดต้ัง้แต่วนัท่ีบรษิัท เผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และ

เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท จนถึง 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำม

ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท หรือทำงโทรสำร หรือทำงอีเมล์ของเลขำนุกำรบริษัท ทั้งนี ้ บริษัท จะแจ้ง

หลัก เกณฑ์ในกำร ส่งค ำถำมล่วงหน้ำ ผ่ำนระบบข่ ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประ เทศไทย 

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

ของบรษิัท 

4. บริษัท จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรใชสิ้ทธิในกำรเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ โดย

จะจัดประชุมในวันท ำกำร และมีสถำนกำรประชุมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครหรือปริมณฑลซึ่งมีกำร
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 5 หนำ้ที่ 2 
 

คมนำคมสะดวกต่อกำรเดินทำงของผูถื้อหุน้ อีกทัง้จะจดัใหม้ีบุคลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอส ำหรบั

กำรตรวจสอบเอกสำร และจดัใหม้ีอำกรแสตมป์ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะ 

5. บริษัท จะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วม

ประชมุได ้โดยจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได  ้

2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษัท จะจัดให้มีกำรใชบ้ัตรลงคะแนนเสียง และ/หรือ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุน้  

กำรลงทะเบียนผูถื้อหุน้ กำรลงคะแนนเสียงในวำระส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรท ำรำยกำรไดม้ำ

หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์รวมทัง้กำรนบัคะแนนเสียงและกำรแสดงผลกำรลงคะแนน เพื่อควำมโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้และเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง และแม่นย ำ 

2. บริษัท จะก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษัท ทุกคนเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถื้อหุน้และร่วม

ตอบขอ้ซกัถำมต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

3. บริษัท จะจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนแยกตำมรำยกำรย่อยในแต่ละวำระที่เสนอ เช่น วำระกำรลงมติเลือกตัง้

กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

4. บริษัท จะจดัใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชมุผูถื้อหุน้ และจะ

เปิดเผยผลกำรลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทรำบ พรอ้มบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 

5. ประธำนในที่ประชมุจะตอ้งจดัสรรเวลำใหอ้ยำ่งเหมำะสม และส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสแสดงควำมคดิเหน็

และตัง้ค ำถำมที่เก่ียวขอ้งต่อที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุนัน้ๆ 

3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บรษิัท จะจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุ โดยมีกำรบนัทึกกำร

ชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน วิธีกำรแสดงผลคะแนนใหท้ี่ประชมุทรำบก่อนด ำเนินกำรประชมุ กำรเปิดโอกำส

ใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเด็นหรือซกัถำม กำรตอบสำระส ำคญั ค ำถำม ค ำชีแ้จง ขอ้คิดเห็น และวิธีกำรนบัคะแนน 

รวมถึงจ ำนวนคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทุกวำระอย่ำงครบถว้น รวมถึงบนัทึกรำยชื่อ

กรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชุมและกรรมกำรที่ลำประชมุดว้ย โดยจะส่งรำยงำนกำรประชุมใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ตำมระเบียบ และเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบและอำ้งอิงได ้

2. บริษัท จะเปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมผูถื้อหุน้ในวนัท ำ

กำรถดัไปบนเว็บไซตข์องบรษิัท 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 5 หนำ้ที่ 3 
 

หมวดที ่2 
การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั 

1. การให้ขอ้มูลกอ่นการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษัท จะแจง้ก ำหนดกำรประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ต่อ

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพรผ่่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัท อย่ำงนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

2. บริษัท จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ที่ใชใ้นกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ

กำรออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

3. บรษิัท จะท ำหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  

2. การคุ้มครองสทิธขิองผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 
1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผูถื้อหุ้นตำมหลักเกณฑท์ี่ บริษัท ก ำหนด ซึ่งได้

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

วนัท่ี 31 ธันวำคม ของทกุปี  

2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ บริษัท ก ำหนด ซึ่งได้

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

วนัท่ี 31 ธันวำคม ของทกุปี 

3. ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหำรจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคัญ โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

3. การป้องกันการใช้ขอ้มูลภายใน  
1.  บริษัทจะใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร ของบริษัท รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชี

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

2. ก ำหนดให ้(ก) กรรมกำร และผูบ้รหิำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงนิท่ีเป็น
ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ มีหนำ้ที่จดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องตนที่
ออกโดยบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ไม่บรรลนุิติภำวะ และ (ข) นิติ
บุคคลซึ่งบุคคลตำม (ก) ถือหุ้นรวมกันเกินรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
ดังกล่ำว และกำรถือหุน้รวมกันดังกล่ำวเป็นสัดส่วนที่มำกที่สุดในนิติบุคคลนั้น  ตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ครัง้
แรกภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกกำรมีหนำ้ที่รำยงำนตำมกฎหมำย และภำยใน 3 วนัท ำกำรทุกครัง้ที่มีกำร
เปล่ียนแปลงโดยมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลักทรพัย ์ โดยส่งผ่ำนมำยังเลขำนุกำรบริษัท เพื่อน ำส่ง
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 5 หนำ้ที่ 4 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์กุครัง้ และก ำหนดใหเ้ลขำนกุำรบริษัทสรุป
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยแ์ละกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยต์่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อ
รับทรำบเป็นประจ ำทุก 6 เดือน และให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมกำรหรือผู้ที่
คณะกรรมกำรมอบหมำยเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหุน้ของบริษัทตนเองอย่ำงนอ้ย 1 วนัล่วงหนำ้ก่อนท ำกำรซือ้
ขำย 

3.  ก ำหนดหำ้มมิใหก้รรมกำร และผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ี
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในเก่ียวกบังบ
กำรเงิน ฐำนะกำรเงิน หรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงขอ้มลูภำยในอื่นที่เป็นสำระส ำคญั ซือ้ ขำย 
เสนอซือ้ หรือเสนอขำย หรือชักชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่งหุน้หรือหลักทรพัยอ์ื่น 
(ถำ้มี) ของบรษิัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในช่วงเวลำกอ่นท่ีจะเผยแพรง่บกำรเงนิหรือเผยแพรเ่ก่ียวกบั
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท จนกว่ำบริษัท จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดย
บรษิัท จะแจง้ใหก้รรมกำร และผูบ้ริหำร งดกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำอย่ำง
นอ้ย 30 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณะ และควรรอคอยอย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำร
เปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณะแลว้ จึงจะสำมำรถท ำรำยกำรขำ้งตน้ได ้

4. ก ำหนดหำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้งของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สันนิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มูลภำยในตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัย์ฯ ใชข้อ้มูลภำยในของบริษัท 
และบริษัทย่อย ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลักทรัพยข์องบริษัท ซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อสำธำรณะ ซึ่งตนไดล่้วงรูม้ำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนัน้ มำใชเ้พื่อกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอ
ขำย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถำ้มี) ของบริษัท ไม่
ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะท ำเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่น หรือน ำ
ขอ้เท็จจรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตำม 

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

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

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

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
จรรยำบรรณของบริษัท ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ของบริษัท และบริษัทย่อย ด ำเนินกำรกับ

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยยึดถือประโยชนข์องบริษัท เป็นส ำคญั  บริษัท ไดจ้ดัวำงระบบกำรปฏิบตัิงำนเพื่อดูแล
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันให้เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน โดยก ำหนดให้กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องในกำรพิจำรณำวำระใดที่กรรมกำรหรือ
ผูบ้ริหำรมีส่วนไดส่้วนเสีย และจะตอ้งแจง้ส่วนไดเ้สียก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ๆ พรอ้มทัง้บนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 
โดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรที่มีส่วนไดเ้สียในวำระใดจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในวำระดงักล่ำวและตอ้งออกจำก
หอ้งประชมุในวำระนัน้ๆ 

 
หมวดที ่3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บรษิัท และบรษิัทย่อยใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม โดยค ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยหรือ

ขอ้ตกลง ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย อันไดแ้ก่ ลูกคำ้ พนักงำน ผูถื้อหุน้ หรือนักลงทุน หุน้ส่วนธุรกิจ เจำ้หนี ้สังคม 
ชุมชนที่บริษัท ตัง้อยู่ รวมทัง้ภำครฐั ผูส้อบบญัชี และคู่แข่ง เพื่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินและควำมยั่งยืนของกิจกำร ดงันัน้ 
บริษัท และบริษัทย่อยจึงค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยบริษัท และบริษัทย่อยจะเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัที่
เก่ียวขอ้งใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียเหล่ำนั้นไดร้บัทรำบอย่ำงเพียงพอ รวมถึงมีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรบัและจดักำรขอ้
รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยเปิดเผยกระบวนกำรและช่องทำงในเว็บไซตข์องบรษิัท และรำยงำนประจ ำปี ทัง้นี ้ผูม้ีส่วน
ไดเ้สียของบรษิัท มีดงัต่อไปนี ้

1. ลูกค้า    
บริษัท และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นที่จะท ำให้ลูกคำ้มีควำมพึงพอใจสูงสุด ดว้ยกำรพัฒนำสินคำ้และบริกำรที่มี

คุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใหไ้ดม้ำกที่สดุในรำคำที่ยตุิธรรม ตลอดจนใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเก่ียวกบักำร
ด ำเนินกิจกำรและผลิตภณัฑข์องบรษิัท และบรษิัทย่อย และพยำยำมรกัษำช่องทำงกำรติดต่อกบัลกูคำ้โดยเปิดรบัฟังควำม
คิดเห็นของลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ  

2. พนักงาน  
บริษัท และบริษัทย่อยจะให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสกับ

พนกังำนอย่ำงทั่วถึงและสม ่ำเสมอ และถือพนกังำนเป็นทรพัยำกรที่มีคณุค่ำขององคก์ร และมีควำมส ำคญัต่อกำรเติบโต 
และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งใหก้ำรดูแลและจดัหำส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่มี
คุณภำพใหแ้ก่พนักงำน โดยใหค้วำมส ำคัญในเรื่องของสุขภำพและควำมปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนดว้ย
ควำมเป็นธรรม ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนอย่ำงยตุิธรรมและเป็นธรรมเมื่อเทียบกบัธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั 

3. ผู้ถือหุ้น   
บริษัท และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นในกำรด ำเนินงำนและจะปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต โปร่งใส เป็นธรรม 

และใช้ควำมรู้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำน โดยค ำนึ งถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ด้วย
ผลตอบแทนที่ดีและกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้รำยงำนสถำนกำรณข์องบรษิัท และบรษิัทย่อยอย่ำงต่อเนื่อง ครบถว้น 
โปรง่ใส เชื่อถือได ้และใหโ้อกำสผูถื้อหุน้ทกุรำยไดใ้ชสิ้ทธิอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
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4. หุ้นส่วนธุรกิจและ เจ้าหนี ้   
บรษิัท และบรษิัทย่อยถือว่ำกำรท ำใหหุ้น้ส่วนธุรกิจและเจำ้หนีข้องบรษิัท เขำ้ใจถึงกิจกำรของบรษิัท อย่ำงถ่องแท้

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

5. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม 
บรษิัท และบรษิัทย่อยจะใส่ใจและใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคณุภำพชีวิตของ

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

6. คู่แข่ง 
บริษัท และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งตำมกรอบของกำรแข่งขันอย่ำงยุติธรรมและมีจริยธรรม และประกอบ

ธุรกิจ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรพฒันำและควำมกำ้วหนำ้ของตลำด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมในภำพรวม โดยไม่แสวงหำ
ขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งที่ไม่สจุรติ หรือไม่เหมำะสม 

7. คู่ค้า 

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

นอกจำกนี ้บริษัท และบริษัทย่อยจะจดัใหม้ีกำรประเมินคู่คำ้เป็นประจ ำทุกปี พรอ้มทัง้แจง้ผลกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อใหคู้่คำ้ไดป้รับปรุงคุณภำพสินคำ้และงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกำสใหคู้่คำ้
สำมำรถแจง้ขอ้รอ้งเรียนได ้
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หมวดที ่4 
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

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

1. ขอ้มูลข่ำวสำรที่เปิดเผยจะตอ้งมีควำมถูกตอ้ง เพียงพอ ชัดเจน ทันเวลำ และไม่ใหเ้กิดควำมส ำคญัผิดใน

สำระส ำคญัของขอ้มลู 

2. ปฏิบตัิตำมกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลู อย่ำงถกูตอ้งและครบถว้น 

3. บรษิัท จะก ำหนดใหบ้คุคลที่ไดร้บัมอบหมำยมีสิทธิในกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณะ

เท่ำนัน้ 

4. ขอ้มลูที่จะมีผลต่อรำคำซือ้ขำยหลกัทรพัยซ์ึ่งส ำคญัต่อกำรตดัสินใจลงทุน บริษัท จะด ำเนินกำรเปิดเผยต่อ

สำธำรณะโดยไม่ชกัชำ้ ผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

5. กำรเปิดเผยขอ้มูลจะท ำผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น กำรรำยงำนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือบนเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 

 
หมวดที ่5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

1. บรษิัท ก ำหนดใหม้ีคณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ย กรรมกำรตำมจ ำนวนที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก ำหนด โดย

ตอ้งมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 

ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดแต่ไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน จ ำนวนที่เหลือเป็นกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหำร และก ำหนดโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรใหป้ระกอบดว้ยคุณสมบตัิหลำกหลำย ทัง้ในดำ้นทกัษะ 

ประสบกำรณ ์เพศ และ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท โดยจะท ำกำรเผยแพร่นโยบำย

ในกำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรที่มีควำมหลำกหลำย รวมถึงจ ำนวนปีกำรด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรในบรษิัท ของกรรมกำรแต่ละท่ำนในรำยงำนประจ ำปีและบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

2. กรรมกำรตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และไม่มี

ลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้

ถือหุน้ตำมกฏหมำย และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และในกำรสรรหำ

กรรมกำรใหม่จะพิจำรณำจำกฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool) ดว้ย 
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3. เพื่อเสริมสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัท ใหม้ีควำมเขม้แข็งและกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่

ในบริษัท ไดอ้ย่ำงเพียงพอ บริษัท ก ำหนดใหก้รรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

ไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท  

4. เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนในธุรกิจของบรษิัท บรรลผุลอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรษิัท มีแนวปฏิบตัิในกรณีประธำน

เจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัท จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทท่ี

บริษัท ไปลงทุนไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทที่ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรนั้นตอ้งไม่มีควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชนแ์ละไม่ไดเ้ป็นคู่แข่งของบริษัท ทัง้นี ้กำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นจะมีกำรเสนอ

เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำอนมุตัิ รวมถึงตอ้งไม่ไปท ำงำนในบรษิัทอื่นใดที่ไม่ใช่บรษิัทท่ีบรษิัท ไป

ลงทนุ 

5. บริษัท ก ำหนดคุณสมบตัิของกรรมกำรอิสระโดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ยกเวน้

ในเรื่องกำรถือหุน้ซึ่งบริษัท ก ำหนดเพิ่มเติมใหเ้ขม้งวดกว่ำ โดยจะตอ้งถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของทุนจด

ทะเบียนที่ช ำระแลว้ของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ

กรรมกำรอิสระไม่เกิน 9 ปี  

6. บริษัท ก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อให้สำมำรถเกิด

กำรตรวจสอบถ่วงดลุกำรท ำงำนของฝ่ำยบรหิำรไดอ้ย่ำงอิสระ โดยแบ่งแยกหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบออก

จำกกนั ดงันี ้

(1) ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

โดยดูแลใหม้ีวำระกำรประชุมที่ส  ำคญัและจ ำเป็นดำ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพำะเรื่อง

แผนกลยทุธ ์จดัสรรเวลำใหฝ่้ำยบรหิำรมีกำรน ำเสนอขอ้มลูที่ชดัเจน มีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชมุ

อย่ำงถกูตอ้ง รวมทัง้ดแูลใหก้ำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท เป็นไปตำมนโยบำยที่วำงไว ้นอกจำกนี ้

ยงัท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในกำรประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

(2) ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรมีหนำ้ที่ควบคุมดูแลบริหำรตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย รวมถึงกำร

จดัท ำนโยบำย แนวทำงยทุธศำสตรก์ำรท ำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของ

บริษัท และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมกำรบริษัท อนุมตัิ รวมทัง้ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย

แนวทำงยุทธศำสตรก์ำรท ำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของบริษัท และ

บรษิัทย่อยตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท อนมุตัิ 

7. บริษัท จัดใหม้ีเลขำนุกำรบริษัทเพื่อท ำหนำ้ที่ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย กฎเกณฑต์่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร
บริษัท ควรทรำบ และปฏิบตัิหนำ้ที่ดูแลกิจกรรมของกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติ
ของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้เลขำนุกำรบริษัทตอ้งมีวุฒิกำรศึกษำจบปริญญำตรีทำงกฎหมำยหรือบญัชี 
หรือไดผ่้ำนกำรอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของเลขำนุกำรบริษัท โดยบริษัท จดัใหม้ีกำร
ก ำหนดคณุสมบตัิของเลขำนุกำรบรษิัท ที่เหมำะสมและเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบกำรณข์องเลขำนุกำร
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บริษัทในรำยงำนประจ ำปีและบนเว็บไซตข์องบรษิัท และใหเ้ลขำนกุำรบริษัทไดฝึ้กอบรมและพฒันำควำมรู ้
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
2. การจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ือง 

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

คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมี
อ ำนำจแจง้ใหฝ่้ำยบรหิำรเขำ้ประชมุ ชีแ้จง หรือจดัท ำรำยงำนน ำเสนอ ไดต้ำมที่เห็นควร 

คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะมีองคป์ระกอบ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และหนำ้ที่ เป็นไปตำมกฎบัตรของแต่ละ
คณะ สรุปไดด้งันี ้

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

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ยกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน 
โดยตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

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

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

5) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมกำรของบริษัท จ ำนวนหนึ่ง  และอำจประกอบดว้ยบุคคลอื่นใด 
คนหนึ่งหรือหลำยคน โดยมีจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรและได้รับกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท 

 
 
3. บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
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1. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นไปตำมที่ได้ก ำหนดไว้โดยกฎหมำย หนังสือ

บรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้

(1) ก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย กลยุทธ ์และเป้ำหมำยทำงกำรเงินส ำหรบับริษัท และบรษิัท

ย่อย รวมทัง้พิจำรณำอนุมตัินโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ และก ำกับ

ควบคุมดูแลใหฝ่้ำยบริหำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมวิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ และ

เป้ำหมำยทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมลูค่ำทำงเศรษฐกิจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดย

ค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง 

(2) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัท อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(3) วำงโครงสร้ำงและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำร

ด ำเนินกำรที่เป็นไปตำมระเบียบ ขอ้บงัคับ มติของคณะกรรมกำร มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ย

ควำมสจุรติและระมดัระวงั 

(4) วำงโครงสรำ้งและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อใหม้ีระบบกำรบริหำร

ควำมเส่ียง กำรก ำกบัและตรวจสอบ และกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 

(5) ติดตำมและประเมินผลกำรท ำหนำ้ที่บริหำรจดักำรของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อใหบ้รรลตุำม

แผนกลยทุธภ์ำยใตง้บประมำณซึ่งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

(6) ดูแลใหม้ีกำรจัดท ำบัญชี และกำรเก็บรกัษำบัญชีและเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรเปิดเผย

ขอ้มลูที่เหมำะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนทั่วไป  

(7) ตรวจตรำและด ำเนินกำรให้เป็นที่ แน่ใจได้ว่ำบริษัท และบริษัทย่อยได้มีกำรปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณและนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร รวมทั้ง

ก ำหนดนโยบำยของบรษิัท และบรษิัทย่อยดำ้นบรรษัทภิบำลและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

(8) มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้บุคคลเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทย่อย

อย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ไวอ้ย่ำงชัดเจน ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด

กรอบอ ำนำจในกำรใชด้ลุพินิจที่ชดัเจนใหก้ำรออกเสียงในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทย่อย

ในเรื่องส ำคญัตอ้งไดร้บัควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนและมีกำรควบคุมกำรบริหำร

ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึง

กำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรไดม้ำหรือ

จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัส ำคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

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

2. ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  วัตถุประสงค์

และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ คณะกรรมกำรยงัมีกำรก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่ และควำม

รบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท ไวต้ำมที่ปรำกฏในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรษิัท   

 
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ 

คณะกรรมกำรบรษิัท ปฏิบตัิงำนผ่ำนกำรประชมุของคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้
1. บริษัท จัดให้มีตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำทั้งปี และให้เลขำนุกำรบริษัทแจ้งให้

กรรมกำรแต่ละคนทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว 

2. ก ำหนดใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท อย่ำงนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี และจะตอ้งประชมุกนัอย่ำงนอ้ย 3 เดือน

ต่อ 1 ครัง้  

3. ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำรร่วมกันพิจำรณำเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 

เขำ้สู่วำระกำรประชมุ 

4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แต่ละครัง้ มีก ำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจน มีเอกสำรประกอบกำร

ประชมุที่ครบถว้นเพียงพอ และจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุใหแ้ก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 

7 วนัก่อนวนัประชมุ 

5. กรรมกำรทุกคนตอ้งเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ เวน้แต่กรณีมี

เหตจุ ำเป็น  

6. ประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะ

อภิปรำยปัญหำส ำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน ประธำนกรรมกำรจะส่งเสริมให้มีกำรใชดุ้ลยพินิจที่

รอบคอบ กรรมกำรทุกคนใหค้วำมสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น ำสู่ที่ประชุม รวมทัง้ประเด็นกำรก ำกับดูแล

กิจกำร 

7. ก ำหนดใหจ้ ำนวนองคป์ระชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรว่ำ ตอ้งมี

กรรมกำรอยู่ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

8. ในกรณีที่ผูด้  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรแต่งตัง้

ใหก้รรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ร่วมพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชมุคณะกรรมกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำม

หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน 

9. บริษัท มีนโยบำยใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร มีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็น เพื่อ

อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมดว้ย และแจ้งให้

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรทรำบถึงผลกำรประชมุดว้ย 
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10. บรษิัท มีนโยบำยสนบัสนนุใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 

11. กรรมกำรทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมไดจ้ำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เลขำนุกำร

บริษัท หรือผูบ้ริหำรอื่นที่ไดร้บัมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และกรณีจ ำเป็นอำจจดัใหม้ี

ควำมเห็นอิสระจำกที่ปรกึษำ 

12. คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษัทท ำหนำ้ที่บันทึกกำรประชุม ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และ

ตอ้งมีควำมชดัเจนทัง้ผลกำรประชมุ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพื่อใชใ้นกำรอำ้งอิง 

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทุกปี เพื่อ
พิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

บรษิัท มีกระบวนกำรประเมินผลของคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้
1. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองเป็นรำยปี เพื่อให้กรรมกำรร่วมกัน

พิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป ทัง้นี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร

บริษัท จะใชแ้นวทำงตำมกำรประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลักทรพัย์ฯ และด ำเนินกำรปรบัปรุงเพิ่มเติม

เพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

2. คณะกรรมกำรบริษัท จดัใหม้ีกำรประเมินผลงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เพื่อเปรียบเทียบกับผลกำร

ด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริษัท จะท ำกำรประเมินในแบบประเมินผล และคณะกรรมกำรบริษัท ได้

มอบหมำยใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นผูแ้จง้ผลกำรประเมินต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและคณะกรรมกำร

บรษิัท 

 
6. ค่าตอบแทนของกรรมการ 

เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรขดักนัของผลประโยชนบ์รษิัท จึงก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดและเสนอให้คณะกรรมกำรเห็นชอบ จำกนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตำมผลงำนของ
คณะกรรมกำร โดยมีหลกัเกณฑป์ฏิบตัิดงันี ้ 

1. กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกกำรเปรียบเทียบกับบริษัท 

ที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน ผลประกอบกำรของบริษัท และหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร โดยกำร

พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรอยู่ในอ ำนำจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

พิจำรณำหลักเกณฑ ์และนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกปี โดยคณะกรรมกำรบริษัท ตอ้ง

น ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจำรณำ โดยก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุม

สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ 

2. ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร เป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล

กำรด ำเนินงำนของบรษิัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้รหิำรแต่ละคน  
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3. คณะกรรมกำรบรษิัท และผูบ้รหิำรระดบัสงูจะตอ้งรำยงำนเก่ียวกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร หลกักำรเหตผุลไว้

ในรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงินของบรษิัท 

 
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1. บรษิัท และบรษิัทย่อยจะส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้ีกำรฝึกอบรมและกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง

ในระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร 

เลขำนกุำรบรษิัท เป็นตน้ เพื่อใหม้ีกำรปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

2. บรษิัท และบรษิัทย่อยจะจดัใหม้ีกำรปฐมนิเทศและจดัเอกสำรและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่

ของกรรมกำรใหม่  

3. คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้มีแผนพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรระดับประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรจนถึงระดับ

ผู้อ  ำนวยกำร โดยมอบให้ฝ่ำยบริหำรจัดท ำแผนสืบทอดงำน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
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จรรยำบรรณ(Code of Conduct) 

ของ 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน ) และบริษัทย่อย 

ฉบับที ่1 ปี พ.ศ. 2561 

1. ขอบเขต 

จรรยำบรรณของบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน ) (“บริษัท”) ใชส้  ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร 
พนกังำน และลกูจำ้งของบรษิัท และบรษิัทย่อย  

2. นโยบำย 

บรษิัท มีนโยบำยที่จะท ำธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมำย เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และเคำรพในสิทธิของ
พนกังำน ลกูจำ้ง คู่คำ้ และทกุกลุม่ที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

3. จรรยำบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

3.1 กำรปฏิบัติตนตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งต่ำงๆ ของบริษัท และบริษัท
ย่อย 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งทกุคนของบรษิัท และบรษิัทย่อย มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่
จะตอ้งรบัทรำบ  ท ำควำมเขำ้ใจและตอ้งปฏิบตัิตนตำมจรรยำบรรณ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกำศ และ
ค ำสั่งต่ำงๆ ของบรษิัท และบรษิัทย่อย และของผูบ้งัคบับญัชำในระดบัเหนือขึน้ไป กลำ่วคือ 

3.1.1 ต้องสนับสนุนและปฏิบัติตำมนโยบำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ ง ข้อตกลง ประกำศ หรือ
หนงัสือเวียนของบรษิัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกำศใหท้กุคนทรำบโดยเครง่ครดั 

3.1.2 ตอ้งปฏิบตัิงำนในหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนตอ้งรำยงำนเหตกุำรณ์
ที่อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ชื่อเสียง และทรพัยส์ินของบรษิัท และบรษิัทย่อย โดยเรว็ 

3.1.3 ตอ้งสภุำพ ใหเ้กียรติ และใหค้วำมนบัถือต่อผูร้ว่มงำน 
3.1.4 ตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมตัง้ใจ วิริยะอุตสำหะ รกัษำระเบียบแบบแผนและธรรมำภิบำลของ  

บริษัทและบรษิัทย่อย เพื่อเป็นแบบอย่ำงอนัดี และท ำใหบ้ริษัท และบริษัทย่อย มีควำมกำ้วหนำ้ 
และเป็นไปอย่ำงถกูตอ้ง 

3.1.5 ตอ้งรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนแ์ละควำมลบัของบรษิัท บรษิัทย่อย และลกูคำ้ หรือที่เก่ียวกบักิจกำร 
ใด ๆ ที่ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครดั กำรเผยแพร่ข่ำวสำรต่ำง ๆ อันเก่ียวกับธุรกิจกำรเงินและตวั
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บุคคลของบริษัท และบริษัทย่อย จะตอ้งกระท ำตำมแนวทำงที่ถูกตอ้งเหมำะสมที่ไดร้บัอนญุำต
เท่ำนั้น และต้องกระท ำด้วยควำมรอบคอบและมีประสิทธิภำพ ทุกคนตกลงจะรักษำข้อมูล
ขำ้งตน้ไวเ้ป็นควำมลบั หำกมีกำรเปิดเผยหรือส่งใหแ้ก่ผูอ้ื่นหรือใชข้อ้มูลดังกล่ำวในเรื่องอื่นใด
นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ใหก้ับบริษัท และบริษัทย่อย  ผูฝ่้ำฝืนตกลงยินยอมรบัผิดชอบ
ชดใชค้วำมเสียหำยในทำงแพ่ง ใหแ้ก่บรษิัท และบรษิัทย่อย ตำมที่เกิดขึน้จรงิทกุประกำร 

3.1.6 ตอ้งช่วยกันดูแลรักษำ ระมัดระวังและป้องกันทรัพยส์ินของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมิให้
เสียหำยหรือสญูหำย ไม่ว่ำจำกบคุคลหรือจำกภยัพิบตัิใด ๆ เท่ำที่สำมำรถจะท ำไดอ้ย่ำงเต็มที่   

3.1.7 ตอ้งบริหำรงำนโดยยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมใหม้ีคณุธรรมและจริยธรรม
ในทกุระดบัของบรษิัท และบรษิัทย่อย ตลอดจนสอดสอ่งดแูลและจดักำรแกปั้ญหำควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึ้นในบริษทั และบริษทัย่อย โดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั และ
บริษทัยอ่ยเป็นส ำคญั   

3.1.8 ตอ้งปกครองดูแลผูใ้ตบ้ังคับบัญชำอย่ำงใกลช้ิด  มีควำมยุติธรรม  ปรำศจำกอคติ หรือควำม
ล ำเอียง 

3.1.9 ตอ้งพรอ้มที่จะท ำงำนเป็นทีม และสำมำรถรบัฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ื่น 
3.1.10 ตอ้งปฏิบัติตำม ตลอดจนตอ้งสนับสนุน และช่วยควบคุมก ำกับพนักงำนและลูกจ้ำงในบังคับ

บญัชำใหป้ฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ วินยั และขอ้ก ำหนดของบรษิัท และบรษิัทย่อย ในกำรใชร้ะบบ
คอมพิวเตอร ์ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์ ขอ้มลูจรำจรทำงคอมพิวเตอรข์องบรษิัท และบรษิัทย่อย อย่ำง
เคร่งครดั เพื่อใหก้ำรใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรข์องบรษิัท และบริษัทย่อย มีประสิทธิภำพและเป็นไป
ตำมกฎหมำยคอมพิวเตอร ์กฎหมำยลิขสิทธิ์ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และปอ้งกนัมิใหเ้กิด
ควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงและภำพลกัษณข์องบริษัท และบริษัทย่อย หรือ ถูกด ำเนินคดีทัง้ทำง
แพ่ง และ/หรือ อำญำ 

3.2 ข้อไม่พึงปฏิบัติ 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้งทกุคนของบรษิัท และบรษิัทย่อย พงึงดเวน้ไม่ปฏิบตัิหรือประพฤติ
ตนไปในทำงที่จะน ำไปสูค่วำมเสื่อมเสียของบรษิัท บรษิัทย่อย และของตนเอง  กลำ่วคือ 

3.2.1 ตอ้งไม่ใชเ้วลำท ำงำนของบรษิัท และบรษิัทย่อย ไปท ำอย่ำงอ่ืน  หรือใชป้ระโยชนส์ว่นตวั 
3.2.2 ตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท และบริษัท

ย่อย ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนส์่วนตัวหรือผูอ้ื่น หรือเป็นผูถื้อหุน้ที่มีอ ำนำจครอบง ำกำรจัดกำร  
ซึ่งอำจเป็นผลเสียหำยต่อบรษิัท และบรษิัทย่อย ไม่ว่ำโดยตรงหรือออ้ม 

3.2.3 ตอ้งไม่ประพฤติตนไปในทำงที่อำจท ำใหเ้สื่อมเสียต่อต ำแหน่งหนำ้ที่และเกียรติคณุของบรษิทั 
และบรษิัทย่อย  
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3.2.4 ตอ้งไม่จงใจหรือมีเจตนำแจ้งหรือใช้ข้อควำมที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรแจ้งต่อ
บรษิัท และบรษิัทย่อย  

3.2.5 ตอ้งไม่ท ำงำนดว้ยควำมประมำทเลินเล่อ หรือกระท ำกำรใด ๆ อันไม่เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติ
หนำ้ที่ของตนเอง  

3.2.6 ตอ้งไม่ปกปิด หรือบิดเบือนควำมจรงิเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น ซึ่งอำจจะ
เป็นผลเสียหำยต่อบรษิัท และบรษิัทย่อย  ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้ม 

3.2.7 ตอ้งไม่ขดัขวำง หรือกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรขดัขวำงกำรปฏิบตัิงำนโดยชอบของผูม้ีอ ำนำจ
หนำ้ที่ในบริษัท และบริษัทย่อย หรือออกค ำสั่งใด ๆ ใหพ้นกังำนและลกูจำ้งปฏิบตัิในทำงมิชอบ
หรือผิดจรยิธรรม 

3.2.8 ตอ้งไม่ท ำผิดกฎหมำยแพ่งและ/หรือ กฎหมำยอำญำ อันส่งผลเสียหำยใหแ้ก่ตนเองหรือผู้อื่น 
รวมทัง้ บรษิัท และบรษิัทย่อย ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำม 

3.2.9 ตอ้งไม่เปิดเผยค่ำจำ้งหรือเงินเดือน  อตัรำกำรขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผูอ้ื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำ
หรือไม่ก็ตำม 

3.2.10 ตอ้งไม่เรียกรบั หรือยินยอมจะรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใดจำก คู่คำ้ คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด 
ที่ท  ำธุรกิจร่วมกับบริษัทและบริษัทย่อย  หรือกำรเลีย้งรับรอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ำเกินกว่ำควำม
เหมำะสม  ยกเวน้ของขวัญตำมประเพณีนิยม หรือกำรเลีย้งรับรองทำงธุรกิจตำมปกติ หรือ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่เสริมธุรกิจอนัน ำมำซึ่งชื่อเสียงทำงกำรคำ้ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนตำมธรรม
เนียมนิยม แต่หำกสิ่งของหรือผลประโยชนเ์หล่ำนั้นมีมูลค่ำเกินกว่ำ  3 ,000 บำท  ตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชำระดบัตัง้แต่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรำบทนัที 

3.2.11 ตอ้งไม่ใหส้ินบน และ/หรือกำรกระท ำใด ๆ ที่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษัท และบริษัทย่อย 
และ/หรือกำรคอรร์ัปชั่น ไม่ว่ำโดยตรงหรือผ่ำนบุคคลที่สำม และ/หรือใช้อิทธิพล และ/หรือ 
อ ำนำจตำมหนำ้ที่รบัผิดชอบอย่ำงไม่ถูกตอ้งต่อตวัแทนของรฐั คู่คำ้ ซึ่งนบัว่ำเป็นกำรขดัแยง้ต่อ
นโยบำยของบรษิัท และบรษิัทย่อย  

3.2.12 ตอ้งไม่กระท ำกำรเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแกไ้ขดว้ยประกำรใด ๆ ในบนัทกึหรือขอ้มลูใด ๆ เพื่อใหม้ี
ผลเปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนฐำนะกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  และบริษัทย่อย 
และกำรบนัทกึบญัชีใหผ้ิดไปจำกควำมเป็นจรงิโดยเจตนำ ไม่ว่ำเพื่อจุดประสงคใ์ด ๆ ก็ตำม 

3.2.13 ตอ้งไม่เป็นบคุคลที่มีหนีส้ินลน้พน้ตวั หรือมีเหตผุลอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำยใหส้นันิษฐำน
ได้ว่ำมีหนี ้สินล้นพ้นตัว และ/หรือ ศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลำยตำม
กฎหมำย 

3.2.14 ตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรไม่รกัษำขอ้มลูทำงทรพัยส์นิทำงปัญญำของบรษิัท และบรษิัท
ย่อย หรือที่ไดม้ำจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของพนกังำนและลกูจำ้ง รวมทัง้ไม่น ำทรพัยส์นิทำง
ปัญญำของบรษิัท และบรษิัทย่อย ไปท ำซ ำ้ดดัแปลง หรือกระท ำกำรใด ๆ เพื่อประโยชนส์ว่นตวั
หรือเพื่อประโยชนข์องผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนญุำตจำกบรษิัท และบรษิัทย่อย 
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3.2.15 ตอ้งไม่ลอกเลียนแบบผลงำนและทรพัยส์ินทำงปัญญำของบรษิัท และบรษิัทย่อย และ/หรือ ของ
ผูอ้ื่น เพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น 

3.2.16 ตอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแสวงหำประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 
3.2.17 ตอ้งไม่เรียกรอ้ง หรือ ขอกำรสนับสนุนจำกคู่คำ้ (หำกมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งขอกำรสนับสนุน

ดงักล่ำวเพื่อประโยชนข์องบริษัท และบริษัทย่อย ใหห้น่วยงำนต่ำง ๆ หำรือกับหน่วยงำนจดัซือ้
เพื่อเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร) 

3.2.18 ตอ้งไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรละเลย หรือเอือ้อ ำนวยควำมสะดวก แก่บุคคลใด ๆ ที่จะเขำ้มำ
แสวงหำประโยชน ์หรือเขำ้ถึง หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูจรำจร
คอมพิวเตอรข์องบริษัท และบริษัทย่อย โดยมิชอบ หรือโดยไม่ไดร้ับอนุญำตจำกบริษัท และ
บรษิัทย่อย หรือจงใจ สนบัสนนุ ยินยอมใหเ้กิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งกำรกระท ำผิดของผูใ้หบ้รกิำร  ตำม
กฎหมำยคอมพิวเตอร ์กฎหมำยลิขสิทธิ์ กฎหมำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

3.2.19 ตอ้งไม่ซือ้ ขำย โอน รบัโอน หลกัทรพัยข์องบรษิัท และบรษิัทย่อย โดยอำศยัประโยชนจ์ำกขอ้มลู
ภำยในที่ยงัไม่เปิดเผย เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

3.2.20 ตอ้งไม่น ำสิ่งของใด ๆ ไม่ว่ำอุปกรณ์หรือทรพัยส์ินของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์
สว่นตวัหรือเพื่อประโยชนข์องผูอ้ื่น 
 

4. กำรลงโทษทำงจรรยำบรรณ 

บุคคลผูถู้กกล่ำวหำว่ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมประกำศจรรยำบรรณฉบับนีจ้ะถูกพิจำรณำลงโทษตำม
ควำมหนกัเบำ เป็นไปตำมควำมผิดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงโดยจะถกูลงโทษตำมระเบียบขอ้บงัคบั
เก่ียวกบักำรท ำงำนของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

ทัง้นีใ้หผู้บ้งัคบับญัชำหรือคณะกรรมกำรวินยัเป็นผูม้ีอ ำนำจในกำรพิจำรณำลงโทษตำมประกำศฉบับนี ้ 
ส ำหรับกำรลงโทษในกรณีกระท ำผิดวินยัอยำ่งร้ำยแรงหรือลงโทษตั้งแต่พกังำนขึ้นไปให้พิจำรณำลงโทษโดย
คณะกรรมกำรวินยัเท่ำนัน้ 
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เอกสำรแนบ 6 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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เอกสำรแนบ 6:          รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 2563 
 

เสนอ ท่ำนผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 
ท่ำน ไดแ้ก่   
 นำยประวิทย ์  กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
 นำยชวลิต  จินดำวณิค กรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นอิสระตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท โดยไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัขอ้มลูเพื่อ
กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมุ่งเนน้ใหบ้ริษัทมีกำรด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ ดี  สอดคลอ้ง
กบักฎระเบียบ และแนวปฏิบตัิที่ดีที่ก ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุรวมทัง้สิน้ 7  ครัง้ โดยมีกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุครบจ ำนวน 3 
ท่ำนทกุครัง้ ซึ่งไดห้ำรือรว่มกบัฝ่ำยบรหิำร ผูส้อบบญัชี คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง และ           ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง  โดยสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ดงันี ้

1. รำยงำนทำงกำรเงนิ  สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี โดยพิจำรณำถึงรำยกำร
ที่มีสำระส ำคญั  ควำมเหมำะสมของนโยบำยบญัชีที่ใช ้ควำมครบถว้นถกูตอ้งของกำรเปิดเผยขอ้มลูใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดข้อควำมเห็น
จำกผูส้อบบญัชีในเรื่องควำมถกูตอ้งครบถว้นของงบกำรเงิน กำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถึงกำรปรบัปรุงบญัชี
ที่ส  ำคญั และมีควำมเห็นสอดคลอ้งว่ำงบกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินเพียงพอเหมำะสม
ตำมมำตรฐำนบญัชีที่รบัรองทั่วไป 

2. กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน  และ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค ์โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนอิสระภำยนอกที่ท  ำหนำ้ที่
ตรวจสอบระบบกำรควบคุมทั่วไปดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษัท รวมทัง้รำยงำนของผูส้อบบญัชีอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดต้ิดตำมและสอบทำนเพื่ อใหฝ่้ำยจดักำรได้
ปฏิบตัิตำมขอ้เสนอแนะต่อระบบควบคุมภำยในเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดเหตุกำรณซ์ ำ้ขึน้อีก ทัง้นีจ้ึงท ำให้
มั่นใจอย่ำงมีเหตผุลว่ำบรษิัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอเพื่อใหท้รำบจดุอ่อนและป้องกนัไม่ให้
เกิดกำรทจุรติหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั 

3. กำรก ำกับดูแลด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมส ำคญัดำ้น
กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนและสอบทำนแนวทำงกำรต่อตำ้นทุจริตและคอรร์ปัชั่นโดยก ำกับดูแลใน

391



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หนำ้ที่ 2 
 

เรื่องกำรขยำยแนวทำงปฏิบตัิกำรต่อตำ้นทุจริตและคอรร์ปัชั่นของฝ่ำยจดักำรไปยงับริษัทย่อยและคู่คำ้
ใหเ้กิดควำมสมดลุ เช่น แนวทำงปฏิบตัิในกำรรบัและใหข้องขวญั  
วันที่ 21 สิงหำคม 2561คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอรร์ัปชั่น ไดม้ีมติให้กำรรับรองบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เป็นสมำชิกแนวร่วม
ปฏิบตัิภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น  

4. กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำขอบเขตกำรปฏิบตัิงำน 
หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบควำมเพียงพอของบุคลำกร ควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคลำกร และกำรพฒันำ 
รวมทัง้ไดก้ ำกบัดแูลงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในและ
บทบำทกำรเป็นท่ีปรกึษำของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในดำ้นระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบกำรบรหิำร
ควำมเส่ียง เป็นไปอย่ำงมีอิสระ มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล รวมทัง้ไดอ้นมุตัิแผนงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี 2564 ที่จดัท ำขึน้ตำมทิศทำงกลยุทธข์องบริษัทและใชห้ลกักำรควำมเส่ียงเป็นพืน้ฐำน 
โดยมุ่งเนน้ใหต้รวจสอบประสิทธิผลของกำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็นจุดควบคมุที่ส  ำคญัในเชิงป้องกัน ตลอดจน
กำรตรวจสอบดำ้นกำรป้องกนักำรทจุรติ  

5. กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑแ์ละกฎหมำย คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำร
ปฏิบตัิงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ กฎระเบียบ และ
ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ ตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริษัทไดป้ฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดต่ำงๆดังกล่ำวไดอ้ย่ำง
ถกูตอ้ง 

6. รำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกันหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์คณะกรรมกำรตรวจสอบได ้  สอบ
ทำน  ก ำกับดูแล และให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชนข์องบรษิัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส โดยยึดหลกัควำมสมเหตสุมผล ควำมโปรง่ใส กำรเปิดเผย
ขอ้มลูอย่ำงเพียงพอ เป็นปกติทำงธุรกิจ และประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำฝ่ำยบริหำรไดต้ดัสินใจท ำรำยกำรดงักล่ำวเพื่อประโยชนข์องบริษัทเป็น
ส ำคญัดงัเช่นที่ท  ำกบับคุคลภำยนอกโดยทั่วไป มีเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิดว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล และมีกำร
เปรียบเทียบกบัรำคำกลำงของตลำดในธุรกิจนัน้ ๆ แลว้ 

7. ผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชี ทกัษะควำมรูค้วำมสำมำรถและ
ประสบกำรณใ์นกำรตรวจสอบ ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีตำมจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพ
บัญชีและข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ฯ คุณภำพของ
งำนสอบบัญชีในรอบปีที่ ผ่ำนมำ และควำมเหมำะสมของค่ำสอบบัญชีแล้ว จึงมีมติเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 

8. กำรประเมินตนเอง คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ โดยกำรประเมินตนเอง
แบบรำยคณะและรำยบุคคลตำมแนวทำงของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลกำรประเมิน
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แสดงไดว้่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงำนตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ระบุไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยยึดมั่นบนหลกักำรควำมถกูตอ้ง ระมดัระวงัรอบคอบ โปร่งใส และมีควำม
อิสระเที่ยงธรรมอย่ำงเพียงพอ ไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงข้อมูลทั้งจำกผู้บริหำร พนักงำน และผู้ที่
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไดใ้หค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำงๆ อย่ำงสรำ้งสรรค ์เพื่อประโยชนต์่อผูม้ีส่วนได้
เสียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร
ตลอดจนผู้บริหำรของบริษัท มีจริยธรรมและควำมมุ่งม่ันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยของบริษัทอย่ำงมีคุณภำพเย่ียงมืออำชีพ ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยได้ให้
ควำมส ำคัญอย่ำงย่ิงต่อกำรด ำเนินงำนภำยใต้ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่มีประสิทธิผล 
โปร่งใส รวมทั้งมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุม เพียงพอ 
และเหมำะสม 
 
 
 
 

(นำยประวิทย ์ กิจไพศำลรตันำ) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ     

            บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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