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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 แมเนจเม้นทจ์ ำกัด (“ZSM”),บริษัท เซ็น แอนด ์โกสุม อินเตอรฟ์ู้ดส์ จ ำกัด 
(“ZKC”)และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลกั ดงันี ้

1. ธุรกิจใหบ้รกิำรรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ 

2. ธุรกิจแฟรนไชส ์ภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ  

3. ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรที่เปิดด ำเนินกำรภำยใตแ้บรนดร์ำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ 
จ ำนวนรวมทั้งสิน้ 349 สำขำ โดยแบ่งออกเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 141 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์
จ ำนวน 208 สำขำ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจบริกำรเก่ียวกับกำร
ให้บริกำรรำ้นอำหำร เช่น กำรจัดส่งอำหำร (Delivery) และธุรกิจอำหำรค้ำปลีกส ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรพรอ้มปรุง 
(Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯมีแบรนดร์ำ้นอำหำรภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ จ ำนวนทั้งสิน้ 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 รำ้นอำหำรป้ิงยำ่งสไตลญ่ี์ปุ่ น 

 

On the Table Tokyo café รำ้นอำหำรประเภทไลฟ์สไตล ์
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ส่วนที่ 1.1 หนำ้ที่ 3 
 

  โลโก้ ช่ือแบรนด ์ ประเภทร้ำนอำหำร 

 

Tetsu รำ้นอำหำรป้ิงยำ่งสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบพรีเมี่ยม 

 

Sushi Cyu Carnival Yakiniku รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรเีมี่ยม 

 

Din’s  
รำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วนั หรืออำหำรจีน

จำนดว่น 

แบรนดร์ำ้นอำหำรไทย 

โลโก้ แบรนด ์ ลักษณะร้ำนอำหำร 

 
ต ำมั่ว รำ้นอำหำรไทย-อีสำน 

 

ลำวญวน รำ้นอำหำรไทย-อีสำน และเวียดนำม 

 

เฝอ รำ้นก๋วยเตี๋ยวสไตลเ์วียดนำม 

 
de Tummour รำ้นอำหำรไทย-อีสำนแบบพรีเมี่ยม 

 

เขียง รำ้นอำหำรไทยตำมสั่ง หรือ อำหำรจำนด่วน 

 
เขียงแกงใต ้ รำ้นอำหำรไทย-อำหำรใต ้รสจดั 

 

 

 

 

 

 

3



                                                                                                                         บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)           

 

ส่วนที่ 1.1 หนำ้ที่ 4 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรที่เปิดด ำเนินกำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ ทัง้สำขำที่
กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของ และสำขำแฟรนไชส ์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศจ ำนวนทัง้สิน้ 349 สำขำ โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

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 33 10 - - - - 43 

2. ZENBOX 2 - - - - - 2 

3. AKA 20 6 - - - 3 29 

4. Tetsu 1 - - - - - 1 

5. Sushi Cyu 3 - - - - - 3 

6. On the Table 25 2 - - - 2 29 

7. Din’s 1 - - - - - 1 

8. ต ำมั่ว 9 2 - 48 44 2 105 

9. ลำวญวน 4 1 - 11 10 - 26 

10. เฝอ - - - - 2 2 4 

11. เดอต ำมั่ว - - - 1 - - 1 

12. เขียง 19 - - 72 11 - 102 

13. เขียง แกงใต ้ 1 - - - - - 1 

14. สำขำในรูปแบบ
Cloud Kitchen 

2 - - - - - 2 

รวม 120 21 - 132 67 9 349 

 

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

เงินส ำหรับบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยในกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำง
เดียวกัน ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมกำรไดม้ีกำรพิจำรณำทบทวนและอนุมตัิวิสยัทศัน ์ ภำรกิจ กลยุทธเ์ป้ำหมำย 
และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท ดงันี ้

1. วิสัยทัศน ์
กลุ่มบริษัทฯ มีวิสยัทศันใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ คือ “เป็นองคก์รผูน้  ำในธุรกิจอำหำรที่ไดร้บัควำมนิยมและ
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ส่วนที่ 1.1 หนำ้ที่ 5 
 

ควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

2. พันธกิจ 
กลุ่มบริษัทฯ มีพนัธกิจหลกัที่ส  ำคญั 4 ประกำรที่จะส่งมอบใหก้บักลุ่มบุคคลที่เป็นเสำหลกัของธุรกิจ 4 

กลุ่ม ซึ่งไดแ้ก่ ผูบ้รโิภค พนกังำน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และผูถื้อหุน้ ดงันี ้

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  ำของประเทศในธุรกิจดำ้นบริกำรรำ้นอำหำร 

(“Food Service”)  

เป้ำหมำยเชิงกลยุทธร์ะยะยำว 
- กำรปรบัปรุงอตัรำก ำไรโดยมีเป้ำหมำยกำรท ำอตัรำก ำไรสทุธิใหไ้ดม้ำกกว่ำรอ้ยละ 8   

- กำรปรับโครงสรำ้งรำยได้หลักของกลุ่มบริษัทให้มีกำรกระจำยตัวมำกขึน้ เพื่อลดควำมเส่ียงในกำร
ประกอบธุรกิจ โดยมีเป้ำหมำยในกำรขยำยธุรกิจแฟรนไชสแ์ละคำ้ปลีกใหม้สีดัส่วนรำยไดร้วมกนัมำกกวำ่ 
รอ้ยละ 30 ของรำยไดร้วมภำยในปี  2567 (ปี 2564 มีสดัส่วนต่อรำยไดร้วมกนัเท่ำกบัรอ้ยละ 14)  

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  
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แผนภำพแสดงจ ำนวนสำขำรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ ตัง้แต่ปี 2556 – ปัจจบุนั 

 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนกำรขยำยที่ตั้งของสำขำรำ้นอำหำรให้ครอบคลุมทั่วทุกสถำนที่ ไม่ว่ำจะเป็น ศูนยก์ำรคำ้ 
ห้ำงสรรพสินค้ำ ห้ำงค้ำปลีก สำขำ Stand Alone หรือ สถำนีบริกำรน ้ำมัน เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึง
รำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯไดง้่ำยและบ่อยขึน้ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยแต่ละประเภท 

อย่ำงไรก็ตำมในปัจจบุนัแผนกำรขยำยสำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีกำรปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัก ำลงั
ซือ้และสภำพเศรษฐกิจที่ชะลอตวั รวมถึงภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ใน
ประเทศไทย โดยในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรปิดสำขำที่ไม่ท ำก ำไร ตลอดจนมีสำขำแฟรนไชสท์ี่หมดสัญญำรวม
ทัง้สิน้ 95 สำขำ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีกำรเปิดสำขำ โดยเนน้รูปแบบสำขำใหม่ ซึ่งจะขยำยรูปแบบรำ้นขนำดเล็ก
นอกศูนยก์ำรคำ้ ในท ำเลที่มีประชำกรหนำแน่น และใช้พืน้ที่ไม่มำก เช่น ตึกแถว และอำคำรพำณิชย ์เน้นกำรขยำย
รูปแบบแฟรนชป์ระเภทสตีทฟู้ดซึ่งสำมำรถขยำยรำ้นไดง้่ำยและรวดเร็ว ในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ  มีกำรเปิด
สำขำใหม่ทัง้สิน้ รวม 106 สำขำ ทัง้นี ้ท ำใหย้อดรวมของสำขำรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2564 มี
จ ำนวนทัง้สิน้ 349 สำขำ โดยแบ่งออกเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯเป็นเจำ้ของ 141 สำขำ และ สำขำแฟรนไชส ์208 สำขำ 

2. กำรพัฒนำแบรนดร้์ำนอำหำรใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ 
นอกจำกกำรขยำยสำขำรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดท์ี่กลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ในปัจจบุนั กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ำยพฒันำธุรกิจ

ใหม่ ท ำหน้ำที่คิดคน้แบรนดร์ำ้นอำหำรใหม่ เพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผู้บริโภคและเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม
ผูบ้รโิภคอย่ำงทั่วถึง โดยที่ผ่ำนมำกลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถน ำเสนอแบรนดร์ำ้นอำหำรใหม่ รวมถึงผลิตภณัฑต์่ำงๆ เขำ้สู่ตลำด
ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง    

แผนภำพแสดงกำรน ำเสนอแบรนดร์ำ้นอำหำรใหมข่องกลุ่มบรษิทัฯ  
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3. กำรขยำยเข้ำสู่ธุรกิจใหม่ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจร้ำนอำหำร 

เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยและช่องทำงในกำรสรำ้งกำรเติบโตของรำยได ้กลุ่มบรษิัทฯ ได้
ขยำยเขำ้สู่ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับรำ้นอำหำร ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจกำรบริกำรจดัส่งอำหำร (Delivery) และ (2) ธุรกิจ
อำหำรคำ้ปลีก เช่น ผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-
Eat) เป็นตน้ 

3.1 ธุรกิจกำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery)  
กลุ่มบริษัทฯ มีกำรให้บริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่

ตอ้งกำรควำมสะดวกสบำย โดยที่ผู้บริโภคไม่จ ำเป็นตอ้งเข้ำมำใช้บริกำรที่สำขำรำ้นอำหำร แต่ใช้
ช่องทำงออนไลน์ผ่ำนผู้ให้บริกำรจัดส่งอำหำร เช่น Grab Food Food Panda Lineman Gojek และ 
Robinhood เป็นตน้ ทั้งนี ้ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีหน่วยงำนที่จะพฒันำระบบกำรจดัส่งอำหำรของ
กลุ่มบริษัทฯ ดว้ยตนเอง โดยผ่ำนช่องทำง Call Center 1376  www.1376delivery.com  Application 
“Zen Group Sookciety” และ Line Official ของ Zen Group  เพื่อเป็นกำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
ใหค้รอบคลมุและมีมำตรฐำนมำกขึน้ รวมถึงกำรปรบัเปล่ียนเมนอูำหำรเพื่อใหส้ะดวกต่อกำรจดัส่งและ
สำมำรถรบัประทำนนอกรำ้นอำหำรไดง้่ำยยิ่งขึน้ โดยกำรใหบ้รกิำรจดัส่งอำหำร (Delivery) นัน้ เป็นกำร
ต่อยอดทำงธุรกิจและเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรสรำ้งกำรเติบโตของรำยไดใ้หก้ับกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่
ตอ้งอำศยักำรลงทนุมำกนกั  

3.2 ธุรกิจอำหำรค้ำปลีก  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรน ำเสนอผลิตภัณฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง (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 หำ้งคำ้ปลีก หำ้งคำ้ส่ง  และช่องทำงออนไลน์ 
รวมทัง้กำรขำยผ่ำนพนัมิตรเพื่อช่วยในกำรจดัจ ำหน่ำยและกระจำยสินคำ้สู่มือผูบ้ริโภคไดง้่ำยขึน้ เป็น
ตน้ โดยผลิตภัณฑอ์ำหำรเหล่ำนีเ้ป็นช่องทำงในกำรสรำ้งกำรเติบโตของรำยไดใ้หก้ับกลุ่มบริษัทฯ ได้
เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯ ยงัมีแผนกำรพฒันำผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) 
และผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) จำกผลิตภัณฑ์หรือเครื่องปรุงที่ เป็นสูตรของ
รำ้นอำหำรในกลุ่มบริษัทฯ ใหม้ีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 
โดยใชอ้งคค์วำมรูข้องกลุ่มบรษิัทฯ ที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยในปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯมีกำรออก
ผลิตภณัฑใ์หม่เขำ้สู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง  เช่น ซอสหมกัเนือ้ ซอสป้ิงย่ำง ซอยซอส ซอสผดัญ่ีปุ่ น ซอสเท
รยิำกิ น ำ้ปลำรำ้กญัชำ เป็นตน้  
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4. กำรรักษำคุณภำพและรสชำติของอำหำรและคุณภำพของกำรบริกำร 
กลุ่มบรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบัทกุรำยละเอียด ตัง้แต่กำรคดัเลือกวตัถดุิบที่สดสะอำดและมีคณุภำพ 

จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบที่มีมำตรฐำน กำรน ำเสนอเมนูอำหำรที่มีรสชำติดีและหลำกหลำย จนถึงกำรใหบ้ริกำรท่ี
ไดม้ำตรฐำนและเป็นท่ีประทบัใจ 

   รสชำติและควำมสดสะอำดของอำหำรเป็นปัจจยัส ำคญัอย่ำงยิ่งส ำหรบัธุรกิจรำ้นอำหำรกลุ่มบรษิัทฯ จึง
ใหค้วำมส ำคญักับกำรเลือกใชว้ตัถุดิบ โดยมีฝ่ำยบริหำรซพัพลำยเชนและฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ ร่วมกัน
คัดสรรวัตถุดิบที่สะอำดและมีคุณภำพจำกผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบที่ไดม้ำตรฐำนจำกทั่วทุกมุมโลก รวมถึงคอย
ติดตำมและควบคุมกระบวนกำรจัดส่งสินคำ้ไปยังสำขำหนำ้รำ้น เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำวัตถุดิบที่จะน ำไปประกอบ
อำหำรนัน้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีกลุ่มบรษิัทฯก ำหนด นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯ มีทีมตรวจสอบคณุภำพ ซึ่งท ำหนำ้ที่
ตรวจสอบกำรบรหิำรจดักำรโดยทั่วไปในรำ้นอำหำรและภำยในครวัที่สำขำรำ้นอำหำรเป็นประจ ำ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่
ทุกสำขำรำ้นอำหำรไม่ว่ำจะเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของ หรือ สำขำแฟรนไชสน์ั้น มีรสชำติของอำหำร 
ควำมสะอำด กำรบรหิำรจดักำร และกำรใหบ้รกิำร ที่มีคณุภำพและมำตรฐำนตำมที่กลุ่มบรษิัทฯ ก ำหนด 

 

5. กำรเข้ำซื้อ/ควบรวม/ร่วมทุนกิจกำรร้ำนอำหำร หรือแบรนดร้์ำนอำหำรอื่น หรือกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้ำนอำหำร 

เพื่อเป็นกำรสรำ้งกำรเติบโตแบบกำ้วกระโดด นอกจำกกำรขยำยธุรกิจที่ด  ำเนินอยู่อย่ำงต่อเนื่องแลว้นัน้ 
กลุ่มบรษิัทฯ อำจพิจำรณำเขำ้ซือ้กิจกำร/ควบรวมกิจกำร/ร่วมทนุกบัรำ้นอำหำร หรือแบรนดร์ำ้นอำหำรอื่น เพื่อเป็น
กำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ เพิ่มรำยไดแ้ละช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยไดท้นัที โดยไม่ตอ้งใชเ้วลำในกำรลงทนุและพฒันำ
ดว้ยตนเอง รวมถึงพิจำรณำรูปแบบธุรกิจอำหำรดำ้นอื่นๆ เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงทำงธุรกิจ (Diversify) 

- 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 ดว้ยกำรซือ้สิทธ์ิมำสเตอรแ์ฟรนไชสร์ำ้นอำหำรสไตลนี์โอไตห้วัน (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 ้ 
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นอกจำกกำรเขำ้ซือ้/ควบรวม/ร่วมทุนกับกิจกำรรำ้นอำหำร หรือแบรนดร์ำ้นอำหำรอื่นแลว้นัน้ กลุ่มบริษัทฯ อำจ
พิจำรณำเขำ้ซือ้/ควบรวม/รว่มทนุกบักิจกำรอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรำ้นอำหำร เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และลดตน้ทนุ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทฯ 

- ในปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้ว่มมอืกบัผูผ้ลิตเครื่องปรุงรสรำยใหญ่จำกจงัหวดัมหำสำรคำม 
จดัตัง้บรษิัทรว่มทนุภำยใตช้ื่อ บรษิัท เซ็น แอนด ์โกสมุ อินเตอรฟ์ดูส ์จ ำกดั (ZKC) เพื่อขยำย
ธุรกิจคำ้ปลีกของกลุ่มบรษิัทฯในกำรเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องปรุงรส เช่น 
น ำ้ปลำรำ้ น ำ้จิม้แจ่ว น ำ้พรกิ และเครื่องปรุงรสต่ำงๆ ทัง้คำ้ปลีก และคำ้ส่งใหค้รอบคลมุทัง้ 
ตลำดภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ อีกทัง้เป็นครวักลำงที่ใชใ้นกำรผลิตเครื่องปรุงรสเพื่อ
ใชใ้นธุรกิจรำ้นอำหำรในเครือ  
 

1.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญ 
1.1.2.1 พัฒนำกำรทีส่ ำคัญ  

ปี 
2534 

▪ เปิดรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นรำ้นแรก ภำยใตแ้บรนด์ ZEN ที่ซอยทองหล่อ ที่มุ่งเนน้ในกำร
น ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ นแบบดั้งเดิม ด้วยวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยม  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 
- 
2553 

▪ ในปี 2550 เปิดบรกิำรรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น (Yakiniku) ภำยใตแ้บรนด ์AKA  

▪ ปี 2552 กลุ่มบริษัทฯ ไดน้ ำเสนอรำ้นอำหำรไลฟ์สไตลรู์ปแบบใหม่ในสไตล์ “โตเกียว 
คำเฟ่” ภำยใตแ้บรนด ์On the Table 

 

ปี 
2554 

▪ จดัตัง้ ZRH ดว้ยทนุจดทะเบียน 1.0 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใต้
แบรนด ์ZEN  

▪ จดัตัง้ OTT ดว้ยทนุจดทะเบียน 8.0 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกจิรำ้นอำหำรภำยใต้
แบรนด ์On the Table และ  

▪ จดัตัง้ GGG ดว้ยทนุจดทะเบียน 12.0 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกจิรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น
แบบพรีเมี่ยม  

▪ จดัตัง้ AKA ดว้ยทนุจดทะเบียน 30.0 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใต้
แบรนด ์AKA 
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ปี 
2555 

▪ ZRH ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 29.0 ลำ้นบำท ส่งผลใหม้ีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้
เป็น 30.0 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

ปี 
2556 

▪ AKA ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 20.0 ลำ้นบำท ส่งผลใหม้ีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้
เป็น 50.0 ลำ้นบำท  

▪ GGG ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 18.0 ลำ้นบำท ส่งผลใหม้ีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้
เป็น 30.0 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

ปี 
2557 

▪ AKA ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 30.0 ลำ้นบำท ส่งผลใหม้ีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้
เป็น 80.0 ลำ้นบำท  

▪ OTT ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 17.0 ลำ้นบำท ส่งผลใหม้ีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้
เป็น 25.0 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

▪ จดัตัง้ ZCG หรือ บริษัทฯ ขึน้เมื่อวนัที่ 1 ธันวำคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
135.0 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) 
และได้มีกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ โดย ZCG ได้เข้ำซือ้หุ้น
ทัง้หมดของ ZRH AKA OTT และ GGG จำกผูถื้อหุน้เดิม ส่งผลใหภ้ำยหลงักำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้ดงักล่ำว ZCG ถือหุน้ในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท ในสัดส่วนรอ้ย
ละ 100.0 

▪ เปิดรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงแบบพรีเมี่ยมภำยใตแ้บรนด ์Tetsu  

ปี 
2558 

▪ บริษัทฯ จัดตั้ง ZSM ขึน้เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 70.0 ลำ้น
บำท เพื่อท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรระบบซัพพลำยเชน (Supply Chain) ให้กับสำขำ
รำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ  

ปี 
2559 

▪ ZCG เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5.6 ลำ้นบำท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 
140.6 ลำ้นบำท  

▪ เข้ำซือ้กิจกำรในเครือแบรนดต์ ำมั่ว ซึ่งเป็นผู้น ำในธุรกิจแฟรนไชสร์ำ้นอำหำรไทย
อีสำน ซึ่งประกอบดว้ย แบรนด ์ต ำมั่ว  ลำวญวน เฝอ และแจ่วฮอ้น  

ปี 
2560 

▪ ซือ้กิจกำรของรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยมภำยใตแ้บรนด ์Sushi Cyu จ ำนวน 2 
สำขำ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้ระดบับน  

▪ ขยำยธุรกิจเขำ้สู่ธุรกิจกำรบริกำรเก่ียวกับกำรใหบ้ริกำรรำ้นอำหำร เช่น กำรบริกำร
จดัส่งอำหำร (Delivery) และธุรกิจอำหำรคำ้ปลีกส ำหรบัผลิตภัณฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง 
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(Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) ตำมหนำ้สำขำ
รำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ และช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยอื่นๆ  

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  

โดยแบ่งเป็นหุน้สำมญัเพิ่มทนุ 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  

▪ น ำเสนอรำ้นอำหำรไทย ภำยใตแ้บรนดเ์ขียง ซึ่งเนน้รูปแบบอำหำรจำนเดียว ที่เป็น
อำหำรตำมสั่งยอดนิยมของไทย เช่น ขำ้วผัดกระเพรำ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ผัดซีอิ๊ว เป็น
ตน้  

ปี 
2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ บรษิัท ZRH มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 270,000,000.0 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  

▪ ไดข้ยำยธุรกิจ  ZEN Box เพื่อเป็นกำรตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภคอนัรีบเร่ง โดยมี
คอนเซ็ปตอ์ำหำรแบบ Grab and Go เน้นอำหำรมีประโยชน์เพื่อสุขภำพที่ดีในวิถี
ชีวิตอันเร่งด่วน เมนูส่วนใหญ่ประกอบดว้ยปลำและผักสดหลำกหลำยชนิด อำทิ 
Maki Wrap สลดั โอนิกิรติ่ำงๆ 

▪ ยำ้ยส ำนักงำนใหญ่ไปยงัที่อยู่ใหม่ เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 เพื่อกำรบรหิำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

▪ น ำเสนอรำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วนั (Neo Taiwanese) อำหำรจีนดัง้เดิมผสมกล่ิน
อำยควำมเป็นญ่ีปุ่ นภำยใตแ้บรนด ์Din’s จำกกำรซือ้สิทธ์ิมำสเตอรแ์ฟรนไชสม์ำ
ด ำเนินงำนจำกประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีเมนอูำหำรท่ีเป็นจดุเด่นของรำ้นคอื “THE FLYING 
XIAO LONG BAO” หรือเสี่ยวหลงเปำติดปีก  
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ปี
2563 

▪ กลุ่มบรษิัทฯได ้จดัตัง้บรษิัทรว่มทนุภำยใตช้ื่อ “บรษิัท กินดีอยู่ดี 2020 จ ำกดั” เมื่อ
วนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2563 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 30.0 ลำ้นบำท โดยกลุ่มบรษิัทฯ ถือ
หุน้ 25% ผ่ำนบรษิัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ จ ำกดั (ZPC) เพื่อขยำยรำ้นอำหำรแบรนด์
เขียงใน 14จงัหวดัภำคใตใ้หร้วดเรว็และมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

▪ ZRH ไดล้ดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 225.0 ลำ้นบำทจำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 300.0 
ลำ้นบำท โดยมีทนุจดทะเบียนคงเหลือจ ำนวน 75.0 ลำ้นบำท 
 

ปี 

2564 

▪ เพื่อขยำยธุรกิจคำ้ปลีก บรษิัทฯ ไดเ้ขำ้ลงทนุในบรษิัท เซ็น แอนด ์โกสมุ อินเตอรฟ์ู้ดส ์
จ ำกัด (ZEN and Kosum Interfoods Co.,Ltd หรือ ZKC) โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 51% 
ผ่ำนบริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ จ ำกัด กำรร่วมทุนครัง้นี ้ ถือเป็นกำรขยำยธุรกิจครัง้
ส ำคัญของ ZCG โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่ำวจะเป็นฐำนกำรผลิตหลัก เพื่อรองรับ
แผนงำนขยำยธุรกิจอำหำรและคำ้ปลีกของบริษัทฯ อย่ำงเต็มรูปแบบทัง้ในไทยและ
ต่ำงประเทศ โดยครอบคลุมทั้งกำรผลิตครื่องปรุงรสต่ำงๆ ทั้งที่ท  ำตลำดอยู่แลว้ใน
ปัจจุบัน อำทิ น ำ้ปลำรำ้, น ำ้จิม้, น ำ้ย ำ, แจ่วบอง ฯลฯ และที่จะพัฒนำเพิ่มเติมใน
อนำคต อำทิ น ้ำปลำร้ำ (ผสมกัญชำ) ฯลฯ โดยกำรรับจ้ำงผลิต (OEM) ให้แก่
ผูป้ระกอบกำรในไทยและต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นตลำดที่มีศักยภำพกำรเติบโตอีกมำก 
และวำงแผนขยำยผลิตภณัฑภ์ำยใตแ้บรนดข์องบรษิัทฯ 

▪ ในเดือนพฤษภำคม กลุ่มบริษัทฯเปิดตวัระบบ CRM ใหม่ Application “Zen Group 
Sookciety”  ซึ่งเป็นกำรรวมสิทธิประโยชนข์องสมำชิกทั้ง 4 แบรนดญ่ี์ปุ่ นของ Zen 
Group มำไว้ใน Application เดียว เพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้กับสมำชิกสำมำรถ
รบัประทำนและสะสมคะแนนเพื่อเป็นใชส่้วนลดรว่มกนัระหว่ำงแบรนดใ์นเครือ อีกทัง้
เป็นถือกลยุทธ์สรำ้ง Omni Channel ของ Zen Group ผ่ำน Big Data ท ำให้เขำ้ถึง
ลกูคำ้ไดง้่ำยขึน้ทัง้ในช่องทำงออนไลนแ์ละออฟไลน ์

▪ รำ้นอำหำรทุกแบรนดใ์นเครือไดร้บัสัญลักษณก์ำรรบัรองมำตรฐำนควำมปลอดภยั
ดำ้นสขุอนำมยั “SHA” (Amazing Thailand Safety & Health Administration ) จำก
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ โดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวง
สำธำรณะสุข โดยกรมควบคุมโรคและกรมอนำมัย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
หน่วยงำนภำครฐัและเอกชนในอตุสำหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสรำ้งควำมมั่นใจใหก้ับ
ผูบ้รโิภคในกำรใชบ้รกิำรรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ 

▪ ได้รับ 3 รำงวัล "Thailand Franchise Award 2021" จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย์ โดยแบรนด์เขียง ได้รำงวัล "สุดยอดแฟรนไชส์ไทยดำวรุ่ง " 
(Franchise Shining Star), แบรนดต์ ำมั่ว ได ้2 รำงวัล “แฟรนไชสไ์ทยอำหำรยอด
เยี่ยม” (Best Food Franchise) และ “แฟรนไชสไ์ทยขนำดใหญ่ยอดเยี่ยม” (Best 
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Large Franchise) แสดงถึงกำรมีมำตรฐำนคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรระบบธุรกิจแฟ
รนไชสข์องกลุ่มบรษิัทฯ 

▪ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็น "หุน้ยั่งยืน"  ปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Investment  
(THSI) ปี 2564 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกควำมมุ่งมั่นในกำร
พฒันำกำรด ำเนินธุรกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน สรำ้งควำมสมดุลระหว่ำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบำล 

▪ ได้รับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance หรือ CG)  ระดับ            
"ดีเลิศ" หรือ 5 ดำว ในปี 2564 จำกกำรประเมินโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บรษิัทไทย (IOD) 

▪ ในเดือนตุลำคม กลุ่มบริษัทฯไดน้ ำเสนอแบรนดใ์หม่ “เขียงแกงใต”้ ซึ่งเป็นแบรนด์
ย่อยของเขียงในรูปแบบอำหำรใตท้ี่มีรสจดั และมีหลำกหลำยเมนู เช่น แกงไตปลำ 
คั่วกลิง้หมสูบั แกงสม้มะละกอกุง้ และแกงคั่วกระดกูหม ูเป็นตน้ โดยไดเ้ปิดสำขำแรก
ที่ป๊ัมน ำ้มนั ปตท. เมืองทองธำนี 

▪ กลุ่มบริษัทฯไดเ้ริ่มจัดตัง้สำขำในรูปแบบ Cloud Kitchen เพื่อเสริมสรำ้งกำรขยำย
ธุรกิจผ่ำนช่องทำง Delivery ในกำรขยำยจดุใหบ้ริกำร และลดควำมเส่ียงจำกกำรถกู
สั่งปิดรำ้นอำหำรในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 โดยในปัจจบุนัมีกำรเปิด
สำขำในรูปแบบ Cloud Kitchen ไปแลว้กว่ำ 3 แห่ง  

ตัวชีว้ัดประสิทธิภำพทีไ่ม่ใช่ทำงกำรเงนิ 

นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสรำ้งผลประกอบกำรดำ้นกำรเงินที่ดี กลุ่มบริษัทฯยงัมีเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของธุรกิจผ่ำนตวัชีว้ัดอื่นที่ไม่ใช่ตวัชีว้ัดดำ้นกำรเงินใหด้ียิ่งขึน้ เช่น กำรสรำ้งควำมพึง
พอใจของทัง้ ลกูคำ้ และพนกังำนในองคก์ร ตลอดจนกำรกระจำยควำมเส่ียงของธุรกิจ 

- กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพนัของลกูคำ้ ในปี 2564 ระดบัควำมพึงพอใจของลกูคำ้ต่อกำร
ให้บริกำรของกลุ่มบริษัทฯอยู่ในเกณฑร์อ้ยละ 56.7 (มีกำรปรับปรุงระบบกำรในคะแนน Customer 
Engagement จึงไม่สำมำรถเทียบเคียงคะแนนกบัปีก่อนหนำ้ได)้ 

- กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพนัของพนกังำน โดยผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของพนกังำน
ต่อกำรร่วมงำนกับกลุ่มบริษัทฯอยู่ในเกณฑท์ี่ดี ซึ่งในปี 2564 พนกังำนมีควำมพึงพอใจรอ้ยละ 74.50 
โดยเพิ่มขึน้จำกปีที่ผ่ำนมำซึ่งอยู่ที่ระดบัรอ้ยละ 66.36 

- กำรกระจำยกำรลงทนุโดยกำรเพิ่มรำยไดจ้ำกธุรกิจที่ไม่ใช่รำ้นอำหำรใหไ้ดม้ำกกว่ำ 1/3 ของรำยไดร้วม 
โดยใน ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯมีรำยไดจ้ำกธุรกิจที่ไม่ใช่รำ้นอำหำรที่รอ้ยละ14 
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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 

2562 2563 2564 

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

ธุรกิจรำ้นอำหำร 2,703.2 86.0 1,812.8 77.5 1,578.1 70.0 

- แบรนด ์ZEN 1,053.0 33.5 572.6 24.5 612.3 27.1 

- แบรนด ์AKA 725.8 23.1 612.2 26.2 544.3 24.1 

- แบรนด ์Din’s 1.0 0.0 19.3 0.8 8.9                0.4 

- แบรนด ์On the Table 455.4 14.5 311.6 13.4 225.9               10.0 

- แบรนด ์Foo Flavor 0.0 0.0 2.6 0.1 0.0                0.0 

- แบรนด ์Tetsu 57.1 1.8 36.1 1.5 30.7 1.4 

- แบรนด ์Sushi Cyu 95.0 3.0 70.0 3.0 53.7 2.4 

- แบรนด ์Musha 20.8 0.7 7.8 0.3 0.0                 0.0 

- แบรนด ์BOX 9.9 0.3 7.1 0.3 3.9 0.2 

- แบรนดร์า้นอาหารไทย(2) 285.2 9.1 176.1 7.5 98.4 4.4 

ธุรกิจแฟรนไชส์(3) 268.2 8.5 207.2 8.8 208.3 9.2 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน(4) 130.0 4.1 262.0 11.2 421.6 18.7 

รำยไดอ่ื้น(5) 42.8 1.4 51.4 2.5 47.3                    2.1 

รวมรำยได้ 3,144.2 100.0 2,333.4 100.0 2,255.3 100.0 
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1.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้เงนิทีไ่ด้จำกกำรระดมทุน 
1.ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้เงนิทีไ่ด้จำกกำรเสนอขำยตรำสำรทุนหรือตรำสำรหนีแ้ต่ละคร้ัง 
 
ในปี 2564 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 มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
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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1.2.2 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 
ในแต่ละสำขำจะมีทั้งครัวรอ้นและครัวเย็น และมีกำรปรุงอำหำรสดใหม่โดยพ่อครัวมืออำชีพที่มี
มำตรฐำนและประสบกำรณก์ำรท ำอำหำรใหไ้ดค้ณุภำพในแบบฉบบัของ ZEN       

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
สำขำ 2 ที่สำมย่ำนมิตรทำวน ์

เดือน กุมภำพันธ์ 2564 แบรนด ์ZEN ไดป้รบักลยุทธ์กำรขำย โดยเพิ่มกำรขำยในรูปแบบ 
บฟุเฟ่ต ์ในบำงสำขำ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค ในช่วงกระแสบฟุเฟ่ต ์ฟีเว่อร ์เมนอูำหำร
เรำยังคงเรื่องคุณภำพอำหำร ตำมมำตรฐำนของ ZEN เพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บัควำมคุม้ค่ำ กับอำหำรและ
บรกิำรเหมือนเดิม เทียบเท่ำกบั A La Carte 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์ZEN ทัง้หมด 43 สำขำ 
และ Zen Box ทัง้หมด 2 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของทัง้หมด  
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(2) AKA 
AKA เป็นรำ้นอำหำรป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น (Yakiniku) มีพืน้ที่เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 150 - 

180 ตร.ม. AKA ใหค้วำมส ำคญักบัรำยละเอียดและกำรคดัสรรวตัถดุิบที่หลำกหลำยและมีคณุภำพ สด
ใหม่ ส่งตรงจำกที่ต่ำงๆ ทั่วทุกมุมโลก ผสมผสำนกับกำรปรับรสชำติเมนูต่ำงๆ ให้มีเอกลักษณแ์ละ
เหมำะส ำหรบักำรป้ิงย่ำง รวมถึงซอสป้ิงย่ำงสตูรพิเศษที่คิดคน้ จำกกำรคดัสรรวตัถดุิบชัน้ดีผ่ำนกรรมวธีิ
อย่ำงพิถีพิถัน เพื่อใหไ้ดซ้อสป้ิงย่ำงที่มีกล่ินหอมและรสชำติกลมกล่อมเหมำะส ำหรบัป้ิงย่ำงตำมแบบ
ฉบบัเฉพำะของ AKA  

   

รูปแบบกำรใหบ้ริกำรของรำ้น AKA มีทัง้แบบบุฟเฟ่ต ์(Buffet) และแบบ A La Carte ส ำหรบัลกูคำ้ที่ไม่
ตอ้งกำรรบัประทำนอำหำรแบบบุฟเฟ่ต ์ โดยอำหำรป้ิงย่ำงแบบบุฟเฟ่ตม์ีใหเ้ลือกทั้งหมด 3 รำคำคือ 
359+ 479+ และ 599+ บำท ไม่รวมเครื่องดื่มและค่ำบรกิำร (Service Charge) โดยรำ้น AKA จะมีกำร
น ำเสนอเมนูพิเศษตำมเทศกำลต่ำงๆ เสมอ นอกจำกเพื่อเป็นกำรกระตุน้ยอดขำยแลว้ ยังเป็นกำร
ทดสอบกระแสตอบรบัจำกผลิตภณัฑใ์หม่ที่น ำเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำอำหำรทกุเมนขูอง 
AKA เป็นที่ชื่นชอบของลูกคำ้ นอกจำกนี ้AKA ยังใหค้วำมส ำคัญกับควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ผ่ำนกำร
จัดท ำโปรโมชั่นร่วมกันกับพันธมิตรต่ำงๆ (Co-Promotion) อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ผู้ให้บริกำรเครือข่ำย
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือบตัรเครดิตต่ำงๆ เป็นตน้ 

  

 

 

 

 

 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น AKA คือ ลูกคำ้กลุ่มนักศึกษำมหำวิทยำลัย กลุ่มวัยท ำงำน กลุ่มเพื่อน 
และครอบครวัรุน่ใหม่ โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 500 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์AKA จ ำนวนทัง้สิน้ 28 
สำขำ ซึ่งเป็นสำขำในประทเศที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน 25 สำขำ และสำขำแฟรนไชสใ์น
ต่ำงประเทศจ ำนวน 3 สำขำ คือท่ีพม่ำ 2 สำขำและกมัพชูำ 1 สำขำ 
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(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 

 
 

 

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
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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 

   

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

เดือน กรกฎำคม 2564 ไดม้ีกำรขยำยธุรกิจ ของ Could Kitchen จ ำนวน 2 สำขำ เพื่อรองรบั
กำรขยำยตวัของธุรกิจ Delivery ในโซน อ่อนนุช และดินแดง ซึ่งมี คอนเซ็ปต ์รวมเมนูอำหำร Delivery
ทัง้หมด 3 แบรนด ์คือ On the tale , ZEN , AKA อยู่ในรำ้นเดียวกนั ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนของ แบรนด ์
On the table 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์On the Table 
จ ำนวนทัง้สิน้ 30 สำขำ ซึ่งเป็นแบรนด ์On the table ในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 26 
สำขำ , สำขำแฟรนไชสใ์นกมัพชูำจ ำนวน 2 สำขำ และ Could Kitchen จ ำนวน 2 สำขำ 

 

(4) Din’s 
  Din’s รำ้นอำหำรสไตลน์ีโอไตห้วนั (Neo Taiwanese Style) ที่เกิดจำกกำรผสมผสำนกนัของ
วัฒนธรรมอำหำรจีนแบบดัง้เดิมกับแรงบันดำลใจจำกประเทศญ่ีปุ่ 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  
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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
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 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์Din’s จ ำนวนทัง้สิน้ 1 
สำขำในประเทศไทย ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของ  
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 (5) Tetsu   

รำ้น Tetsu เป็นรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นและป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น (Yakiniku) ระดบัพรีเมี่ยมของกลุ่ม
บรษิัทฯ มีพืน้ท่ีเฉล่ียต่อสำขำประมำณ 240 ตร.ม. โดยใหบ้รกิำรอำหำรประเภทป้ิงย่ำง และมุ่งเนน้กำร
สรำ้งประสบกำรณค์วำมอร่อยของเนือ้โอมิ หนึ่งในสำมของสุดยอดแบรนดเ์นือ้วัววำกิว เป็นวัตถุดิบ
หลกั และกำรตกแต่งรำ้นสไตลอ์ินดัสเทรียล คอนเทมโพรำรี่ ที่ใหค้วำมรูส้ึกเท่ห ์มีสไตล ์โดดเด่นดว้ย
ผนงัอิฐเปลือย และเหล็กแผ่นใหญ่ เป็นไฮไลนใ์นกำรตกแต่งตำมควำมหมำยของค ำว่ำ “เท็ตสึ” ซึ่งใน
ภำษำญ่ีปุ่ นท่ีแปลว่ำ “เหล็ก” ผสมผสำนอย่ำงลงตวั  โดยรำ้น “เท็ตส”ึ เปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่ปี 2557 ที่ชัน้ 
5 ศนูยก์ำรคำ้ Central Embassy เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  

 

รำ้น Tetsu เป็นรำ้นอำหำรที่ให้บริกำรแบบ A La Cart  มีเมนูทั้งในส่วนป้ิงย่ำง ซูชิ ที่ใช้
วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม และรสชำติแบบตน้ต ำรบั ทั้งนี ้รำ้น Tetsu ใหค้วำมส ำคญัและพิถีพิถันในกำร
คัดเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภำพ และน ำเขำ้วัตถุดิบส่วนหนึ่งจำกประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง จุดเด่นของรำ้น 
Tetsu คือเนือ้โอมิวำกิว ซึ่งเป็นเนือ้น ำเขำ้จำกฟำรม์ที่ใหญ่ที่สดุในภูมิภำคคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีตรำ
สญัลกัษณก์ำรนัตีสดุยอดเนือ้โอมิจำกญ่ีปุ่ น มีประวตัิยำวนำนมำกว่ำ 400 ปี ซึ่งเทียบเคียงกบัเนือ้มตัซึ
ซำกะและเนือ้โกเบ ท่ีส ำคัญวัวโอมิ ถูกเลีย้งดว้ยธัญพืช Organic ท ำให้มั่นใจไดว้่ำเรำจะไดส้ัมผัส
รสชำติ ควำมหอม และควำมอรอ่ยของเนือ้ และแน่นอนส่ิงที่คดัสรรมำใหใ้นเกิดจำกควำมทุ่มเทของผูรู้ ้
จรงิเรื่องเนือ้ของเชฟ Tetsu  

นอกจำกนี ้รำ้น Tetsu จะมีกำรน ำเสนอเมนพูิเศษ (Exclusive Menu) ตำมเทศกำลต่ำงๆ โดย
น ำเขำ้วตัถดุิบชัน้เลิศจำกหลำยประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นกำรกระตุน้ยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรบั
จำกผลิตภณัฑใ์หม่ที่น ำเสนอใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น Tetsu คือ ลูกคำ้ผูช้ื่นชอบเมนูเนือ้วำกิวป้ิงย่ำงที่ใชว้ัตถุดิบ
ระดบัพรีเมี่ยม บรรยำกำศสบำยๆ ตกแต่งแบบโมเดิรน์ พรอ้มทัง้มีไพรเวทโซนส ำหรบัจดัเลีย้งสงัสรรค์
เฉพำะกลุ่ม เพื่อรองรบัทกุควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำย ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องคนเมืองที่ชื่นชอบยำกินิ
กอุย่ำงแทจ้รงิ โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 1,700 บำท 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์Tetsu จ ำนวนทัง้สิน้ 1 
สำขำ ซึ่งสำขำดงักล่ำวเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของ  

 

22



                                                                                                                         บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)           

 

ส่วนที่ 1.1 หนำ้ที่ 23 
 

(6)    Sushi Cyu & Carnival Yakiniku    

รำ้น Sushi Cyu & Carnival Yakiniku เป็นรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและป้ิงย่ำงสไตล์
ญ่ีปุ่ น (Yakiniku) ระดบัพรีเมี่ยมของกลุ่มบริษัทฯ มีพืน้ที่เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 140-200 ตร.ม. โดย
จะคดัเลือกวตัถดุิบคณุภำพระดบัพรีเมี่ยม 

ในส่วนของ Sushi มีกำรน ำเขำ้วตัถุดิบที่ส  ำคญัเช่น ปลำทูน่ำ ไข่หอยเม่น และที่ส  ำคญัคือ
ปลำหลำกหลำยชนิดตำมฤดกูำลจำกประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง และประกอบอำหำรโดยเชฟญ่ีปุ่ น เพื่อให้
ไดร้สชำติอำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม  

ส ำหรบั Yakiniku เมนูป้ิงย่ำงทำงของรำ้นเป็นสไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ  โดยวัตถุดิบหลักคือเนือ้ชัน้
เลิศที่มีใหเ้ลือกทัง้ เนือ้โอมิวำกิว และเนือ้พรีเมี่ยมระดบั BMS 8-9 ส่วนไฮไลทอ์ีกอย่ำงคือ ซอสหมกัเนือ้ 
และน ำ้จิม้โฮมเมดสตูรดัง้เดิม ที่ทำงรำ้นยงัคงรกัษำรสชำติควำมเป็นยำกินิกุญ่ีปุ่ นฉบบัดัง้เดิมมำนำน
เกือบ 20 ปี 

รำ้น Sushi Cyu & Carnival Yakiniku เป็นรำ้นอำหำรที่ใหบ้รกิำรแบบ Omakase Courses 
และ A La Carte ภำยใตแ้นวคิด Premium Japanese Foods ที่ใหค้วำมส ำคญักับคุณภำพและควำม
สดใหม่ของวตัถุดิบ ผ่ำนกำรปรุงโดยเชฟญ่ีปุ่ นที่มีประสบกำรณก์ำรท ำอำหำรญ่ีปุ่ นมำอย่ำงยำวนำน 
โดยเมนโูดดเด่นของรำ้น Sushi Cyu (Exclusive Menu) ไดแ้ก่ “Omakase Courses คอรส์ตำมใจเชฟ” 
ซึ่งประกอบดว้ยซูชิเป็นหลัก และยังมีคอรส์อื่นๆที่ใชเ้ทคนิคกำรปรุงอำหำรสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบดัง้เดิมอีก
ดว้ย คดัสรรโดย Head Chef ชำวญ่ีปุ่ น นอกจำกนี ้รำ้น Sushi Cyu มีกำรจดัเทศกำลต่ำงๆ เพื่อกระตุน้
ยอดขำย เช่น กำรจัดคอรส์ อำหำร โดยเชิญเชฟชำวญ่ีปุ่ นที่ไดร้ับรำงวัล Michelin Star 3 ดำว มำ
ใหบ้ริกำรอำหำรแบบพรีเมี่ยม และเป็นแบบส่วนตวั ซึ่งเปิดใหล้กูคำ้ที่สนใจจองเขำ้ร่วมคอรส์ดงักล่ำว 
และไดร้บัผลตอบรบัที่ดีจำกลกูคำ้ เป็นตน้ 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น Sushi Cyu & Carnival Yakiniku คือ ลูกคำ้ผูช้ื่นชอบอำหำร
ญ่ีปุ่ นสไตลด์ัง้เดิมที่มีก ำลงัซือ้สงู ลกูคำ้นิติบคุคล และผูม้ีภำพลกัษณแ์ละรสนิยมระดบัสงู โดยมีกำรใช้
จ่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 1,700 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์Sushi Cyu & Carnival 
Yakiniku จ ำนวนทัง้สิน้ 3 สำขำ และเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของทัง้หมด   
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  (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 230 - 260 บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์ต ำมั่ว จ ำนวนทัง้สิน้ 
101 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 11 สำขำ และสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวน 90 
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 250 - 270 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์ลำวญวน จ ำนวนทัง้สิน้ 
26 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 5 สำขำ และสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวน 21 สำขำ   
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(9) เฝอ  
  รำ้น เฝอ เป็นรำ้นอำหำรก๋วยเตี๋ยวสไตลเ์วยีดนำม โดยน ำเสนอก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชำตกิลมกล่อม 
เนน้หนักไปที่เครื่อง ทั้งหมู เนือ้ เครื่องใน และไข่เยิม้  เสิรฟ์พรอ้มน ำ้จิม้ สูตรเด็ดของทำงรำ้นใชท้ำน
เฉพำะกับเฝอ และผักสดอีกมำกมำย มีกำรตกแต่งภำยในรำ้นซึ่งเนน้ใหลู้กคำ้รูส้ึกสบำยตำ ดว้ยภำพ
เพน้ทผ์นงัแบบรว่มสมยั 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 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์เฝอ ซึ่งเป็นสำขำแฟรน
ไชสท์ัง้หมด 1  สำขำ  
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(10)    เดอต ำม่ัว 

รำ้น เดอต ำมั่ว เป็นรำ้นอำหำรไทย-อีสำนตน้ต ำหรบัระดบัพรีเม่ียม ท่ีมีการพฒันาหลากหลาย
เมนูมาจากแบรนดต์ ามัว่   

รำ้น เดอต ำมั่ว เป็นรำ้นอำหำรแบบตำมสั่ง (A La Carte) ที่คดัสรรวตัถุดิบเกรดพรีเมี่ยมมำ
ใหบ้ริกำร โดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์รื่องรสชำติที่เขำ้ใจถึงรสนิยมคนไทย และเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของ
ชำวต่ำงชำติ 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้น เดอต ำมั่ว คือ กลุ่มลกูคำ้ที่มีรำยไดส้งูและลกูคำ้ชำวต่ำงชำติ
โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 350 - 400 บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์เดอต ำมั่ว  ซึ่งเป็น
สำขำแฟรนไชสท์ัง้หมด 1  สำขำ  

(11) เขียง 

  รำ้น เขียง เป็นรำ้นอำหำรไทยตำมสั่งหรืออำหำรจำนด่วน เพื่อตอบโจทยว์ิถีชีวิตที่เร่งรีบของ
คนไทย มีพืน้ที่เฉล่ียต่อสำขำประมำณ 50 ตร.ม. โดยน ำเสนออำหำรตำมสั่งที่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทย เช่น ขำ้ว
ผดักะเพรำ หมกูระเทียม ขำ้วผดัโบรำณ มำม่ำผดัแหง้ คะนำ้หมกูรอบ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ และ ผดัซีอิว๊ เป็นตน้ 
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กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้น เขียง คือ ลูกคำ้วัยเริ่มตน้ท ำงำน ครอบครวั รวมทั้งนักเรียน/
นกัศึกษำ และผูบ้ริโภคที่ตอ้งกำรรบัประทำนอำหำรพรอ้มเสิรฟ์ (Quick Meal) โดยมีกำรใชจ้่ำยเฉล่ีย
ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 140-160 บำท 

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

ณ วนัท่ี 1 ธันวำคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์เขียง จ ำนวนทัง้สิน้ 101    
สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจำ้ของจ ำนวน 18 สำขำ และเป็นสำขำแฟรนไชสจ์ ำนวน  83 
สำขำ 

 

(12) เขียง แกงใต้ 
  รำ้น เขียงแกงใต ้เป็นแบรนดย์่อยของแบรนดเ์ขียง ในรูปแบบอำหำรใตท้ี่มีรสจดั และเมนอูื่นๆ 
 อีกหลำกหลำย เช่น แกงไตปลำ คั่วกลิง้หมูสับ แกงเหลืองหน่อไมด้องปลำกระพง แกงคั่วกระดูกหม ู
 เป็นตน้  
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 กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้นเขียง แกงใต ้คือ ลกูคำ้วยัเริ่มตน้ท ำงำน พนกังำนบรษิัททั่วไป  
 และผูบ้รโิภคที่ตอ้งกำรรบัประทำนอำหำรพรอ้มเสิรฟ์ (Quick Meal) ที่ตอ้งกำรควำมรวดเรว็  โดยมีกำร 
 ใชจ้่ำยเฉล่ียต่อคนต่อครัง้ประมำณ 100-130 บำท 

             
  โดยกลุ่มบริษัทฯ เปิดรำ้นเขียง แกงใต ้สำขำแรกในเดือน ตุลำคม ปี 2564  ที่สถำนีบริกำร

  น ำ้มนั ปตท. เมืองทองธำนี จ.นนทบรุ ีโดยวำงแผนกำรขยำยสำขำของรำ้นเขียงแกงใต ้นัน้ ไดแ้บ่ง
  ออกเป็น รำ้นท่ีอยู่ใน สถำน ี บรกิำรน ำ้มนั  คอมมนูิตีม้อลล ์ฟู้ดคอรท์ และ รำ้นในหอ้งแถว  

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนด ์เขียง  แกงใต ้จ ำนวน
  ทั้งสิน้ 1   สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่บริษัทฯ เป็นผูบ้ริหำรเอง และมีแผนขยำยสำขำในปี 2565 อีกจ ำนวน
  หลำยสำขำ 

 

  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 

ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทฯ จะใหก้ำรสนบัสนนุแฟรนไชส ์ในเรื่องกำรออกแบบรำ้น ส่วนในเรื่องกำร
ก่อสรำ้งนั้นแฟรนไชซีสำมำรถจัดหำผู้รับเหมำก่อสรำ้งเองได ้ทั้งนีบ้ริษัท ฯ ยังจัดใหม้ีกำรฝึกอบรม
พนักงำน กำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรเปิดรำ้น กำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ใหก้ับแฟรนไชสซ์ีอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมถึงกำรท ำกำรตลำด  
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  1.3 ธุรกิจทีเ่กี่ยวเน่ืองอื่น 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจรำ้นอำหำรอื่นๆ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 

(1) ธุรกิจกำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรใหบ้ริกำรจดัส่งอำหำร (Delivery) ผ่ำนช่องทำงกำรสั่งอำหำรของ Food 
Applicators ต่ำงๆ เช่น GrabFood, Lineman, Food Panda และ Robinhood เป็นตน้  ซึ่งผูบ้ริโภค
สำมำรถเลือกสั่งอำหำรจำกสำขำรำ้นอำหำรแห่งใดก็ได้ และ ช่องทำงระบบ Call Center 1376 และ 
www.1376delivery.com ซึ่งเป็นช่องทำงกำรสั่งอำหำรของทำงกลุ่มบริษัทที่ง่ำยต่อผูบ้ริโภคในกำรสั่ง
อำหำร ช่องทำงนีส้ำมำรถสั่งอำหำรล่วงหนำ้ รองรบักำรสั่งขนำดใหญ่ส ำหรบักำรจดัสมัมนำต่ำงๆ ออก
ใบก ำกบัภำษี รวมถึงกำรสั่งอำหำรขนำดเล็กส ำหรบัในชีวิตประจ ำวนั เพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ในทุกรูปแบบ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรใหบ้ริกำรกำรจัดเลีย้ง (Catering) ส ำหรบังำน
ต่ำงๆ เช่น กำรเลีย้งบริษัท และงำนวนัเกิด เป็นตน้ โดยรูปแบบกำรใหบ้ริกำรจดัเลีย้งนัน้ เป็นรูปแบบที่
เป็นบรกิำรแบบจดัส่งอำหำรเช่นกนั    

จำกไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคที่เปล่ียนไปและกำรพฒันำของเทคโนโลยี่ที่ท  ำใหก้ำรสั่งอำหำร
ออนไลน์ง่ำยและสะดวกมำกยิ่งขึ ้น ท ำให้ตลำดบริกำรจัดส่งอำหำร หรือ Delivery เติบโตสูงและ
ต่อเนื่อง ปัจจุบันนีท้ำงกลุ่มบริษัทฯ ไดเ้พิ่มควำมสะดวกให้กับลูกคำ้ในกำรสั่งอำหำรผ่ำนช่องทำง
ออนไลน ์ผ่ำนตวักลำงที่ใหบ้รกิำรสั่งอำหำรออนไลนเ์พื่อช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถใหร้ำ้นสำขำของกลุม่
บริษัทฯ ไดข้ยำยฐำนลกูคำ้มำสู่ส  ำนกังำน และที่พกัอำศยัใกลเ้คียง โดย ทำงกลุ่มบริษัทฯ ไดว้ำงแผน
ลงทนุพฒันำช่องทำงกำรสั่งอำหำรออนไลนผ่์ำนแอพพลิเคชั่น (Application) บนมือถือของเครือข่ำยมอื
ถือต่ำงๆ เพื่อใหล้กูคำ้เกิดควำมสะดวกในกำรสั่งอำหำรทำงออนไลน ์ขยำยสำขำที่ใหบ้รกิำรเฉพำะกำร
จดัส่งอำหำรโดยเริ่มตน้ใหค้รอบคลมุทุกพืน้ที่ในกรุงเทพฯ รวมทัง้กำรน ำเสนอเมนูใหม่ๆ ควบคู่กับกำร
จดัโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้ใหล้กูคำ้สั่งซือ้ผ่ำนช่องทำงนีเ้พิ่มมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯ 
ยงัใหค้วำมส ำคญักบัเรื่องนวตักรรมในกำรจดัส่งอำหำร (Delivery Innovation) โดยจะน ำเมนอูำหำรที่
ขำยดีของแต่ละแบรนดร์ำ้นอำหำรมำพฒันำในเรื่องของรูปแบบบรรจภุณัฑ ์(Packaging Design) ใหม้ี
ควำมสวยงำม และมีรูปแบบเฉพำะกบัแบรนดร์ำ้นอำหำรนัน้ๆ รวมทัง้ใหเ้กิดควำมสะดวกในกำรจดัส่ง 
และเปิดรบัประทำนไดส้ะดวก สรำ้งควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ 

ในส่วนขั้นตอนของกำรจัดส่ง กลุ่มบริษัทฯ จะพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และใช้
อปุกรณเ์ก็บรกัษำอณุหภมูิ และคณุภำพอำหำรเหมือนกบัรบัประทำนท่ีรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ 

(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 
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รูปแบบ คือ แบบคงที่ (Fix Fee) และ แบบแปรผัน (Variable Fee) ขึน้อยู่กับกำรตกลงกับผูใ้ชบ้ริกำร 
ขอบเขตงำน และระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร 

(3) ธุรกิจอำหำรค้ำปลีก 

 กลุ่มบริษัทฯ มีผลิตภัณฑอ์ำหำรคำ้ปลีก 2 ประเภทหลัก ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง 
(Ready-to-Cook) เช่น หมี่มั่ว และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) เช่น น ำ้ปลำรำ้ปรุงรส
น ำ้จิม้แจ่ว และแจ่วบอง (น ำ้พริกปลำรำ้) ที่มีคณุภำพและรสชำติที่ไดม้ำตรฐำน ซึ่ง ณ ปัจจุบนั มีกำร
วำงขำยตำมหน้ำสำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ และขยำยเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยไปยัง
ช่องทำงคำ้ปลีกสมยัใหม่ หรือ Modern Trade เช่น Makro, Lotus’s, BigC, Tops, Gourmet markrt 
และ CJ.Express ใหค้รอบคลมุกลุ่มลกูคำ้เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบักำรเติบโตในอนำคต 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได ้เข้ำลงทุนในบริษัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร ์ฟู้ดส์ จ ำกัด ( ZEN 
and Kosum Interfoods Co.,Ltd หรือ ZKC) โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 51% กำรร่วมทุนครั้งนี ้ 
ถือเ ป็นกำรขยำยธุรกิจครั ้งส ำคัญของ  ZCG โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่ำวจะเป็นฐำนกำร
ผลิตหลัก  เพื่อ รองร ับแผนงำนขยำยธุรกิจอำหำรและค ้ำปลีกของบริษัทฯ  อย่ำ ง เต็ม
รูปแบบทั้งในไทยและต่ำงประเทศ โดยครอบคลุมทั้งกำรผลิตครื่องปรุงรสต่ำงๆ ทั้งที่ท  ำ
ตลำดอยู่แล้วในปัจจุบัน อำทิ น ำ้ปลำร ้ำ , น ำ้จิ ้ม , น ำ้ย ำ , แจ่วบอง ฯลฯ และที่จะพัฒนำ
เพิ่มเติมในอนำคต อำทิ น ำ้ปลำร้ำ (ผสมกัญชำ) ฯลฯ โดยกำรรับจ้ำงผลิต (OEM) ให้แก่
ผู ้ประกอบกำรในไทยและต่ำงประเทศ ซึ่ง เป็นตลำดที่มีศักยภำพกำรเติบโตอีกมำก และ
วำงแผนขยำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้แบรนด์ของบริษัทฯ   
 ขณะ เดีย วกันจะท ำ ให ้บ ร ิษัท ฯสำมำรถต่อยอดขยำยธุร ก ิจผลิตภัณฑ ์อำหำร
ส ำ เร็จรูปพร ้อมปรุงและพร ้อมทำน โดยจะร่วมมือกับพำร ์ทเนอร ์พัฒนำผลิตภัณฑ์ เช่น 
กำรต่อยอดน ำ เมนูอำหำรอำหำรไทยตำมสั่ งมำพัฒนำเป็นอำหำรบรรจุกระป๋องพร ้อม
ทำน เพื่อเพิ่มทำงเลือกใหม่แก่ผู ้บริโภคและเสริมศักยภำพบริษัทฯ ในกำรเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจบริกำรอำหำร (Food Service) ที่มีควำมหลำกหลำย  
 นอกจำกนี ้ บริษัทฯ วำงแผนให้บริษัทฯ ร่วมทุนดังกล่ำวเป็นครัวกลำง ส ำหรับกำร
ผลิตเครื่องปรุงรสต่ำงๆ เพื่อป้อนให้แก่ร ้ำนอำหำรในเครือเซ็น กรุ๊ป ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้
เครื่องปรุงรสในแต่ละวันเป็นจ ำนวนมำก พร้อมทั้งรองรับแผนงำนขยำยธุรกิจแฟรนไชส์ที่
จะต้องขยำยสำขำอีกเป็นจ ำนวนมำกในอนำคต   
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กำรวิจัยและพัฒนำ 

1.กำรวิจัยพัฒนำด้ำนเมนูอำหำร 

กลุ่มบริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำผลิตภัณฑอ์ำหำร รสชำติอำหำร ควำมสะอำดถูกหลกัอนำมยั 
และกำรบรกิำรรำ้นอำหำรที่มีคณุภำพ เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคำ้ของกลุ่มบรษิัทฯ  

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

นอกเหนือจำกเมนอูำหำรส ำหรบัรบัประทำนในรำ้น ทำงฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องแต่ละแบรนด์
รำ้นอำหำรยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรคิดคน้เมนเูดลิเวอรี่และแพคเกจจิง้เพื่อตอบโจทยข์องกลุ่มคนรุน่ใหม่ที่มีกำรสั่ง
อำหำรไปรบัประทำนที่บำ้นหรือที่ท  ำงำนมำกขึน้ เช่น แบรนด ์AKA มีสินคำ้ AKA@Home ใหล้กูคำ้สำมำรถท ำป้ิง
ย่ำงได้เองที่บำ้น หรือ กำรพัฒนำสินค้ำรีเทลของแบรนด์ ZEN และ AKA เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถซือ้เพื่อน ำไป
ประกอบอำหำรเองที่บำ้น 

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑข์องแต่ละแบรนดร์ำ้นอำหำรมีกำรพัฒนำสูตรอำหำรของตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อใหเ้มนูอำหำรมีรสชำติที่ตรงกับควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค และยงัคงควำมเป็นเอกลกัษณเ์ฉพำะตวั
ของแต่ละแบรนดร์ำ้นอำหำร รวมถึงมีกำรคิดคน้กระบวนกำรผลิตและปรุงอำหำรแบบใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภำพ
และลดตน้ทนุค่ำใชจ้่ำย ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกลุ่มบรษิัทฯ  

นอกจำกนี ้ฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ ยงัมีส่วนรว่มในกระบวนกำรคดัเลือกวตัถดุิบหลกัที่
ใชใ้นกำรประกอบอำหำร โดยทำงฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑจ์ะร่วมกับฝ่ำยจดัซือ้ในกำรทดสอบรสชำติ  และ
คุณภำพของวตัถุดิบจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Suppliers) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำวตัถุดิบที่ไดค้ดัสรรมำเพื่อปรุงอำหำรใหก้ับ
ผูบ้รโิภคนัน้มีรสชำติที่ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค มีคณุภำพท่ีดี ในรำคำที่เหมำะสม และเป็นท่ีพึงพอใจของ
ลกูคำ้ 

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

ทำงฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทฯ มีกำรสุ่มตรวจสอบคณุภำพและรสชำติอำหำรของทกุ
แบรนดร์ำ้นอำหำร เพื่อใหม้ั่นใจว่ำอำหำรท่ีใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้นัน้ มีคณุภำพและรสชำติเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีกลุม่
บริษัทฯ ก ำหนด ซึ่งหำกพบว่ำผลกำรตรวจสอบไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ทำงฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑจ์ะด ำเนินกำรแจง้ต่อผูร้บัผิดชอบดำ้นกำรตรวจสอบคุณภำพของแบรนดด์งักล่ำว  เพื่อน ำไปแกไ้ขและ
ปรบัปรุงกบัหนำ้รำ้นของแต่ละสำขำ  
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ทั้งนีท้ำงฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑข์องกลุ่มบริษัทฯ และฝ่ำยควบคุมและประกันคุณภำพของซัพ
พลำยเชน ยงัไดม้ีกำรเขำ้ร่วมออดิทซพัพลำยเออร ์เพื่อใหม้ีควำมมั่นใจในศกัยภำพของสินคำ้และบรกิำรคู่คำ้ และ
พฒันำใหเ้ติบโตเป็นพนัธมิตรทำงกำรคำ้ในระยะยำว 

บุคลำกรของฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์ถือเป็นหวัใจส ำคญัของธุรกิจรำ้นอำหำร ดงันัน้ กลุ่มบรษิัทฯ 
จึงมีแผนกำรพฒันำบุคลำกรในฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเสริมสรำ้งควำมมั่นคง
และควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของธุรกิจในระยะยำว เช่น กำรส่งพนกังำนไปอบรมกบัหน่วยงำนภำยนอก เป็นตน้ 

2.กำรวิจัยพัฒนำด้ำนรูปแบบร้ำนอำหำรใหม่ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรพฒันำรูปแบบรำ้นอำหำรใหม่ ซึ่งเกิดจำกกำรใชป้ระสบกำรณแ์ละองคค์วำมรูใ้นกำร
ด ำเนินธุรกิจที่มีมำอย่ำงยำวนำน ดว้ยกำรคิดคน้พฒันำกำรใชพ้ืน้ที่สำขำใหไ้ดม้ีประสิทธิภำพสงูสดุ ซึ่งส่งผลใหใ้ช้
เงินลงทนุก่อสรำ้งสำขำลดลง รวมถึงค่ำก่อสรำ้งต่อตำรำงเมตรลดลง และช่วยท ำใหค้่ำเช่ำพืน้ท่ีลดลงดว้ย 

กลุ่มบริษัทฯ ไดพ้ฒันำแนวทำงกำรออกแบบรำ้นอำหำรทัง้ในส่วนของครวั และส่วนของกำรบริกำร ส ำหรบั
ส่วนของครวั กลุ่มบริษัทฯ ไดก้ ำหนดรูปแบบมำตรฐำนของอุปกรณต์่ำงๆ ภำยในครวัของแต่ละแบรนดข์องกลุ่ม
บรษิัทฯ ที่สำมำรถผลิตและใชง้ำนรว่มกนัได ้(ยกเวน้อปุกรณพ์ิเศษเพิ่มเติมของแต่ละแบรนด ์เช่น เตำป้ิงย่ำงของ
แบรนด ์AKA) ทัง้นี ้อุปกรณต์่ำงๆ ท่ีใชใ้นครวัประมำณรอ้ยละ 90 เป็นอุปกรณม์ำตรฐำนที่สำมำรถใชร้่วมกันได้
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 ำหรบัเฟอรน์ิเจอรท์ี่อยู่ในรำ้นอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ 
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 ำหน่ำยวตัถดุิบในกำรคิดคน้วตัถดุิบ หรือ อำหำรในรูปแบบ Semi-Cook หรือ 
ส่วนผสมและเครื่องปรุง ที่ช่วยในกำรท ำงำน/จดัเตรียมอำหำรไดส้ะดวก  เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งรสชำติและ
ปรมิำณ รวมถึงสำมำรถลดกำรลงทนุในเครื่องมือ เครื่องใช ้และอปุกรณใ์นกำรด ำเนินงำน และกำรลดกำรลงทุน
ต่อสำขำลงได ้ยกตัวอย่ำงเช่น (1) กำรท ำซุปเห็ดของ On the Table และกำรท ำซอสที่ใชใ้นรำ้น ZEN เดิมเป็น
กำรจัดเตรียมที่รำ้น ท ำให้ใชเ้วลำนำน แต่ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำไดร้่วมกับผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบในกำรพัฒนำ
ขัน้ตอนกำรผลิตใหง้่ำยขึน้ ท ำใหเ้มื่อจดัส่งไปถึงที่รำ้นแลว้ สำมำรถพรอ้มเสิรฟ์หรือใชง้ำนไดเ้ลย และ (2) กำรแล่
ปลำหิมะของรำ้น ZEN เดิมตอ้งแล่ปลำเองที่รำ้น ท ำใหม้ีควำมยุ่งยำกซบัซอ้น แต่ฝ่ำยวิจยัและพฒันำไดร้ว่มกบัผู้
จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบในกำรพฒันำเป็นรูปแบบชิน้เนือ้ปลำหิมะ Fillet พรอ้มใชเ้พื่อควำมสะดวก และไดม้ำตรฐำน 
ท ำใหอ้ตัรำกำรสญูเสียลดลงและประหยดัเวลำ 

 

34



                                                                                                                         บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)           

 

ส่วนที่ 1.1 หนำ้ที่ 35 
 

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. เดอ ต ำมั่ว ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - 

11. เขียง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

12. 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 Robinood เป็นตน้  (3) 
คูปองอิเลคทรอนิคส ์(E Voucher) ที่สำมำรถน ำมำใชบ้ริกำรที่รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น Zen, On The Table 
และ AKA โดยจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยทำง E Commerce ไดแ้ก่ Lazada และ (4) กำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑอ์ำหำรพรอ้มทำน (Ready-to-Eat) ผ่ำน
หนำ้รำ้นของสำขำ หำ้งคำ้ปลีก รำ้นคำ้ขำยปลีก และรำ้นคำ้ขำยส่ง    

 (ข)สภำพกำรแข่งขัน 

 1. ภำพรวมอุตสำหกรรมและสภำวะกำรแข่งขัน 
ในช่วงโคง้สดุทำ้ยของปี 2564 ธุรกิจรำ้นอำหำรใหบ้ริกำรเต็มรูปแบบ หรือ Full-Service Restaurants 
ไดร้บัปัจจยัหนนุเพิ่มขึน้ จำกกำรท่ีทำงกำรไดผ่้อนคลำยมำตรกำรต่ำงๆ ลง ไดแ้ก่ กำรยกเลิกเคอรฟิ์วใน
พืน้ที่น ำร่องดำ้นกำรท่องเที่ยว และกำรอนุญำตให้ธุรกิจรำ้นอำหำรสำมำรถกลับมำขำยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใ์หก้ับลกูคำ้ที่มำใชบ้ริกำรนั่งทำนในรำ้นไดต้ัง้แต่วนัที่  1 พ.ย. 2564 แบบมีเงื่อนไข ซึ่งช่วย
ใหธุ้รกิจสำมำรถสรำ้งรำยไดเ้พิ่มขึน้ และหำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของโควิดในประเทศคล่ีคลำย 
ควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคในกำรใชบ้ริกำรในรำ้นอำหำรน่ำจะทยอยกลับมำ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ
ในช่วงที่เหลือของปีนีแ้ละแนวโนม้ในปี 2565 
   กำรผ่อนคลำยมำตรกำรฯ ในจงัหวะที่จะเขำ้สู่ช่วงเทศกำลทำ้ยปี หนุนบรรยำกำศใหผู้บ้ริโภค
ทำนในรำ้นอำหำรมำกขึน้ ใชเ้วลำต่อครัง้นำนขึน้ คำดท ำใหธุ้รกิจรำ้นอำหำรเต็มรูปแบบ (Full-Service 
Restaurants) มีมลูค่ำเพิ่มขึน้ประมำณ 2 พนัลำ้นบำทจำกคำดกำรณเ์ดิม 
แม้ท่ำมกลำงสถำนกำรณโ์ควิดที่ยังอยู่  อำจจะสรำ้งควำมกังวลในกำรกลับมำใช้บริกำรนั่งทำนใน
ร้ำนอำหำรของผู้บริโภคบำงกลุ่ม แต่ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ก็ได้เริ่มออกไปท ำกิจกรรมนอกบ้ำน
โดยเฉพำะกำรใชบ้ริกำรดว้ยกำรนั่งทำนในรำ้นอำหำรมำกขึน้ รวมถึงอำจมีแนวโนม้ที่จะไปใชบ้ริกำร
นำนขึน้หรือบ่อยขึน้หำกสถำนกำรณโ์ควิดไม่กลับมำรุนแรง สะทอ้นจำกผลส ำรวจของศูนยว์ิจยักสิกร
ไทย ที่พบว่ำ 
   กลุ่มตัวอย่ำงกว่ำรอ้ยละ 72 เริ่มมีควำมมั่นใจและกลับไปใช้บริกำรนั่งทำนอำหำรในร้ำน 
หลงัจำกที่ทำงกำรผ่อนคลำยมำตรกำรอนญุำตใหน้ั่งทำนอำหำรภำยในรำ้น (ตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.ย. 64) แต่
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ  ร ้ำนอำหำรที่กลุ่มตัวอย่ำงกลับไปใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นร้ำนอำหำรใน
หำ้งสรรพสินคำ้หรือคอมมนูิตีม้อลล์ อำทิ ชำบู/ป้ิงย่ำง รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น และรำ้นสุกี ้เป็นตน้ ขณะที่
รองลงมำ จะเป็นกลุ่มรำ้นอำหำรประเภทสวนอำหำรที่มีคำแรคเตอรเ์ฉพำะ เช่น รำ้นอำหำรที่ตกแต่ง
แบบธรรมชำติ และมีมมุถ่ำยภำพที่สวยงำม 
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   กลุ่มตัวอย่ำงรอ้ยละ 77 มองว่ำ กำรประกำศขยำยเวลำท ำกำรของรำ้นอำหำร และกำรลด
ระยะเวลำเคอรฟิ์วของภำครฐั (ตัง้แต่ 16 ต.ค. 64) สนบัสนุนกำรเขำ้ใชบ้ริกำรรำ้นอำหำรนำนขึน้และ
บ่อยขึน้ ขณะที่รอ้ยละ 23 มองว่ำไม่มีผลต่อกำรเขำ้ใชบ้ริกำรรำ้นอำหำร ซึ่งกลุ่มตวัอย่ำงดงักล่ำวส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มที่ยงัไม่ไดก้ลบัไปใชบ้รกิำรนั่งทำนในรำ้นอำหำร 
  แนวโนม้ธุรกิจรำ้นอำหำรท่ีใหบ้รกิำรเต็มรูปแบบ ปี 2565 น่ำจะกลบัมำฟ้ืนตวัไดร้อ้ยละ 26.5 
จำกปัจจยัหนนุท่ีเพิ่มขึน้ ขณะเดียวกนักำรแข่งขนัท่ีรุนแรงก็ยงัเป็นควำมทำ้ทำยส ำคญั 
  ศนูยว์ิจยักสิกรไทย มองว่ำ แนวโนม้ธุรกิจรำ้นอำหำรที่ใหบ้รกิำรเต็มรูปแบบ ในปี 2565 เริ่มมี
ปัจจัยหนุนมำกขึน้  ไม่ว่ำจะเป็นกำรผ่อนคลำยมำตรกำรของทำงกำร  และกำรเปิดประเทศรับ
นกัท่องเที่ยวต่ำงชำติ และหำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของโควิดในประเทศดีขึน้ หรือไม่มีกำรกลบัมำ
ระบำดจนท ำให้ทำงกำรตอ้งกลับมำใช้มำตรกำรควบคุมอีกครั้ง  น่ำจะช่วยให้ธุรกิจรำ้นอำหำรที่
ใหบ้รกิำรเต็มรูปแบบกลบัมำเติบโตไดอ้ีกครัง้ หลงัจำกกำรหดตวัอย่ำงรุนแรงต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่ำน
มำ โดย ศนูยว์ิจยักสิกรไทย มองกำรฟ้ืนตวัของธุรกิจรำ้นอำหำรใหบ้รกิำรเต็มรูปแบบ เป็น 2 กรณี ดงันี ้
  กรณีที่1 ภำยใตส้มมติฐำนที่สถำนกำรณโ์ควิดมีแนวโนม้ดีขึน้ตำมล ำดับ จ ำนวนผูต้ิดเชือ้รำย
ใหม่ลดลงต่อเนื่องและกำรฉีดวัคซีนครอบคลุมประชำกรส่วนใหญ่ตำมแผนของภำครฐั  ผูบ้ริโภคใน
ประเทศมีควำมเชื่อมั่นในกำรเขำ้ใชบ้ริกำร มีกำรเปิดประเทศนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเขำ้มำ
ท่องเที่ยวมำกขึน้ ส่งผลใหม้ีกำรขยำยตวัต่อเนื่องของจ ำนวนควำมถ่ีในกำรนั่งทำน และท ำใหจ้ ำนวนตอ่
ครัง้ (โต๊ะ) ในปี 2565 มีจ ำนวนประมำณ 204 ลำ้นครัง้ (โต๊ะ) รวมถึงมีกำรขยำยตวัของยอดกำรใชจ้่ำย
เพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 4.2 และท ำให้ตลำดธุรกิจรำ้นอำหำรที่ให้บริกำรเต็มรูปแบบจะมีมูลค่ำ
ยอดขำยรวมในกรณีพืน้ฐำนอยู่ที่ประมำณ 1.43 แสนลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรขยำยตวัรอ้ยละ 26.5 
  กรณีที่2 ภำยใตส้มมติฐำนที่มีกำรแพร่ระบำดครัง้ใหม่เกิดขึน้และมีกำรยกระดบัของมำตรกำร
ควบคุม ไม่ใหจ้ ำหน่ำยอำหำรภำยในรำ้น แต่ไม่ไดม้ีกำร Lock down จะส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่น
ของผูบ้ริโภค และท ำใหจ้ ำนวนต่อครัง้ลดลงเหลือเพียงประมำณ 186 ลำ้นครัง้ (โต๊ะ) โดยประเมินว่ำ
ตลำดธุรกิจรำ้นอำหำรที่ใหบ้รกิำรเต็มรูปแบบ จะเหลือมลูค่ำประมำณ 1.29 แสนลำ้นบำท หรือคิดเป็น
กำรขยำยตวัรอ้ยละ 14.2 
   2. สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขัน 
   อย่ำงไรก็ดี โอกำสกำรกลับมำฟ้ืนตัวและมูลค่ำยอดขำยของธุรกิจดังกล่ำวยังคงขึน้อยู่กับ
ปัจจัยรอบดำ้นต่ำงๆ ที่ส  ำคัญ อำทิ ก ำลังซือ้และควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภค เป็นตน้ รวมถึงปัจจัย
เฉพำะที่มีผลต่อรูปแบบกำรฟ้ืนตวัของรำ้นอำหำรในกลุ่มนีท้ี่แตกต่ำงกนั โดยในปีขำ้งหนำ้คำดว่ำตลำด
ธุรกิจรำ้นอำหำรที่ใหบ้รกิำรเต็มรูปแบบ จะกลบัมำมีสีสนั 
  โดยมีแรงขบัเคล่ือนจำกทัง้แผนกำรลงทุนของผูใ้หบ้ริกำรรำยใหญ่ซึ่งถูกชะลอมำจำกปี  2564 
รวมถึงกำรเร่งขยำยพอรต์อำหำรให้ครอบคลุมประเภทอำหำรมำกยิ่งขึน้  โดยคำดว่ำในปี 2565 
ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่จะลงทุนเพิ่มเติมในแพลตฟอรม์ธุรกิจรำ้นอำหำรของตนใหส้ำมำรถรองรบักำร
ท ำตลำดทัง้ในส่วนของกำรขำยภำยในรำ้น กำรขำยแบบ Delivery และกำรขำยสินคำ้ระหว่ำงแบรนด์
ในพอรท์ของตน (Cross-selling) มำกยิ่งขึน้ ขณะที่ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรรำยเล็ก-กลำง คำดว่ำ
ยงัคงด ำเนินธุรกิจอย่ำงระมดัระวงัและรอกำรกลบัมำของลกูคำ้กลุ่ม mass โดยคำดว่ำจะมีกำรฟ้ืนตวั
แบบค่อยเป็นค่อยไป 
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  โดยสรุป ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย มองว่ำ แม้ทิศทำงธุรกิจรำ้นอำหำรที่ใหบ้ริกำรเต็มรูปแบบ จะ
กลับมำดีขึน้ แต่ผูป้ระกอบกำรตอ้งเผชิญโจทยท์ำงธุกิจที่ส  ำคัญอย่ำงเช่น แนวโนม้ตน้ทุนกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่สูงขึน้ อำทิ รำคำวัตถุดิบ อำหำรปรบัตัวสูงขึน้ ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำเช่ำ
พืน้ที่ ค่ำจำ้งแรงงำน เป็นตน้ กอปรกับค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับมำตรฐำนกำรรกัษำควำมสะอำดและ
ตรวจคดักรองโรคที่อำจท ำใหต้น้ทนุธุรกิจเพิ่มรำวรอ้ยละ 2-5 (เมื่อเทียบกบัก่อนโควิด)  
 ดงันัน้ ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรที่ใหบ้ริกำรเต็มรูปแบบ จ ำเป็นตอ้งปรบัรูปแบบธุรกิจเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเทรนดท์ี่เปล่ียนไป เช่น กำรเพิ่มสดัส่วนกำรท ำกำรตลำดผ่ำนชอ่งทำงออนไลน ์รวมถึงกำร
มีแอดมินเพจหรือแชทบอทที่คอยดูแลตอบค ำถำม และรบัออรเ์ดอรบ์นช่องทำงโซเชียลมีเดีย ซึ่งกำร
ผสมผสำนระหว่ำงช่องทำงกำรขำยและกำรท ำกำรตลำดผ่ำนทั้งช่องทำงออนไลนแ์ละออฟไลน์ เพื่อให้
ลูกคำ้สำมำรถเข้ำถึงสินคำ้และบริกำรไดจ้ำกหลำกหลำยช่องทำง  (Omni Channel) จะกลำยเป็น
ส่ิงจ ำเป็น 
   นอกจำกนีเ้ทคโนโลยีที่ช่วยลดกำรสัมผัส (Contactless) อำทิ หุ่นยนตจ์ัดส่งอำหำร Digital 
menus และ Mobile payment จะกลำยมำเป็นมำตรฐำนใหม่ที่ทุกรำ้นอำหำรจ ำเป็นตอ้งมี  เพื่อลด
โอกำสกำรสมัผสัเชือ้ และเพิ่มควำมมั่นใจใหก้บัผูบ้รโิภคที่จะเขำ้มำใชบ้รกิำรในรำ้นอำหำร 

 แนวโนม้ธุรกิจรำ้นอำหำรปี 2565 ยงัเป็นปีที่ตอ้งระมดัระวงั เนื่องจำกตลำดยงัมีปัจจยัเส่ียง
กำรระบำดของโควิด-19 สำยพันธุ์ Omicron และสำยพันธุ์อื่นที่อำจเกิดขึน้ได้ รวมถึงก ำลังซือ้ของ
ผูบ้ริโภคที่ยังไม่กลับมำฟ้ืนตัวดี อย่ำงไรก็ดีธุรกิจรำ้นอำหำรก็ยังคงมีปัจจัยบวกส ำคัญจำกนโยบำย
กระตุน้เศรษฐกิจของภำครัฐที่จะเข้ำมำช่วยกระตุน้กำรใชจ้่ำยและเพิ่มก ำลังซือ้ของผู้บริโภค  อำทิ 
“มำตรกำรคนละครึ่งเฟส 4”  ที่คำดว่ำจะเริ่มในเดือนมีนำคม - เมษำยน 2565 จำกปัจจัยดังกล่ำว 
ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย มองว่ำ ในปี 2565 ธุรกิจรำ้นอำหำรน่ำจะกลับมำเติบโตประมำณ 5.0% - 9.9% 
(ส่วนหนึ่งเป็นผลของรำคำอำหำรท่ีปรบัตวัสงูขึน้และเงินเฟ้อ) อย่ำงไรก็ดี ยงัคงเป็นกำรขยำยตวัเฉพำะ
กลุ่มหรือประเภทรำ้นอำหำร เนื่องจำกในแต่ละประเภทของรำ้นอำหำรยงัมีปัจจยัเฉพำะที่ต่ำงกนั โดย
แตกต่ำงกนัดงันี ้
 รำ้นอำหำรที่ใหบ้ริกำรเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurants) น่ำจะเห็นกำรเติบโตที่เรง่ตวั
ขึน้จำกฐำนท่ีต ่ำในปีก่อน โดยกลุ่มรำ้นอำหำรที่จะทยอยกลบัมำฟ้ืนตวัก่อนจะเป็นกลุ่มรำ้นอำหำรที่อยู่
ในหำ้งสรรพสินคำ้ และรำ้นอำหำรที่มีชื่อเสียง รวมถึงในพืน้ท่ีท่องเที่ยวจงัหวดัที่เป็นจดุหมำยปลำยทำง
ของนกัท่องเที่ยวชำวไทยในฤดทู่องเที่ยว โดยประเมินว่ำจะมีมลูค่ำยอดขำยอยู่ที่ประมำณ 1.31 – 1.42 
แสนล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำรขยำยตัว 10.0% – 19.5%  รำ้นอำหำรที่ให้บริกำรจ ำกัด (Limited 
Service Restaurants) กำรขยำยตวัจะมำจำกกำรขยำยสำขำในกลุ่มอำหำรจำนด่วน และรำ้นอำหำร
ขนำดเล็กที่คำดว่ำจะเปิดตวัมำกขึน้กว่ำปี 2564 อำทิ กลุ่ม รำ้นอำหำรที่ไม่มีหนำ้รำ้น รวมถึงรำ้นอำหำร
รูปแบบใหม่ๆ ที่มีควำมคล่องตัวสูง โดยมีพืน้ที่เป้ำหมำยเป็นบริเวณที่อยู่อำศัยและป๊ัมน ำ้มันทั้งใน
กรุงเทพฯรอบนอก ปรมิณฑลและหวัเมืองหลกั ส่งผลใหค้ำดว่ำจะมีมลูค่ำยอดขำยอยู่ที่ประมำณ 6.4 -
6.8 หมื่นลำ้นบำท หรือขยำยตัว 4.6% – 11.8% รำ้นอำหำรขำ้งทำง (Street Food) ที่มีหนำ้รำ้น ยัง
ขยำยตวัไดต้่อเนื่องและกลุ่มรำ้นอำหำรขำ้งทำงยงัไดร้บัปัจจยัหนุนจำกโครงกำรคนละครึ่งของภำครฐั 
โดยคำดว่ำจะมีมลูค่ำอยู่ที่ประมำณ 1.84 -1.86 แสนลำ้นบำท หรือขยำยตวั 2.0%–3.0% 
 นอกจำกนีท้ิศทำงธุรกิจรำ้นอำหำรในปี 2565 ยังมีสภำพแวดลอ้มของธุรกิจรำ้นอำหำรที่
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ส ำคญัและน่ำสนใจ อำทิ ตน้ทุนธุรกิจที่คำดว่ำจะทรงตวัสงูต่อเนื่องทัง้ปี ขณะที่กำรปรบัเพิ่มรำคำขำย
ยังท ำไดจ้ ำกัด สรำ้งแรงกดดันต่อก ำไรสุทธิของผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตน้ทุน
วตัถุดิบอำหำรและตน้ทุนพลงังำน ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรบำงรำยจ ำเป็นตอ้งปรบัรำคำอำหำรเพิ่มขึน้  
กำรปรบัตวัของผูป้ระกอบกำรมำใชโ้มเดลรำ้นอำหำรขนำดเล็กเพื่อลดตน้ทนุและควำมเส่ียง รวมถึงน ำ
เทคโนโลยีเขำ้มำผสำนเป็นหวัใจส ำคญัในห่วงโซ่ธุรกิจรำ้นอำหำร 
 นอกจำกนีย้ังคำดว่ำในปี 2565 ผู้ประกอบกำรธุรกิจรำยใหญ่ทั้งในและนอกอุตสำหกรรม
ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจรำ้นอำหำรมำกยิ่งขึน้ทั้งในพืน้ที่กรุงเทพฯรอบนอกและปริมณฑล รวมถึงใน
พืน้ท่ีต่ำงจงัหวดั โดยเฉพำะพืน้ท่ี ทื่มีกำรกระจกุตวัของที่อยู่อำศยั ขณะเดียวกนั ควำมเส่ียงของโควิดที่
ยังมี ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรรำ้นอำหำรจ ำเป็นต้องรักษำสมดุลของช่องทำงกำรขำยและเพิ่มช่อง
ทำงกำรสรำ้งรำยได ้ไปยงัสินคำ้อื่นๆ มำกยิ่งขึน้ ในระยะขำ้งหนำ้ 

 

2. กำรจัดหำผลิตภัณฑแ์ละบริกำร 
   

2.1 กำรจัดหำวัตถุดิบ  
2.1.1 ลักษณะกำรจัดให้ได้มำซ่ึงผลิตภัณฑแ์ละกำรจัดหำวัตถุดิบ  
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 
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
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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 ำหน่ำยวัตุดิบลักษณะกำรจัดให้ได้มำซ่ึงผลิตภัณฑ ์ 
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ท ำกำรจดัซือ้กับทำงผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) ทัง้วตัถุดิบที่

เก่ียวข้องกับอำหำร (Food Products) และวัตถุดิบที่ไม่เก่ียวข้องกับอำหำร (Non-Food Products) 
รวมกนัทัง้สิน้ 393 รำย ลดลงจำกปี 2563 ที่จดัซือ้อยู่ที่ 428 รำย หรือ 8.17% และกลุ่มบรษิัทฯ ไม่มีกำร
สั่งซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) รำยใดเกินกว่ำ 10% ของยอดซือ้รวม 

2.1.3 สัดส่วนกำรซือ้วัตถุดิบในประเทศและต่ำงประเทศ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดซือ้วตัถุดิบจำกทั้งในและต่ำงประเทศ กำรสั่งซือ้วัตถุดิบ
จำกในประเทศคิดเป็น 99.46 % และกำรซือ้วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศคิดเป็นสัดส่วนที่ 0.54 % จำก
มลูค่ำซือ้ทัง้หมด 

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
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
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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 และประสบกำรณม์ำอย่ำงยำวนำน  มำเป็นผูด้  ำเนินกำรบรหิำร
และจดัส่งวตัถุดิบไปยงัสำขำรำ้นอำหำรเป็นประจ ำทุกวนั โดยมีกำรใชร้ถขนส่งที่เหมำะสม
กับวตัถุดิบแต่ละประเภท เช่น รถตูเ้ย็นไวจ้ดัส่งเฉพำะอำหำรที่ตอ้งกำรควบคุมอุณหภูมิ จึง
ท ำใหส้ำมำรถเก็บควำมสดและควำมใหม่ของอำหำรไดจ้นกระทั่งถึงสำขำรำ้นอำหำร  

(3) กำรควบคมุคณุภำพอำหำร กำรบรกิำร และควำมสะอำด  

กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงำนควบคุมคุณภำพอำหำร และกำรบริกำรที่สำขำรำ้นอำหำร 
ภำยใตก้ำรดแูลของฝ่ำยบรหิำรกลุ่มแบรนด ์โดยแบ่งเป็น 3 ทีม ดงันี ้

1. ทีมตรวจสอบคุณภำพอำหำรและกำรท ำครัว (Food Quality Assurance 
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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 จะเข้ำไปสุ่มตรวจสอบคุณภำพอำหำรรวมถึงตรวจQSC  
(Quality Service Cleanliness) และกระบวนกำรปรุงอำหำรจนถึงวิธีกำร
จดัเก็บรกัษำอำหำรใหไ้ดต้ำมมำตรฐที่ก ำหนดไวเ้ป็นประจ 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 

ทั้ งนี ้  ทีม  AM จะท ำหน้ำที่ เ ข้ำ ไปสุ่ มตรวจสอบ  รวมถึ งตรวจ  QSC 
กระบวนกำรกำรบริกำรและกำรบริหำรสำขำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไวเ้ป็น
ประจ ำทุกสัปดำห ์รวมถึงมีกำรอบรมพนักงำนให้ปฏิบัติตำมระเบียบกำร
ปฏิบตัิงำนที่สำขำรำ้นอำหำรดว้ย (On the Job Training) 

3. ทีมตรวจสอบ QSC แบรนด ์(QSC/Training Brand ) ท ำหนำ้ที่ตรวจสอบ
คณุภำพอำหำรรวมถึงกำรตรวจ QSC โดยมีกำรเทสเมนอูำหำร
ประจ ำเดือน ตรวจสอบคณุภำพวตัถดุิบ ควำมสะอำด ขัน้ตอนกำรบรกิำร 
ทัง้นี ้ทีม QSC จะเป็นทีมที่ค่อยชว่ยแนะน ำและสนบัสนนุในกำรชว่ยใหท้มี
บรหิำรหนำ้สำขำปฏิบตัิงำนใหถ้กูตอ้งตำมมำตรฐำน และจดัฝึกอบรม
ประจ ำเดือน ทัง้ในส่วนครวั และบรกิำร 

(4) กำรควบคมุคณุภำพกำรบรกิำร และกำรจดักำรกบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียน 

 กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทำงในกำรรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนจำกลูกคำ้ผูใ้ชบ้ริกำรหลำย
ช่องทำง เช่น ผ่ำนกำรแจง้หนำ้รำ้น ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัทฯ หรือ ผ่ำนกำรท ำแบบสอบถำมโดยตรง
กับลูกคำ้ โดยทีม AM จะท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและติดตำมขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เป็นประจ ำทุกวัน และหำกพบปัญหำ ทำงทีม AM จะเข้ำไปตรวจสอบและประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งและสำขำรำ้นอำหำรเพื่อหำทำงแกไ้ขในทนัที นอกจำกนีท้ำงทีม QSC/Training 
จดักำรอบรมกำรแกไ้ขปัญหำขอ้รอ้งเรียน และกำรบรกิำรท่ีดี เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้รอ้งเรียนลกูคำ้ ใหก้บัหนำ้
สำขำเพื่อมอบกำรบรกิำรท่ีดีใหแ้ก่ลกูคำ้ของแบรนด ์
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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 กลุ่มบรษิัทฯ มีกำรท ำสญัญำเช่ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และมีกำรจดทะเบียนกำรเช่ำ
ต่อหน่วยงำนรำชกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด (ในกรณีที่สญัญำเช่ำก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำเกินกว่ำ 3 
ปี)     
2. ใบอนญุำตในกำรประกอบกิจกำร  

ในกำรประกอบกิจกำรรำ้นอำหำรตอ้งมีกำรยื่นขอใบอนุญำตที่ส ำคัญต่อหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่  

- เอกสำรกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม และกำรจดทะเบียนเพิ่มเติมสำขำต่อ 
กรมสรรพำกร และ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  

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

ทอ้งถิ่น 
3. กำรจดักำรดำ้นบคุลำกร   

- 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. กำรสำธำรณสขุและ/หรือประกำศที่เก่ียวขอ้ง   

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. ลิขสิทธ์ิ เช่น สญัญำใหลิ้ขสิทธ์ิ
ดนตรี/เพลง กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรคำ้/เครื่องหมำยบริกำร ท่ีเก่ียวข้องกับ      
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แบรนดข์องกลุ่มบรษิัทฯ 

4.     ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพยถ์ำวรทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 สินทรพัยถ์ำวรที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีมลูค่ำสทุธิตำม
บัญชีหลังหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและส ำรองกำรดอ้ยค่ำต่ำงๆ ตำมที่แสดงในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ เท่ำกับ 
720.2 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รำยกำร มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

(ล้ำนบำท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภำระผูกพัน 

ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดนิ 347.6 เป็นเจำ้ของ จ ำนองกบัธนำคำร 

อำคำร 28.8 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

เครื่องจกัรและอปุกรณโ์รงงำน 4.9 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ส่วนปรบัปรุงสิทธิกำรเช่ำ 203.3 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

เครื่องมือ เครื่องใช ้และอปุกรณใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำน 42.2 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอปุกรณส์ ำนกังำน 25.1 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ยำนพำหนะ 2.4 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

งำนระหว่ำงก่อสรำ้งและทรพัยส์ินระหว่ำงติดตัง้ 0.4 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 654.7   

 ทัง้นี ้รำยกำรสินทรพัยถ์ำวรของกลุ่มบริษัทฯ ตำมที่แสดงไวข้ำ้งตน้สำมำรถแสดงรำยละเอียดจ ำแนก
ตำมประเภทของสินทรพัยแ์ละจ ำแนกตำมบรษิัท ไดด้งันี ้

4.1.1 ทีด่ินและส่วนปรับปรุงทีด่ิน 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดินตำมงบกำรเงินรวมของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท สถำนทีต่ั้ง 
ขนำดพืน้ที่ 

(ไร่) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  

 (ล้ำนบำท) 

วัตถุประสงคก์ำรใช้
งำน 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

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) 
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บริษัท สถำนทีต่ั้ง 
ขนำดพืน้ที่ 

(ไร่) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  

 (ล้ำนบำท) 

วัตถุประสงคก์ำรใช้
งำน 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภำระผูกพัน 

ZKC ต ำบลหวัขวำง
อ ำเภอโกสมุ
พิสยั จงัหวดั
มหำสำรคำร 

16-1-10 21.3 ที่ตัง้ส ำนกังำนและ
โรงงำนผลิตเครื่องปรุง
รส 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม   347.6    

 
4.1.2 อำคำร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มูลค่ำตำมบัญชีอำคำรตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
รำยละเอียดดงันี ้

บริษัท 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

(ล้ำนบำท) 
วัตถุประสงคก์ำรใช้งำน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภำระผูกพัน 

ZKC 28.8 อำคำรส ำนกังำนและ
โรงงำนผลิตเครื่องปรุงรส 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 28.8    

 

4.1.3 เคร่ืองจักรและอุปกรณโ์รงงำน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของเครื่องจกัรและอุปกรณโ์รงงำนตำมงบกำรเงินรวม
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

(ล้ำนบำท) 
วัตถุประสงคก์ำรใช้งำน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภำระผูกพัน 

ZKC 4.9 เครื่องจกัรและอปุกรณใ์นกำร
ผลิตเครื่องปรุงรส 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 4.9    

 
 

4.1.4 ส่วนปรับปรุงสทิธกิำรเช่ำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของส่วนปรบัปรุงสิทธิกำรเช่ำตำมงบกำรเงินรวมของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

(ล้ำนบำท) 
วัตถุประสงคก์ำรใช้งำน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภำระผูกพัน 

ZCG 27.7 งำนตกแต่งและปรบัปรุงอำคำร
ส ำนกังำน และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 
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บริษัท 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

(ล้ำนบำท) 
วัตถุประสงคก์ำรใช้งำน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภำระผูกพัน 

ZRH 18.8 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

AKA 68.6 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

GGG 15.0 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

OTT 45.0 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ZPC 27.9 งำนตกแต่งหนำ้รำ้น งำนระบบ
ไฟฟ้ำ งำนครวั และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ZSM 0.0 งำนตกแต่งและปรบัปรุงอำคำร
ส ำนกังำน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 203.3    

 

4.1.5  สินทรัพยถ์ำวรอื่น 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 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 

42.2 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

2 เครื่องตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณส์ ำนกังำน 25.1 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

3 ยำนพำหนะ 2.4 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

4 งำนระหวำ่งก่อสรำ้งและทรพัยสิ์นระหว่ำง
ติดตัง้ เช่น อำคำรส ำนกังำน และสำขำ
รำ้นอำหำร เป็นตน้ 

0.4 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม  70.1   
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4.2 สินทรัพยส์ทิธกิำรใช้  
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของสิทธิกำรเช่ำตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ

 บรษิัทย่อยมี รำยละเอียดดงันี ้ 
 

บริษัท 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี

(ล้ำนบำท) 
วัตถุประสงคก์ำรใช้งำน ลักษณะกรรมสิทธิ ์

ZCG 139.2 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเช่ำ 

ZRH 284.9 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเช่ำ 

AKA 178.5 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเช่ำ 

GGG 51.4 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเช่ำ 

OTT 129.3 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเช่ำ 

ZPC 34.2 เช่ำด ำเนินงำนรำ้นอำหำร เจำ้ของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเช่ำ 

รวม 817.5   
 
 

4.3 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564  มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพยท์ี่ไม่มีตัวตนตำมงบกำรเงินรวมของ
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

 

รำยกำร รำยละเอียด 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  

 (ล้ำนบำท) 

เครื่องหมำยกำรคำ้ ซือ้เครื่องหมำยกำรคำ้จำกกำรซือ้กิจกำร 74.3 

สญัญำแฟรนไชส ์
สญัญำแฟรนไชสร์ำ้นอำหำรไทยกลุ่มแบรนดต์ ำมั่วจำกกำรซือ้
กิจกำร 

1.3 

ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร ์ ซอฟตแ์วรส์ ำหรบักำรด ำเนินกิจกำร 16.2 

ค่ำสิทธิบตัร  สิทธิบตัร 3.5 

รวม 95.3 
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เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ซึ่งตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวำคม 
2564 บรษิัทฯ มีเงินลงทนุในบรษิัทย่อยจ ำนวน 8 บรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท
ย่อย 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
สัดส่วนกำรถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

มูลค่ำเงนิลงทุนตำมรำคำทนุ 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 

(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 

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 
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บริษัท
ย่อย 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
สัดส่วนกำรถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

มูลค่ำเงนิลงทุนตำมรำคำทนุ 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 

(ล้ำนบำท) 

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 2564 บรษิัทฯ มเีงินลงทนุในบรษิัทย่อยจ ำนวน 8 บรษิัท และบรษิัทรว่มทนุ 1 บรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
  

บริษัทย่อย /  

บริษัทร่วมทุน 

 

ชื่อย่อ 

 

ทีต่ั้งสนญ. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงนิลงทุน
ตำมรำคำทนุ ณ 

วันที ่31 
ธันวำคม 2564 

(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 2564 

(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” “แจ่วฮ้อน” “เฝอ” และ “เดอ ต ำมั่ว” ธุรกิจ 
แฟรนไชส ์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 เซ็น แอนด ์โกสมุ อินเตอรฟ์ู้ดส ์จ ำกดั (1)   ZKC 112 หมู่ที่ 8 ถนนโกสุม-สำรคำม ต ำบล
แกงแก อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำ
สำรครำม 

ธุรกิจโรงงำนผลิตอำหำรสด อำหำรแหง้ อำหำรส ำเรจ็รูป 
เครื่องปรุงรสทุกชนิด ตลอดจนเครื่องดื่มทุกชนิด และ
ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งทำงดำ้นอำหำรทัง้หมด 

ขำยปลีก-ส่ง น ำเขำ้ และส่งออก อำหำรสด อำหำรแหง้ 
อำหำรแปรรูป ผกั ผลไมทุ้กชนิด ทัง้ภำยในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ 

51.0 10.00 
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บริษัทย่อย /  

บริษัทร่วมทุน 

 

ชื่อย่อ 

 

ทีต่ั้งสนญ. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

 

มูลค่ำเงนิลงทุน
ตำมรำคำทนุ ณ 

วันที ่31 
ธันวำคม 2564 

(ล้ำนบำท) 

บรษิัท กินดีอยู่ดี 2020 จ ำกดั  (2)   - 87/1 ถนนกำญจนวนิช ต ำบลบ้ำนพรู 
อ ำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 

ธุรกิจรำ้นอำหำร โดยกำรซือ้แฟรนไชส ์แบรนด ์“เขียง” 
25.0 4.1 

รวมมูลค่ำเงนิลงทุน 512.9 
 

 หมำยเหต ุ (1)  บรษิัทย่อย มีบรษิัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ จ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้  
   (2)  บรษิัทรว่มทนุ มีบรษิัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ จ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้  
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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 2564 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 ์ 34,535,200 11.51 

1.3 นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ 34,535,200 11.51 

1.4 Morgan Stanley & Co. International PLC(2) 56,680,000 18.89 

2. นำงเกศรำ มำนะศิลป์ 9,393,100 3.13 

3. บรษิัท เซ็นทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 5,625,000 1.87 

4. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ 4,750,000 1.58 

5. นำงสภุำเจษฐ ววิฒันำเกษม 4,319,990 1.44 

6. นำยปรญิญ ์จิรำธิวฒัน ์ 4,045,700 1.34 

7. นำงสำวสจุนัทภ์ำ พลำงกรู 3,780,000 1.26 

8. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์ 3,780,000 1.26  

9. กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยำวปันผล 3,742,500 1.24 

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

(1) บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส ์โฮลดิง้ จ ำกดั เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศไทยโดยมีผูถ้ือหุน้ไดแ้ก่ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 ซึ่งบริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิง้ จ ำกัด เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศไทยโดยมีผูถ้ือหุน้ไดแ้ก่ 
ดรำกอ้น แบ็ค อินเวสเมนต ์ลิมิเต็ด ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 โดยดรำกอ้น แบ็ค อินเวสเมนต ์ลิมิเต็ด มีผูถ้ือหุน้ไดแ้ก่ 
เอจีบี  โฮลดิง้ ลิมิเต็ด ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100.00 โดยที่ เอจีบี โฮลดิง้ ลิมิเต็ด มีผูถ้ือหุน้ไดแ้ก่ นำยสรรคนนท ์จิ
รำธิวฒัน ์และนำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.00 และ 50.00 ตำมล ำดบั 

(2)  Morgan Stanley & Co. International PLC เป็นจ ำนวนหุน้รวมของ 1) นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์2) นำงสำวจอมขวญั 
จิรำธิวฒัน ์3) ดำร ์กอ้น ไซน ์โกบอล ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน  โดยมีผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ นำยสรร
คนนท ์จิรำธิวฒัน ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 และ 4) เกรท คลำสสิค ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน 
โดยมีผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0  

 
 
 
 

55



    บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ส่วนท่ี 1.1 หนำ้ที่ 55 
 

ผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำว               ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2564 ปรำกฏดงันี ้

 บรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้ต่ำงดำ้ว 3 รำย ถือหุน้รวมกนั 56,683,000  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
18.89 ของทนุจดช ำระแลว้ 

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 2564 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 
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รำยช่ือ
บริษัท
ย่อย 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

บริษัท เซ็น แอนด ์
สไปซี่ จ ำกัด หรือ 

ZPC 

นำงวีรดำอร พึ่งโพธิ์
เจริญพันธ ์

นำยณัฐพล ทองใบ
ใหญ่ 

นำงสำววรินทภ์ัส 
แสงสี 

นำงสำวอรอนงค ์
แสงสี 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน
หุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น (ร้อย

ละ) 

จ ำนวน
หุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน
หุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น (ร้อย

ละ) 

จ ำนวน
หุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ZKC 51,000 51.0 47,530 47.5 490 0.5 490 0.5 490 0.5 

 

3. ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (shareholders’ agreement) ในเร่ืองทีมี่ผลกระทบ
ต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนของบริษัท และอธิบำย
สำระส ำคัญทีมี่ผลต่อกำรด ำเนินงำน 
-ไม่มี- 

 
 
1.4 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว 

1.4.1   จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 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- 
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1.6 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

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

คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทได ้โดยจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมตัิใหจ้่ำยเงินปันผลไดเ้ป็น
ครัง้ครำวเมื่อเห็นว่ำ บรษิัท มีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ 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  

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 นโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง                         

กลุ่มบริษัทฯไดต้ระหนักถึงควำมเส่ียงที่มีอยู่  และอำจกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และผลกำร

ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งปัจจัยควำมเส่ียงอำจมีที่มำจำกปัจจัยภำยในหรือปัจจัยภำยนอก 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นบรหิำรควำมเส่ียง กฏบตัรของคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียงซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซตข์องบริษัท รวมทั้งแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อท ำหนำ้ที่ในกำร

ก ำกบัดแูล กำรวำงแผนบรหิำรควำมเส่ียง รวมทัง้มีกำรประเมินผลควำมเส่ียงทัง้ในเชิงคณุภำพและปริมำณ 

โดยปัจจยัควำมเส่ียงที่จะกล่ำวเป็นล ำดบัต่อไปหำกเกิดขึน้อำจส่งผลลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจกำรด ำเนินงำน 

และฐำนะทำงกำรเงิน    

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

1 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจแบบบรษิัทโฮลดิง้  มีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่นเป็นหลกั และไม่มีกำร

ด ำเนินธุรกิจของตนเองที่มีรำยไดอ้ย่ำงมีนยัส ำคญั ผลประกอบกำรของบริษัทฯ จึงขึน้กับผลกำรด ำเนินงำน 

และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย  ทัง้นี ้ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ  วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

บริษัทฯ ถือหุน้ในบริษัทย่อยจ ำนวน 8 บริษัท ไดแ้ก่ ZRH  AKA  GGG  OTT  SYN  ZPC  ZSM และ ZKC 

ดงันัน้หำกบรษิัทย่อยดงักล่ำวไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผล หรือจ่ำยเงินปันผลไดน้อ้ยลงอำจส่งผลต่อรำยได ้ผล

กำรด ำเนินงำน และกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทฯได ้

ทั้งนีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำ รอ้ยละ 50% ของก ำไรสทุธิ

หลงัหกัภำษีเงินไดข้องงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหกัดว้ยกำรจดัสรรทุนส ำรองตำม

กฏหมำย และภำระผูกพนัตำมเงื่อนไขของสญัญำกู(้ถำ้มี)  แต่อย่ำงไรก็ตำมตลอดทัง้’ปี 2564 ทั่วโลกยงัคง

เผชิญกับกำรแพร่ระบำดของโควิด - 19  อย่ำงต่อเนื่อง   ท ำให้มำตรกำรต่ำงๆ ที่ภำครัฐออกมำได้ส่ง

ผลกระทบกับกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทำงตรง และทำงออ้ม ส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของ

กลุ่มบรษิัทฯอย่ำงมีนยัส ำคญัท ำใหก้ลุ่มบรษิัทฯยงัไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได ้

2 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ที่เริ่มระบำดในประเทศไทยตั้งแต่ตน้เดือนมกรำคม 

2563 และต่อเนื่องมำตลอดทั้งปี 2564 ภำยใตส้ถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้ภำครฐัไดอ้อกมำตรกำร

ต่ำงๆมำอย่ำงต่อเนื่องรวมไปถึง กำรประกำศปิดหรือมีเงื่อนไขในกำรใชส้ถำนประกอบกำรบำง
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ประเภท ซึ่งรวมถึง หำ้งสรรพสินคำ้ ศูนยก์ำรคำ้ รำ้นอำหำร กำรออกมำตรกำรกำรล็อกดำวน ์ 

กำรนั่งรับประทำนในรำ้นอำหำร  กำรเว้นระยะห่ำง รวมทั้งมำตรกำรอื่นๆ นั้น  ไดส่้งผลต่อ

พฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิของประชำชน ประชำชนเริ่มคุน้เคยกบักำรใชช้ีวิตตำมแนว ภำวะปกติ

ใหม่   ซึ่งมีรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่เปล่ียนไปอย่ำงเห็นไดช้ดั รวมทัง้

มำตรกำรอื่นที่ทำงหน่วยงำนภำครัฐก ำหนดขึน้ เช่นเงื่อนไขกำรเดินทำงเข้ำประเทศของ

นกัท่องเที่ยว ลว้นแต่เป็นผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรอย่ำงมีนยัส ำคญั กลุ่มธุรกิจ

อำหำรได้มีกำรปรับตัวเพื่อใช้ระบบดิจิทัล  เทคโนโลยีในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำม

สะดวกสบำย กำรเขำ้ถึง และสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  ทั้งนีส้  ำหรบั

กลุ่มบริษัทฯจ ำเป็นตอ้งปรับรูปแบบ และกำรบริหำรจัดกำรใหเ้หมำะสม และภำยใตส้ภำวะ

ดงักล่ำวกลุ่มบรษิัทฯไดด้  ำเนินกำรตำมแผนบรหิำรควำมต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมกำรบรหิำรท ำ

หนำ้ที่ในกำรบรหิำรจดักำรภำยใตส้ถำนกำรณฉ์กุเฉินและรำยงำนสถำนกำรณค์วำมคืบหนำ้ต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง   มีกำรจดัประชุมทำงออนไลนผ่์ำนระบบ Microsoft Team  

ปรบักำรบริหำรจดักำรใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคได้ง่ำย สะดวกรวดเร็ว ผูบ้ริโภคมีควำม

สะดวกสบำยขึน้ในทุกมิติผ่ำนระบบเทคโนโลยี และบริกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น จดัใหบ้ริกำรสั่ง

กลับบ้ำน  ปรับปรุงขยำยกำรให้บริกำรเดลิเวอรี่ส่งอำหำรถึงบ้ำนผ่ำนแอพลิเคชั่นต่ำงๆให้

กวำ้งขวำงมำกขึน้  มีกำรเพิ่มจดุขำยซึ่งมีผลมำจำกกำรล๊อกดำวนห์ำ้งสรรพสินคำ้  ศูนยก์ำรคำ้  

มีกำรเปิดรำ้นในลกัษณะที่เป็น “CLOUD KITTCHEN” ซึ่งอำหำรหลำยๆ แบรนดจ์ะถกูปรุง และ

จ ำหน่ำยจำกจุดเดียวกันเพื่อเพิ่มทำงเลือกใหก้ับผูบ้ริโภคมำกขึน้ มีปรบัปรุงพฒันำสินคำ้และ

บรกิำรค ำนึงถึงควำมปลอดภยัสขุอนำมยัของผูบ้ริโภค  สรำ้งควำมเชื่อใหก้บัผูบ้รโิภคทัง้ในเรื่อง

คณุภำพ รสชำติ ควำมสะอำด และสขุอนำมยั 

นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัทฯยงัไดพ้ฒันำแอพพลิเคชั่น และช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ให้

เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ กำรปรับระบบภำยในใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึน้  กำร

ท ำงำนในลักษณะ WORK FROM HOME ที่ยังคงมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนเช่นเดิม 

ประเมินผลกระทบในห่วงโซ่อปุำทำนเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรอย่ำงเหมำะสม 

2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

กำรด ำเนินกิจกำรรำ้นอำหำร วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นสินคำ้ประเภทอำหำรสด เช่น  

อำหำรทะเล เนือ้สัตว ์ขำ้ว ไข่  ผัก และผลไมต้่ำงๆ  วัตถุดิบดังกล่ำวมีอำยุกำรใชง้ำนที่สัน้ 

ปริมำณ รำคำ มีควำมผันผวนเปล่ียนแปลงไปตำมฤดูกำล  กำรเปล่ียนแปลงของสภำพ

อำกำศที่ไม่เอือ้อ ำนวย กำรระบำดของโรคติดต่อในพืช และสัตว ์ ปริมำณผลผลิตที่ออกสู่

ตลำดในขณะใดขณะหนึ่งและควำมตอ้งกำรของตลำดทัง้ใน และนอกประเทศ  ดงันัน้ในแต่

ละช่วงเวลำจึงมีควำมไม่แน่นอน และอำจเกิดกำรขำดแคลนในบำงช่วงเวลำ  ปัจจยัดงักล่ำว
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จึงส่งผลทั้งทำงตรง และทำงออ้มต่อรำคำวตัถุดิบ และอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำร

ด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัท ฯ  ทัง้นี ้ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 

2564 ตน้ทนุวตัถดุิบคิดเป็นรอ้ยละ  61.7   ของตน้ทนุขำยรวม     

เพื่อลดควำมเส่ียงดังกล่ำว กลุ่มบริษัทฯได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรควบคุมและ

บริหำรตน้ทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลน และควำมผนัผวนของ

รำคำวตัถดุิบ โดยมีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเส่ียงอนัอำจเกิดขึน้ดงันี  ้

1. มีกำรวำงแผนกำรจัดซือ้ และประมำณกำรปริมำณควำมตอ้งกำรกำรใชว้ัตถุดิบ  มี

กำรจดัระบบกำรจดัซือ้ที่มีประสิทธิภำพเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ กลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถจดัซือ้ให้

ไดร้ำคำ และเงื่อนไขที่ดีที่สุดโดยมีกำรก ำหนดวิธีกำรจัดซือ้ที่เหมำะสมตำมแต่ละ

ประเภทของวตัถ ุ

2. สรำ้งควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ ำหน่ำย  รวมทั้งติดตำมปัจจัย  และเหตุกำรณ์ที่มี

ผลกระทบกับปริมำณ และรำคำวัตถุดิบทั้งทำงตรง และทำงอ้อมอย่ำงใกล้ชิด 

ตลอดจนมีกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลน หรือควำมผันผวนของรำคำ

วัตถุดิบเพื่อเตรียมป้องกัน และแก้ไขสถำนกำรณ์ควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ไดอ้ย่ำง

ทนัท่วงที 

3. กรณีที่รำคำวตัถดุิบปรบัตวัเพิ่มขึน้ กลุ่มบรษิัทฯ จะยงัไม่ปรบัเพิ่มรำคำอำหำรทนัที แต่

จะพิจำรณำปรบัเพิ่มรำคำอำหำร โดยจะพิจำรณำเปรียบเทียบกับรำคำตลำดหรือ

รำคำคู่แข่งเพื่อมิใหส่้งผลกระทบต่อยอดขำยหรือฐำนลกูคำ้ 

4. ส ำหรบัวตัถุดิบบำงประเภทที่ส ำคญั กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ดัท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ทัง้

ระยะสัน้ และระยะยำวจำกผูผ้ลิต หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยที่เชื่อถือได ้    

5. กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยจดัใหม้ีรำยชื่อผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยรำยเพื่อลดควำมเส่ียงจำก

กำรสั่ งซื ้อวัตถุดิบจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง  ตลอดจนพิจำรณำปรับ

เปล่ียนแปลงรำยกำรอำหำรใหม้ีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกับภำวะตลำดในแต่ละ

ช่วงฤดกูำล  

อย่ำงไรก็ตำมในช่วงกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ที่เกิดขึน้กำรประมำณควำม

ตอ้งกำรวตัถุดิบเป็นเรื่องส ำคญัรวมทัง้กำรเจรจำกับผูผ้ลิตในกำรปรบัลดปริมำณกำร

สั่งซือ้ตำมสญัญำ กำรผ่อนปรนเงื่อนไขต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับยอดขำย และกำร

สั่งซือ้จริงที่เกิดขึน้ ซึ่งที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลน

วัตถุดิบหรือ ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำคำวตัถุดิบจนมีผลกระทบต่อผล

กำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงมีนยัส ำคญั 
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  2.3 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ปัจจุบันกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รำยได้ส่วนใหญ่ยังคงมำจำกธุรกิจ

รำ้นอำหำร ซึ่งมีทัง้อำหำรญ่ีปุ่ น และอำหำรไทยทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมจ ำเป็น

ในกำรด ำเนินธุรกิจซึ่งไดพ้ยำยำมกระจำยกำรเปิดรำ้นอำหำรทั่วประเทศทัง้ที่กลุ่มบรษิัทฯเป็น

เจำ้ของ และในรูปของแฟรนไชส ์อย่ำงไรก็ตำมกำรด ำเนินธุรกิจเพียงเฉพำะรำ้นอำหำรยงัมี

ควำมเส่ียงหำกเกิดเหตุกำรณท์ี่มีผลกระทบต่อธุรกิจรำ้นอำหำรโดยตรงอย่ำง เช่นกรณีของ

กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำรผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่ำงมีนัยส ำคัญ ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรประกอบธุรกิจ และเพื่อเป็นกำรกระจำย

ควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงไดพ้ยำยำมหำช่องทำงในกำรขยำยธุกิจใน

ประเภทอื่นๆ ใหม้ำกขึน้ เช่น ธุรกิจคำ้ปลีก  โดยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทัง้ Modern Trade 

และ Distributor  

 ในช่วงตน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯไดเ้ขำ้ไปร่วมลงทนุโดยเขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 

51 ของบริษัท เซ็น แอนด ์โกสมุ อินเตอรฟ์ดูส ์จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ ผลิต และจดัจ ำหน่ำย

ปลีก และส่งน ำ้ปลำรำ้ปรุงสุก ชนิดบรรจุขวด หรืออำหำรส ำเร็จรูป หรือเครื่องปรุงรส ใน

ผลิตภณัฑรู์ปแบบอื่นๆ ซึ่งผลิตมำจำกกำรแปรรูปน ำ้ปลำรำ้เป็นวตัถุดิบหลกัซึ่งถือว่ำเป็นกำร

ลดควำมเส่ียงจำกกำรกระจกุตวัของธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 

2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาพืน้ทีเ่ช่า เพื่อขยายสาขาใหม่ และ/หรือไม่สามารถ
ต่อสัญญาเช่าพืน้ทีข่องสาขาเดิมได ้และ/หรือการด าเนินธุรกิจร้านอาหารบนพืน้ทีเ่ชา่ที่

อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการพืน้ทีเ่ช่า 

ธุรกิจรำ้นอำหำรมีกำรแข่งขันค่อนขำ้งสูง  มีผู้ประกอบกำรรำ้นอำหำรจ ำนวนมำก  

ท ำเลที่ตัง้สำขำรำ้นอำหำรเป็นปัจจยัในควำมส ำเรจ็ในกำรเปิดสำข กำรหำพืน้ท่ีเช่ำที่มีศกัยภำพ

เพื่อเปิดสำขำใหม่จึงท ำไดย้ำกยิ่งขึน้ และยังมีควำมเส่ียงที่ไม่สำมำรถจัดหำพืน้ที่เช่ำเพื่อเปิด

สำขำใหม่ไดต้ำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้ นอกจำกนีส้ญัญำเช่ำพืน้ที่ของกลุ่มบรษิัทฯ ในปัจจบุนั    

ส่วนใหญ่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ประมำณ 3 ปี กลุ่มบรษิัทฯ อำจมีควำมเส่ียงในกำรไม่สำมำรถ

ต่ออำยสุญัญำเช่ำไดแ้ละ/หรือไม่สำมำรถเจรจำต่อรองใหไ้ดเ้งื่อนไข และรำคำค่ำเช่ำท่ีเหมำะสม 

ซึ่งอำจส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯอย่ำงมี

นยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับผู้ประกอบกำรพืน้ที่เช่ำ ทั้ง

ศูนย์กำรค้ำ/ ห้ำงสรรพสินค้ำ คอมมูนิตี ้มอลล์ และห้ำงค้ำปลีกหลำยรำยทั้งในกรุงเทพ 

ปริมณฑลและต่ำงจงัหวดั  มีควำมสมัพนัธท์ี่ดีกับผูใ้หเ้ช่ำมำอย่ำงยำวนำน  มีประวตัิกำรช ำระ
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ค่ำเช่ำที่ดีตรงต่อเวลำ  ปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด  นอกจำกนีก้ลุ่ม

บริษัทฯ ยังเป็นผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรเครือข่ำยชั้นน ำของประเทศ  มีแบรนดร์ำ้นอำหำรที่

หลำกหลำย มีควำมแข็งแกร่งเป็นที่ยอมรบั และชื่นชอบของลกูคำ้  มีสินคำ้ที่มีคณุภำพ บริกำร

ที่ดี เป็นที่ตอ้งกำรของผู้บริโภค โดยกลุ่มบริษัทฯ มีทีมงำนฝ่ำยพัฒนำธุรกิจท ำหน้ำที่ในกำร

ติดต่อ ติดตำมขอ้มลูข่ำวสำรเก่ียวกับพืน้ที่เช่ำ วิเครำะหโ์อกำส ควำมเป็นไปได ้ ศกัยภำพของ

พืน้ท่ี เพื่อรองรบักำรขยำยสำขำตำมแผนงำนกำรขยำยสำขำในอนำคต   รวมทัง้กลุ่มบรษิัทฯได้

มีกำรพฒันำรูปแบบรำ้นอำหำรใหม้ีขนำดเล็กลง  ซึ่งสำมำรถที่จะเปิดสำขำรำ้นอำหำรในพืน้ท่ี  

ที่หลำกหลำยมำกขึน้ เช่น เปิดสำขำตำมตึกแถว อำคำรพำณิชย ์หรือพืน้ที่อื่นที่มีศักยภำพ

เพียงพอในกำรเปิดสำขำ ซึ่งท ำใหส้ำมำรถเปิดโอกำสในกำรขยำยสำขำไดม้ำกขึน้  

ทั้งนีส้  ำหรบักำรจัดท ำสัญญำเช่ำและ/หรือกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำกับผูป้ระกอบกำร

พื่นที่เช่ำส่วนใหญ่จะมีขัน้ตอนภำยในที่ใชเ้วลำ แต่อย่ำงไรก็ตำมจะมีกำรท ำบนัทึกควำมเขำ้ใจ

หรือมีเอกสำรยืนยนัที่มีผลทำงกฎหมำยเพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรในระหว่ำง

กำรรอลงนำมในท ำสญัญำเช่ำหรือกำรต่อสญัญำเช่ำโดยไม่มีปัญหำในประเด็นขอ้กฎหมำยแต่

ประกำรใด 

แต่ในช่วงสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 ควำมตอ้งกำรหำพืน้ที่เช่ำเพื่อเปิด

สำขำใหม่ลดลงแต่กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำภำยใตเ้งื่อนไขที่เหมำะสมกับปริมำณธุรกิจและ

สถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้ยงัมีควำมส ำคญั 

2.5 ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความส าเร็จของสาขาทีเ่ปิดใหม่ 

  กลุ่มบรษิัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรขยำยสำขำรวมทัง้กำรปรบัปรุงสำขำเดิมอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยมีแผนกำรเปิดสำขำเพิ่มขึน้ในแต่ละปีที่สอดคลอ้งกับสภำวะตลำด อุตสำหกรรม กำร

แข่งขัน  ควำมตอ้งกำร และก ำลังซือ้ของผูบ้ริโภค  ส ำหรบัปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 

2562 / 2563 / 2564  กลุ่มบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำที่กลุ่มบริษัทฯเป็นเจ้ำของทั้งสิน้  71  

สำขำ  11 สำขำ และ 6  สำขำ ตำมล ำดบั  โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯขยำยสำขำ 6 สำขำ       

โดยไดม้ีกำรปรบัเป้ำหมำยกำรขยำยสำขำลง และกำรแพร่ระบำดของโควิด  -19 ที่เกิดขึน้ท ำ

ใหก้ลุ่มบรษิัทฯเพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรเปิดสำขำใหม่มำกยิ่งขึน้   ทัง้นีก้ำรลงทนุเปิดสำขำ

ใหม่จ ำนวนเงินลงทุนใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ  ส ำหรับกลุ่มรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น เงินลงทุนเฉล่ีย        

7 - 10 ลำ้นบำทต่อสำขำ และกลุ่มรำ้นอำหำรไทย เงินลงทนุเฉล่ีย  1 - 3.5 ลำ้นบำทต่อสำขำ 

เพื่อเป็นเงินลงทุนในกำรออกแบบ งำนก่อสรำ้ง งำนระบบ  งำนตกแต่งรำ้น เฟอรน์ิเจอร์ 

อปุกรณค์รวั อปุกรณเ์ครื่องใชส้ ำนกังำนอื่น    
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นอกจำกสภำวะกำรแข่งขนัในธุรกิจอำหำรนบัวนัจะยิ่งควำมรุนแรงมำกยิ่งขึน้แลว้ ใน

ปีที่ผ่ำนมำสภำวะกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ และผลกำร

ด ำเนินกำรของสำขำทัง้สำขำเก่ำ และสำขำใหม่ ซึ่งเป็นผลจำกมำตรกำรต่ำงๆ และพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไป แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยสำขำเปิดสำขำใหม่ของกลุ่มบรษิัทฯ 

เพื่อลดควำมเส่ียงที่จะเกิดขึน้ท ำให้ต้องมีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุนอย่ำง

ระมดัระวงัในทุกดำ้นทัง้กำรก ำหนดรูปแบบ กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย  รูปแบบโครงกำรของผูใ้หเ้ช่ำ

พืน้ที่  ภำวะกำรตลำด  กำรแข่งขนั  คู่แข่ง ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค เงินลงทุนในกำรพฒันำ 

ระยะเวลำคืนทุน และผลตอบแทนที่ไดจ้ำกกำรลงทุนตลอดจนก ำหนดใหม้ีกำรติดตำมผลและ

แกปั้ญหำกำรประกอบกำรทกุสำขำทัง้สำขำเก่ำ และสำขำใหม่อย่ำงใกลช้ิด              

     2.6 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจแฟรนไชส ์

กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีกำรเริ่มขยำยสำขำผ่ำนระบบแฟรนไชส ์ในปี 2559 โดยพยำยำมที่

จะขยำยสำขำในระบบแฟรนไชสใ์หค้รอบคลมุทั่วถึงทัง้ใน และต่ำงประเทศ  ส ำหรบัปีบญัชี

สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวำคม  2562 / 2563 / 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสำขำแฟรนไชสภ์ำยใตแ้บรนด์

ของกลุ่มบรษิัทฯ 171  สำขำ 204  สำขำ และ  218 สำขำ  ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 / 2563 / 2564   กลุ่มบรษิัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำร

ใหสิ้ทธิแฟรนไชสค์ิดเป็นรอ้ยละ 2.4 รอ้ยละ 3.0   รอ้ยละ 2.8  ของรำยไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ 

หรือคิดเป็นร้อยละ   5.0   ร ้อยละ 6.6  และร้อยละ  6.5 ของก ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ

ตำมล ำดบั  

ในรอบปีที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทไดม้ีกำรขยำยแฟรนสเ์ป็นจ ำนวน  42  สำขำ แต่จำก

ผลของกำรแพร่ระบำดของโควิด-19  มีแฟรนไชสท์ี่ไดร้บัผลกระทบและตอ้งเลิกกิจกำรไปทัง้สิน้  

27  สำขำ แต่อย่ำงไรก็ตำมด้วยรูปแบบของแบรนด์เขียงเป็นดีไซน์ทำงธุรกิจที่สำมำรถ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผู้บริโภคทัง้กำรสั่งซือ้ทำงเดลิเวอรี่  , บริกำรสั่งกลบับำ้น ตลอดจน

รำคำและคุณภำพที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผู้บริโภคไดเ้ป็นอย่ำงดี กลุ่มบริษัทฯจึงยัง

สำมำรถขยำยแฟรนไชสแ์บรนดเ์ขียง ในปี 2564 ไดถ้ึง  37  สำขำถึงแมจ้ะเผชิญกบัสถำนกำรณ์

กำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 ก็ตำม 
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   2.7  ความเสี่ยงจากแฟรนไชสซี์ไม่ปฏิบัติตามเงือ่นไขของสัญญาแฟรนไชส ์

จำกกำรใชร้ะบบแฟรนไชสใ์นกำรขยำยสำขำทัง้ในแ ละต่ำงประเทศ กลุ่มบรษิัทฯ มี

ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีแฟรนไชสซ์ีไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของสญัญำ และควำมเส่ียงจำกกำรถูก

ลอกเลียนแบบ เกิดข่ำวสำรในทำงลบเก่ียวกับรำ้นอำหำรภำยใตแ้บรนดข์องกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง

อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำง

ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ำยงำนที่รบัผิดชอบเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของแฟรน

ไชสท์ี่จะออกไปวดัผล ประเมินกำรปฏิบัติงำน  มีกำรตรวจสอบคุณภำพของแฟรนไชสต์ำม

แบบที่ก ำหนด นอกจำกนีก้ลุ่มบรษิัทฯ ยงัมี  ฝ่ำยกฎหมำย และฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งที่ท  ำหนำ้ที่

ในกำรตรวจสอบสำขำของแฟรนไชส ์เพื่อใหม้ั่นใจว่ำแฟรนไชสซ์ีทกุรำยไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไข

และขอ้ก ำหนดในสัญญำ รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ จะใหก้ำรสนับสนุนแฟรนไชสแ์บบครบวงจร 

กำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรเปิดรำ้น กำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ใหก้ับแฟรนไชสซ์ีอย่ำง

ต่อเนื่อง รวมถึงกำรท ำกำรตลำดเพื่อสนบัสนุน และสรำ้งควำมพรอ้มใหก้บัแฟรนไชสซ์ี  ทัง้นี ้

ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหำในกำรบริหำรแฟรนไชสซ์ีที่มีนยัส ำคญัจนตอ้งยกเลิก

สญัญำ  

  2.8  ความเสี่ยงจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการให้บริการ 

  กลุ่มบริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำร และควบคุมตน้ทุนในกำรประกอบธุรกิจ โดย

ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก เพื่อให้บริกำรที่ส  ำคัญ เช่น กำรบริหำรคลังสินคำ้และกำรบริกำรโลจิ

สติกส ์กำรบริกำรจำ้งผลิตส่วนผสม และเครื่องปรุงประกอบอำหำรตำมสูตรของกลุ่มบริษัทฯ  

ซึ่งหำกผูใ้หบ้ริกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขหรือขอ้ก ำหนดในสัญญำใหบ้ริกำร อำจส่งผลกระทบ

ทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคญั 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกที่มีศกัยภำพ มีประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญ  

เพื่อใหบ้ริกำรกำรจดักำรคลงัสินคำ้ และโลจิสติกส ์ไดแ้ก่ กำรจดัเก็บ และจดัส่งวตัถุดิบอำหำร

ใหก้ับรำ้นอำหำรทุกสำขำของกลุ่มบริษัทฯ และสำขำแฟรนไชส ์วตัถุดิบและสินคำ้บำงประเภท

จะใหท้ำงผูผ้ลิตน ำส่งสินคำ้ใหก้ับคู่คำ้ของกลุ่มบริษัทฯโดยตรงแทนที่จะส่งสินคำ้ใหบ้ริษัทหรือ

บุคคลภำยนอก ที่กลุ่มบริษัทว่ำจำ้ง เช่น กำรส่งสินคำ้ให้กับ Modern Trade รวมทัง้กลุ่มบรษิัท

ฯ มีกำรว่ำจำ้งบรษิัทภำยนอกมำกกวำ่ 10 รำย เพื่อผลิตส่วนผสมและเครื่องปรุงประกอบอำหำร

ตำมสตูรเพื่อใชใ้นสำขำรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ และสำขำแฟรนไชส ์

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำถึงคุณสมบตัิ และประสบกำรณข์องผูใ้หบ้ริกำร

เฉพำะดำ้นอย่ำงถ่ีถว้นก่อนกำรเขำ้ท ำสัญญำว่ำจ้ำง โดยคัดเลือกผู้ให้บริกำรที่มีชื่อเสียง มี
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ประสบกำรณ์ และมีฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจไดว้่ำผู้ให้บริกำรจะสำมำรถ

ใหบ้ริกำรตำมที่กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งกำรได ้และส ำหรบักำรจำ้งผลิต กลุ่มบริษัทฯ มีกำรทดสอบ

คณุภำพของส่วนผสม และเครื่องปรุงประกอบอำหำรใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมที่กลุ่มบรษิัทฯ ก ำหนด 

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ไดท้ ำสญัญำกับผูใ้หบ้ริกำร  โดยก ำหนดเงื่อนไขที่ส  ำคญัไวใ้นสญัญำ

และมีกำรก ำกับดูแลใหผู้ใ้หบ้ริกำรปฏิบัติตำมสัญญำ  มีกำรจดัท ำ จัดเตรียม รำยชื่อคู่คำ้ ที่มี

ควำมพรอ้มที่จะเขำ้มำทดแทนกนัไดอ้ย่ำงตอ่เนื่อง รวมถึงมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคู่

คำ้ตำมก ำหนดระยะเวลำ   

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนเพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของผูใ้หบ้ริกำร 

เช่น กำรเขำ้ตรวจคลังสินคำ้ของผูใ้หบ้ริกำรอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ กำรเขำ้ร่วมตรวจนับสต๊อก

สินคำ้คงเหลือตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด กำรตรวจสอบรำยงำนกำรจดัส่งสินคำ้ และสินคำ้คงเหลือ

จำกผูใ้หบ้ริกำรคลังสินคำ้ มีกำรจัดประชุมร่วมเป็นประจ ำเพื่อสรุปผล แกไ้ขปัญหำที่เกิดขึน้ 

ทั้งนี ้ที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ไม่พบข้อผิดพลำดของบุคคลภำยนอกในกำรให้บริกำรที่ ส่งผล

กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 

  2.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความคุ้มครองของเคร่ืองหมายบริการและเคร่ืองหมายการค้า 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจดทะเบียน และรกัษำไวซ้ึ่งเครื่องหมำยบริกำร และ

เครื่องหมำยกำรคำ้ ของแบรนดร์ำ้นอำหำร และผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทฯ โดยกลุ่มบรษิัทฯ ได้

จดทะเบียนขอรบัควำมคุม้ครองในเครื่องหมำยบริกำร และเครื่องหมำยกำรคำ้ตำมกฎหมำยว่ำ

ดว้ยเครื่องหมำยบรกิำร และเครื่องหมำยกำรคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ 

ทัง้นี ้ขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรเพื่อขอจดทะเบียน และต่ออำยทุะเบียนเครื่องหมำย

บรกิำร และเครื่องหมำยกำรคำ้นัน้ใชร้ะยะเวลำค่อนขำ้งนำน และกำรจดทะเบียนอยู่ภำยใตก้ำร

พิจำรณำอนุมตัิของหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำ กลุ่ม

บรษิัทฯ จะไดร้บักำรอนมุตัิค  ำขอจดทะเบียน หรือค ำขอต่ออำยทุะเบียนเครื่องหมำยบรกิำรและ

เครื่องหมำยกำรคำ้ที่กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรในอนำคต รวมทัง้ค ำขอจดทะเบียนหรือค ำขอ

ต่ออำยุทะเบียนเครื่องหมำยบริกำรและเครื่องหมำยกำรคำ้ที่ไดร้ับกำรจดทะเบียนอำจถูก

คดัคำ้น มีผลไม่สมบูรณต์ำมกฎหมำย หรือตกอยู่ภำยใตข้อ้จ ำกัดบำงประกำรได ้ซึ่งอำจส่งผล

ใหผู้ป้ระกอบกำรรำยอื่นสำมำรถน ำเครื่องหมำยบรกิำรและเครื่องหมำยกำรคำ้ของกลุ่มบริษัทฯ 

ไปใชใ้นกำรประกอบธุรกิจได ้โดยควำมเส่ียงดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อชื่อเสียงของ

กลุ่มบริษัทฯ กำรสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ และอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำร

ด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั  
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อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนดร์ำ้นอำหำรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของ

ผู้บริโภคมำเป็นระยะเวลำยำวนำน มีอำหำรที่มีควำมหลำกหลำยและรสชำติอร่อย  มีสูตร

อำหำรเฉพำะของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนกำรบริกำรที่มีมำตรฐำนเดียวกันทุกสำขำ ดงันัน้ กลุ่ม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำโอกำสที่ผู้ประกอบกำรรำยอื่นจะลอกเลียนแบบธุรกิจรำ้นอำหำรให้ได้

คุณภำพและมำตรฐำนเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ นัน้เป็นไปไดค้่อนขำ้งยำก ทัง้นี ้จนถึง ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ไม่พบปัญหำที่ เ ก่ียวกับกำรใช้เครื่องหมำยบริกำร และ

เครื่องหมำยกำรคำ้ของกลุ่มบรษิัทฯ 

 2.10 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ที่ ผ่ำนมำพฤติกรรมของคนไทยที่จะไม่ประกอบอำหำรรับประทำนเองภำยใน

ครอบครวัแต่จะมีกำรรบัประทำนอำหำรนอกบำ้นหรือสั่งอำหำรมำรบัประทำนในบำ้นมำกขึน้ 

ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจรำ้นอำหำรมีกำรแข่งขันสูงและกำรแข่งขันจะยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกขึน้

ตำมล ำดับ  มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรน ำเสนอ

ผลิตภณัฑ ์และเมนใูหม่ๆ กำรตกแต่งรำ้นท่ีทนัสมยั รำ้นอำหำรเหล่ำนีเ้ป็นคู่แข่งโดยตรงกบักลุ่ม

บรษิัทฯ 

   แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 ที่ต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2564 และ

มำตรกำรของภำครฐัไดส่้งผลใหผู้บ้ริโภคลด หรือยกเลิกกำรออกไปรบัประทำนอำหำรนอกบำ้น

แต่ใช้วิธีประกอบอำหำรรับประทำนเองหรือซือ้อำหำรส ำเร็จรูปพรอ้มรับประทำนผ่ำนช่อง

ทำงกำร Delivery และ Take Away  ส่งผลให้รำยไดจ้ำกกำรขำยทั้งอุตสำหกรรมอำหำรจะ

ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ยิ่งท ำใหก้ำรแข่งขันยิ่งรุนแรงขึน้ไปอีก และในช่วงที่มีกำรผ่อนคลำย

มำตรกำรต่ำงๆ หรือเหตุกำรณเ์ขำ้สู่ภำวะปกติแลว้ก็ตำมแต่ผูบ้ริโภคยังคงระมัดระวังในเรื่อง

ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และกำรจับจ่ำยใชส้อย ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยยงัไม่ฟ้ืนตวัเขำ้สู่

ภำวะปกติซึ่งยงัเป็นปัญหำและกระทบกบัรำยได ้และผลประกอบกำรของกลุ่มบริษัทฯในระดบั

หน่ึง ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯจึงไดม้ีกำรปรบักลยทุธ ์และแนวทำงกำรตลำดใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์

ที่เกิดขึน้ในแต่ละขณะเพื่อพยำยำมลดควำมเส่ียงที่เกิดขึน้  ทัง้ในเรื่องกำรขยำยฐำนลกูคำ้  เพิ่ม

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย  พัฒนำบริกำร และเพิ่มช่องทำงกำรขำยผ่ำนออนไลน ์  จัดส่งเสริมกำร

ขำย ปรบัรูปแบบกำรขำยใหเ้หมำะสม   

2.11 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพอาหารให้
ได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

  กลุ่มบรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบัคณุภำพ ควำมสดใหม่ รสชำติ ควำมสะอำดของ
วตัถุดิบ และอำหำรทุกรำยกำร เพื่อใหม้ั่นใจว่ำลกูคำ้จะไดม้ีควำมมั่นใจในเรื่องสขุอนำมยัและ
ควำมปลอดภัยจำกกำรใชบ้ริกำร  ทั้งนีว้ัตถุดิบส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอำหำรสดและ
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อำหำรแช่แข็ง ที่มีกำรจัดส่งโดยผู้ให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำและโลจิสติกส์ภำยนอก 
(Outsource) ที่เชื่อถือไดห้รือจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ ส่งตรงไปยงัแต่ละสำขำโดยกลุ่มบรษิัทฯ 
มีกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนของวตัถุดิบและอำหำรในทุกขั้นตอน 
ตัง้แต่กำรสั่งซือ้วตัถุดิบ กำรผ่ำนขั้นตอนและกระบวนกำร R&D  กำรตรวจสอบคุณภำพ กำร
จัดเตรียมและปรุงอำหำร กำรจัดเก็บ และกำรกระจำยสินค้ำไปยงัสำขำแต่ละแห่ง ฝ่ำยจดัซือ้ 
และหน่วยงำนวิจยั และพฒันำผลิตภณัฑ ์จะร่วมกันคดัเลือกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ ซึ่งพิจำรณำ
จำกคุณภำพ และรสชำติของวัตถุดิบเป็นหลัก ทั้งนี ้ก่อนกำรรบัมอบสินคำ้จำกผูจ้ัดจ ำหน่ำย
วตัถุดิบ ทุกครัง้ กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ ควำมสด ควำมสะอำด ที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด   ผู้ให้บริกำรภำยนอกจะมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับสินคำ้ทุก
อณุหภมูิ ทัง้อณุหภมูิแช่แข็ง  อณุหภมูิแช่เย็น    

  นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบคณุภำพอำหำรและกำรท ำครวั (Food 

Quality Assurance หรือ “ทีม FQA”  ท ำหน้ำที่สุ่มตรวจวิธีกำรปฏิบัติงำนของสำขำ รวมถึง

คุณภำพของวตัถุดิบ สินคำ้ และอำหำรที่เตรียมไวเ้ป็นประจ ำ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมั่นใจว่ำ

ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบ และควบคุมคุณภำพอำหำรจำกทุกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง

อย่ำงเคร่งครดัจะสำมำรถลดควำมเส่ียงดงักล่ำวได ้เพื่อใหร้ำ้นอำหำรทุกสำขำของกลุ่มบรษิัทฯ 

สำมำรถบริกำรลูกคำ้ดว้ยสินคำ้ที่มีคุณภำพ ถูกสุขอนำมัย มีควำมปลอดภัยและเป็นไปตำม

มำตรฐำนที่ก ำหนดและหำกมีกำรพบหรือมีขอ้ต ำหนิเก่ียวกับคณุภำพอำหำรหรือสขุอนำมยัจะ

เร่งด ำเนินกำรปรบัปรุงและแกไ้ขในทนัที  ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัท ไม่มีขอ้

พิพำททำงกฎหมำยเก่ียวกบัคณุภำพอำหำรอย่ำงมีนยัส ำคญัแต่อย่ำงใด 

2.12  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่ส าคัญในการท า
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกทีว่่าจ้างโดยกลุ่มบริษัทฯ 

กำรประกอบกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ตอ้งมีใบอนุญำตที่ส ำคญัที่มีผลใช้

บงัคบัและตอ้งมีกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นใบอนญุำตอย่ำงเครง่ครดั เช่น ใบอนญุำต

จดัตัง้สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร สถำนที่สะสมอำหำรส ำหรบัสำขำและโกดงั ใบอนุญำตจ ำหน่ำย

สุรำ (เฉพำะบำงสำขำ)  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยส ำหรบัหอ้งเย็นในกำรเก็บ

วัตถุดิบแช่แข็งส ำหรับโกดังเก็บวัตถุดิบอำหำร และบัตรประจ ำตัวผู้สัมผัสอำหำร ตำม

พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข   ทั้งนีห้ำกกลุ่มบริษัทฯและผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกไม่สำมำรถ

ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว ้อำจท ำใหก้ำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯตอ้งหยุดชะงกั

หรือหยุดด ำเนินกิจกำร อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและผลประกอบกำรของกลุ่ม

บรษิัทฯอย่ำงมีนยัส ำคญั 

ในกำรป้องกันควำมเส่ียงดงักล่ำว กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรติดตำมหลกัเกณฑ์

กำรขออนญุำตและด ำเนินกำรขอ/ต่อใบอนญุำตเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนภำยในก ำหนดเวลำ มี
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กำรฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนเก่ียวกับกฎเกณฑ/์ขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษัทฯไดม้ี

กำรประสำนกับเจำ้หนำ้ที่ผูก้  ำกับดูแลในกำรขอค ำแนะน ำเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม

หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯและผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกไม่เคยประสบปัญหำในกำรขอ

ใบอนญุำตหรือกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเงื่อนไขของใบอนญุำตอย่ำงมีนยัส ำคญั 

2.13  ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใตก้ฎหมำยและกฎระเบียบทุกประเภท

ตำมที่ก ำหนด  มีกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัของผูบ้รโิภค รวมถึงควำมปลอดภยั

และอนำมยัในกำรท ำงำนของพนกังำน  กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและอื่นๆ   กลุ่มบริษัทฯ 

ตอ้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนรวมถึงกำรจัดหำพนักงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญดำ้นดังกล่ำวเพื่อท ำ

หนำ้ที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ กำรดูแลระบบควบคุมคุณภำพ และ

กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนอื่น มีกำรปรับเปล่ียนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยที่

เปล่ียนแปลงไป 

แมจ้ะมีกำรก ำกับดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ส  ำคัญในกำรประกอบธุรกิจ   

แต่ กลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำหน่วยงำนก ำกับดูแลจะไม่ก ำหนดกฎระเบียบเพิ่มเติม

หรือเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำปรบัอันเนื่องมำจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข  อำจท ำให้

กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ โอกำสทำง

ธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ  ไดม้ีกำรจัดใหม้ีกำรพัฒนำบุคลำกรกำรต่อเนื่อง มีกำร

จัดกำรฝึกอบรม และใหค้วำมรูก้ับพนักงำนภำยในกลุ่มบริษัทฯ เก่ียวกับกฎระเบียบต่ำงๆ ที่

เ ก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เ ก่ียวข้องได้ปฏิบัติอย่ำงถูกต้องรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มี

หน่วยงำนท่ีติดตำมดแูลเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ำมำรถถือ

ปฏิบัติไดอ้ย่ำงทันท่วงที ทั้งนี ้สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจว่ำกลุ่ม

บรษิัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำยและขอ้บงัคบั  ระเบียบต่ำงๆ ท่ีส ำคญัอย่ำงครบถว้น 

2.14 ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี 

กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนั เทคโนโลยีไดเ้ขำ้มำมีบทบำทมำกขึน้ โดยเฉำะอย่ำงยิ่งใน

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19  ที่มีกำรพึงพำระบบเทคโนโลยีมำกขึน้ ระบบ

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองคก์ร กำรปฏิบัติงำน

ภำยใตห้ลักกำร “ WORK FROM HOME” กำรจัดประชุมออนไลน ์กำรใชโ้ปรแกรมออนไลน์

ต่ำงๆผ่ำน เว๊ปไซตแ์ละแอพลิเคชั่นเพื่อเป็นกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ คู่คำ้และแฟรนไชส ์กำรจดัเก็บ
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และควำมรวดเรว็ในกำรกำรประมวลผลและกำรวิเครำะหข์อ้มลูอย่ำงถกูตอ้ง แม่นย ำ ครบถว้น 

กำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล กำรสรำ้งระบบที่มีควำมมั่นคงจึงเป็นส่ิงที่

ส  ำคญัเพื่อป้องกันภยัคุกคำมในระบบเทคโนโลยี  ป้องกันกำรเขำ้ถึงขอ้มลูที่เป็นควำมลับและ

อื่นๆภำยใตพ้ระรำชบัญญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและตำมกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง ระบบ

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพจึงเป็นปัจจยัที่ส  ำคญัต่อกำรด ำเนินกิจกำรและในกำรป้องกนัควำม

เส่ียง   ทั้งนี ้หำกระบบเทคโนโลยีขัดข้องหรือระบบเทคโนโลยีไม่สำมำรถตอบสนองควำม

ตอ้งกำรในกำรใชง้ำนหรือระบบเทคโนโลยีที่ไม่สำมำรถป้องกันหรือมีควำมเส่ียงต่อกำรถูก

คกุคำมทำง  Cyber ก็อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

ป้องกันควำมเส่ียง  จึงได้มีกำรพัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภภัยทำงด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรบักำรปฏิบัติงำนทุกหน่วยงำน ทั้ง กลุ่มกำรเงินและบัญชี 

กลุ่มซพัพลำยเชนในกำรจดัซือ้จดัจำ้ง คลงัสินคำ้ ระบบโลจิสติกส ์ ระบบกำรใหสิ้นเชื่อของธุรกจิ

คำ้ปลีก กำรเชื่อมต่อระบบของส ำนักงำนใหญ่กับสำขำและแฟรนไชส์ซี  ระบบกำรใหบ้ริกำร

ลกูคำ้ คู่คำ้  คู่สญัญำ มีกำรจดัท ำระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัและระบบกำรป้องกันภยัจำก

กำรคุกคำมในระบบเทคโนโลยี  กำรก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูรวม ทัง้กำรจดัท ำนโยบำย

ควำมปลอดภยัทำงดำ้นสำรสนเทศ  ก ำหนดนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีสอดคลอ้ง และ

เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด มีคู่มือ และระเบียบปฏิบตัิเพื่อรองรบักำรปฏิบตัิงำนทัง้กรณีปกติ 

และกรณีที่ระบบเทคโนโลยีขดัขอ้งไม่ว่ำจะเกิดจำกสำเหตใุดก็ตำมเพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไป

ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรจดัท ำขอ้มลูส ำรอง ศูนยข์อ้มลูส ำรองเพื่อรองรบัและสำมำรถใชท้ดแทน

ศูนยข์้อมูลหลักในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง เพื่อไม่ให้กำรด ำเนินธุรกิจหยุดชะงักและเพื่อใหก้ำร

ด ำเนินกำรเป็นไปตำมกฎหมำย 

  นอกจำกนีเ้พื่อใหก้ำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและมีกำรป้องกันกำรถูกละเมิดสิทธิ

ในขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่จะมีผล

บงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มบริษัทฯไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำดำ้นควำม

มั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งภำยใน และภำยนอก ทั้งที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนกำร

ด ำเนินงำน ระบบที่ใชใ้นกำรจดักำรและบุคคลำกร  โดยจะด ำเนินกำรตรวจสอบกระบวนกำร

เดิมที่มีอยู่และสอบทำนผลกำรด ำเนินกำร เพื่อน ำมำแก้ปัญหำให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึน้ 

เพื่อใหพ้รอ้มใชต้ำมที่กฏหมำยก ำหนด 
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                 2.15 ความเสี่ยงด้านสงัคมและด้านสิ่งแวดลอ้ม 

                     กลุ่มบรษิัทฯตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกจิภำยใตน้โยบำยกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนซึ่งมอีงคป์ระกอบหลกั 3 ดำ้น

คือดำ้นเศรษฐกจิ  ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ดำ้นสงัคม นอกเหนือจำกควำมเส่ียงเศรษฐกิจแลว้ ควำมเส่ียงดำ้นสงัคมและควำม

เส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้มก็เป็นควำมเส่ียงที่กลุ่มบรษิัทฯใหค้วำมส ำคญั  โดยควำมเส่ียงทำงดำ้นสงัคม กลุ่มบรษิัทฯไดป้ระกำศ

นโยบำยดำ้นสิทธิมนษุยชนและนโยบำยดำ้นกำรจำ้งงำนและกำรบรหิำรแรงงำนเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบตัิงำนอยำ่งชดัเจน   มีกำรควบคมุไมใ่หเ้กดิปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนทัง้ในองคก์รรวมถงึกำรส่ือสำร ไปยงัคู่คำ้คู่

ธุรกิจในกำรปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกัสิทธิมนษุยชนเช่นกนั  เพื่อลดควำมเส่ียงที่จะส่งผลกระทบมำยงักลุ่มบรษิัทฯ 

                     ส ำหรบัควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  โดยเฉพำะควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศซึง่เกดิขึน้

ทั่วโลกและอำจส่งผลกระทบโดยตรงกบัสินคำ้วตัถดุิบของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งอำศยัวตัถดุิบที่เป็นผลิตผลทำงกำรเกษตร และ

อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัทฯอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยกลุ่มบรษิัทฯไดม้ีกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจนในกำรใช้

ทรพัยำกรอยำ่งมีคณุคำ่  ใชภ้ำชนะท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใชโ้ฟม   มีกำรบรหิำรจดักำรขยะโดยรว่มกบัพนัธมติรอื่นๆ 

นอกจำกนีย้งัมีกำรด ำเนินกำรในกำรลดกำรปล่อยก๊ำวเรือนกระจกทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม กำรจดัเก็บขอ้มลูเพื่อวดัผลและ

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกจิกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  

      3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

 3.1 ความเสี่ยงจากการทีผู้่ถือหุ้นรายใหญ่มีอ านาจควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ  

 ตำมโครงสรำ้งของผูถื้อหุน้ของบรษิัทในปัจจบุนักลุ่มครอบครวัจิรำธิวฒัน ์(ประกอบไป
ดว้ย นำยสรรคนนท ์จิรำธิวัฒน์ และนำงสำวจอมขวัญ จิรำธิวัฒน์) จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้ม ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 66.9 ของจ ำนวนทุนเรียกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 
นอกจำกนี ้กลุ่มครอบครวัจิรำธิวฒันย์งัด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำร และกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมของกลุ่มบริษัทฯ จึงท ำใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ดงักล่ำวมีอ ำนำจในกำรควบคุมกำร
บริหำรจดักำรกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงสำมำรถควบคมุเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่ำจะ
เป็นเรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขออนมุตัิในเรื่องอื่นที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่ประชมุผู้
ถือหุน้ ยกเวน้เรื่องที่กฎหมำยหรือขอ้บังคับของบริษัทฯ ก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียงไม่นอ้ยกว่ำ
สำมในส่ีจำกผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น ผูถื้อหุน้รำยย่อยอำจไม่สำมำรถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องที่กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้บริหำรจัดกำรและมีกำรด ำเนินธุรกิจที่ โปร่งใส ตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรจดัโครงสรำ้งกำรบริหำรจดักำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และไดม้ีกำรก ำหนดขอบเขตในกำรด ำเนินงำน หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ กำร
มอบอ ำนำจใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรอย่ำงชดัเจนและโปร่งใส   มีกำรก ำหนดมำตรกำรท ำ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันกับกรรมกำร ผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้มีอ  ำนำจควบคุม รวมถึงบุคคลที่มีควำม
ขดัแยง้ โดยบคุคลดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในกำรอนมุตัิรำยกำรนัน้ๆ  
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ส่วนที่ 1.2 หนำ้ที่ 14 
 

 นอกจำกนีโ้ครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบไปดว้ยกรรมกำรอิสระที่ไม่มี
ส่วนไดเ้สียจ ำนวน 5  ท่ำน จำกกรรมกำรทัง้หมด 11  ท่ำน หรือคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 45.4 โดย
กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำนด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลของบรษิทั
ฯ   เพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตดัสินใจ รวมถึงร่วมพิจำรณำวำระกำรประชุมร่วมกับ
ประธำนกรรมกำรบริษัท ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
รำยย่อย และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ว่ำกำรบรหิำรจดักำรของกลุ่มบรษิัทฯ มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจกำร
บรหิำรจดักำรท่ีเหมำะสม  โปรง่ใส มีกำรบรหิำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ กำรด ำเนินกำรหรือเขำ้ท ำ
รำยกำรใดๆ เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของกลุ่มบรษิัทฯ และสำมำรถตรวจสอบได ้

 
3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าทีบ่ริหารระดับสูงทีมี่ 

ความส าคัญ  

กำรประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ตอ้งอำศัยผูบ้ริหำรระดับสงูที่มี

ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณอ์ย่ำงยำวนำน ซึ่งจะสำมำถบริหำร

งำนและผลักดันใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีชื่อเสียง มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคง และมีผลก ำไรเติบโตอย่ำง

ต่อเนื่อง กำรไม่สำมำรถรักษำบุคลำกรหรือไม่สำมำรถสรรหำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมมำ

ทดแทนบุคลำกรดังกล่ำวได้ อำจจะส่งผลต่อควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนและผลกำร

ด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทฯ  

 อย่ำงไรก็ตำมโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรปัจจบุนัของกลุ่มบรษิัทฯ มี ก ำ ร จั ด ท ำ

แผน Critical Position Project  มีกำรจัดโครงสรำ้งที่เหมำะสม มีกำรกระจำยอ ำนำจ ก ำหนด

ขอบเขตหนำ้ที่ และควำมรบัผิดขอบใหแ้ก่ผูบ้รหิำรในสำยงำนต่ำงๆ ตำมควำมรู ้ ควำมสำมำรถ

และประสบกำรณ ์ทั้งนีก้ลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ทักษะควำมเป็นผู้น ำให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง มีนโยบำยกำรพัฒนำ

ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และมีแผนผู้สืบทอดต ำแหน่ง รวมทั้งมีนโยบำยในกำรสรรหำ

บุคลำกรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ เพื่อมำร่วมงำนกับกลุ่มบริษัทฯเพิ่มเติมให้สอดคลอ้งกับ

แผนกำรด ำเนินธุรกิจและแผนขยำยกิจกำรเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว  
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ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 1 
 

 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

  
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

 
 ในปี 2564 บริษัทฯ  ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน โดยตัง้คณะท ำงำน   
เพื่อวำงแผน ก ำหนดประเด็นท่ีมีนยัส ำคญั  และเขำ้รว่ม “โครงกำร SD Journey 2020 “ ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจในเรื่องดงักล่ำว ทัง้นีม้ีกำรวิเครำะหต์ำมขัน้ตอน  และก ำหนดผูม้ีส่วนไดเ้สีย  6 
กลุ่ม  ไดแ้ก่ 

1. พนกังำน 
2. ลกูคำ้ / ผูบ้รโิภค 
3. พนัธมิตรทำงธุรกิจ / คู่คำ้ 
4. นกัลงทนุ 
5. ชมุชนและสงัคม 
6. หน่วยงำนก ำกบัดแูล 

 
บริษัทฯมีเป้ำหมำยกำรพฒันำที่ยงัยืน และกลยุทธค์วำมยั่งยืน รำยละเอียดปรำกฎอยู่ในส่วนที่ 1.3  หวัขอ้ 3.5 

รำยงำนควำมยั่งยืน หนำ้ 24  
 
 

3.2 การจัดการผลกระทบตอ่ผู้มีส่วนได้เสียในหว่งโซ่คณุค่าของธุรกิจ 
 

• กำรด ำเนินกำรกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

ไดท้ ำกำรศกึษำ วิเครำะหผ์ลกระทบอนัเกิดจำกบรษิัทฯ ไปยงัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และผลกระทบที่เกิดจำกผูม้ีส่วน
ไดเ้สียมำยงับรษิัทฯ โดยมีกำรพิจำรณำ วิเครำะหถ์ึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อรบัรูถ้ึงควำมคำดหวงัของผู้
มีส่วนไดส่้วนเสีย    รำยละเอียดปรำกฎอยู่ในส่วนที่ 1.3  หัวขอ้ 3.5 รำยงำนควำมยั่งยืน หนำ้ 28 หัวขอ้ย่อย       
4.ประเด็นควำมคำดหวงัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
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ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 2 
 

 

3.3 การจัดการความย่ังยืนในมิติสงัคม นโยบายและแนวปฎิบตัดิ้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
   

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  โดยไดน้ ำ 8 ประเด็นดงักล่ำวน ำมำก ำหนดเป็นนโยบำยกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน ดงันี ้

 
 

นโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)และบรษิัทย่อยมีเจตนำรมณใ์นกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมมุ่งมั่น
ที่จะพฒันำตวัเองอยู่เสมอเพื่อกำรเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนดว้ยควำม
รบัผิดชอบ ตำมหลกัธรรมำภิบำล ซื่อสตัย ์สจุรติ โปร่งใส ยตุิธรรม มีจรยิธรรมจรรยำบรรณ ระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีดี 
บนหลกักำรและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรที่รบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูม้ีส่วนได้
เสียและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย ดงันี ้ 

1.  การก ากับดูแล ธรรมภบิาล  และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

• มีแนวทำงปฏิบตัิขององคก์รเพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียไดม้คีวำมมั่นใจวำ่กำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัทยดึหลกับรรษัทภิ
บำลและจรรยำบรรณดว้ยควำมโปรง่ใส  ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรปัชั่น   มีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  มี
กำรบรหิำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรท ำธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้มีกระบวนกำร
ติดตำมและตวัชีว้ดัอยำ่งชดัเจน 

• มีแนวทำงใหท้กุหน่วยงำนปฏิบตัติำมกฎหมำย/ประกำศที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเครง่ครดั เช่น พระรำชบญัญัติกฎหมำย
มหำชน    กฎหมำยเก่ียวกบัคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย   กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมิต ส ำนกังำนเขต กฎหมำยแรงงำนและสิทธิมนษุยชน  กฎหมำยเก่ียวกบั
เครื่องหมำยกำรคำ้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ   กฎหมำยคุม้ครองผูบ้รโิภค พระรำชบญัญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลและกฏหมำยอืน่ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจกบัทกุหน่วยงำนและผูเ้ก่ียวขอ้งใหด้  ำเนินกำรภำยใตก้ำรปฏิบตัิงำนท่ีมคีวำมเสมอภำคและ
มีกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนตำมหลกัสิทธิมนษุยชน  มีกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมหรือปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรมทัง้ต่อคู่
แข่งขนัทำงกำรคำ้และ คู่คำ้ ใหท้กุภำคส่วนปฏิบตังิำนดว้ยควำมซือ่สตัย ์ และเป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อตำ้น
กำรทจุรติและคอรปัชั่นในทกุรูปแบบ 

 
  2.  การบริหารทรัพยากรบุคคล    

• มีกำรปฎิบตัิต่อบคุคล  พนกังำนอย่ำงเป็นธรรมและมคีวำมเสมอภำค อย่ำงเทำ่เทียมกนัทัง้ภำยในและภำยนอก
องคก์รภำยใตห้ลกัสิทธิมนษุยชนโดยไม่เลือกปฏิบตัิในเรื่องเชือ้ชำติ เพศ วยัรวมทัง้กำรกำรสรำ้งสภำพแวดลอ้ม 
และกำรเสรมิสรำ้งคณุภำพชีวติ ค่ำตอบแทน สวสัดกิำรท่ีเหมำะสม    
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• มีกำรพฒันำบคุลำกร  เสรมิสรำ้งพนกังำนทกุระดบัใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ ควำมช ำนำญในกำรปฏิบตัิงำน อยำ่ง
กวำ้งขวำงและหลำกหลำย สำมำรถเรียนรูท้ี่จะปรบัตวักบัสถำนกำรณท์ี่เกดิขึน้โดยใชท้กัษะตำ่งๆที่จ  ำเป็นและ
เหมำะสม เพื่อเป็นกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพเป็นปัจจยัหลกัที่เกือ้หนนุใหก้ำรด ำเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภำพ 

• มีกำรสรรหำพนกังำนใหเ้พยีงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจในสถำนกำรณต์่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงกำรสรรหำต่ำงๆ อย่ำงมี
ประสิทธิผล  

 
3.  การบริหารความสัมพันธก์บัลูกค้า ) 

• มีเครื่องมือในกำรด ำเนินกำรทำงกำรตลำดเพื่อรกัษำฐำนลกูคำ้ และส่ือสำรใหล้กูคำ้กลบัมำใชสิ้นคำ้หรือบรกิำร 
โดยรบัฟังควำมคิดเห็นจำกลกูคำ้และพนกังำนในองคก์รที่สะทอ้นควำมพึงพอใจต่อสินคำ้และบรกิำร รวมถงึกำร
เสนอสินคำ้และบรกิำรใหม่ที่ตรงควำมตอ้งกำร 

• มีกำรจดัเก็บขอ้มลูพฤติกรรมกำรบรโิภค เพื่อกำรพฒันำและยกระดบัควำมพงึใจ  โดยใชข้อ้มลูเพื่อปรบัปรุง
สินคำ้ กิจกรรมทำงกำรตลำด กำรบรกิำร กำรระบชุ่องทำงส่ือสำรกบัลกูคำ้ รวมถงึกำรแกไ้ขปัญหำของลกูคำ้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค 

• มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตดัสินใจเพื่อใหห้น่วยงำนท่ีมีหนำ้ที่ดแูลลกูคำ้ สำมำรถมีขอ้มลูเพยีงพอในกำร
ตดัสิน 

      ใจและใหส่ิ้งที่ดีที่สดุที่ลกูคำ้ตอ้งกำรไดโ้ดยไม่ขดัต่อนโยบำยและแนวทำงกำรตลำดที่บรษิัทก ำหนดไว ้ 
 
 

4. การพัฒนาสนิค้าและบริการ  

• มีกำรพฒันำผลิตภณัฑอ์ยำ่งต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เปล่ียนไป   

• มีกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำนเพื่อใหม้ีควำมรูใ้นงำนท่ีท ำและพฒันำคณุภำพบรกิำร  

• มีกำรบรหิำรพืน้ท่ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพต่อพืน้ท่ีกำรขำยใหส้งูขึน้  
 

5. ความปลอดภัยด้านอาหาร สุขอนามัย  

• มีกำรคดัเลือกผูผ้ลิต, ผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ที่ผ่ำนมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยั ถกูสขุอนำมยั  รวมทัง้มีระบบตรวจ
ติดตำมเป็นระยะ เพื่อใหม้ั่นใจและสำมำรถตรวจสอบยอ้นกลบัไดท้กุขัน้ตอนกำรผลิต และ พฒันำมำตรฐำนดำ้น
ควำมปลอดภยัอยำ่งต่อเนื่อง 

• มีกำรตรวจสอบตดิตำมกำรปฏิบตัิงำนของสำขำ/หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหม้ั่นใจวำ่สินคำ้อำหำรมีควำม
ปลอดภยัในทกุขัน้ตอนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบตัิตำมมำตรกำรควำมปลอดภยัไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• ใชท้รพัยำกรอยำ่งเกิดประโยชนส์งูสดุ และมีกำรด ำเนินกำรเพื่อลดเศษอำหำร (Food Waste)  
 

6. การสรรหาวตัถุดิบ  

• มีกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรจดัหำวตัถดุิบหลกัๆ ที่ใชใ้หส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนควำมปลอดภยั  

75



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 4 
 

 

• มีกำรคดัเลือกแหล่งที่มำของวตัถดุิบหลกัๆจำกคู่คำ้ที่มศีกัยภำพ แหล่งที่มำที่มมีำตรฐำน ปฎิบตัิตำมกฎหมำย 
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และสำมำรถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

• มีกำรกำรสรรหำวตัถดุิบที่เป็นกำรสนบัสนนุกำรจำ้งงำนในชมุชน สนบัสนนุผูป้ระกอบกำรรำยย่อย ส่งเสรมิอำชีพ
ใหช้มุชนเพื่อใหม้ีรำยไดแ้ละเพื่อส่งเสรมิเศรษฐกิจของประเทศ 

 
   7. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   

• มีกำรจดักำรคณุภำพส่ิงแวดลอ้มที่เป็นผลกระทบทำงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

• สรำ้งวฒันธรรมและปลกูจติส ำนกึของบคุคลำกรในองคก์รในกำรรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

• มีกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่เป็นไปตำมนโยบำยสิ่งแวดลอ้ม (เป็นนโยบำยแยกตำ่งหำกจำกนโยบำยนี)้ 

 
8. เทคโนโลยีและนวตักรรม  

• สนบัสนนุใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

• ใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคและเพิ่มควำมพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

• ส่งเสรมิใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นกำรปฏิบตักิำรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนให้
เกิดประโยชนส์งูสดุ   

 
               บรษิัทมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิดำ้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ย 
                   1. นโนบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 
                    2. นโยบำยสิ่งแวดลอ้ม 
                    3. นโยบำยสิทธิมนษุยชน 
 
               นโยบายความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 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 ้

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 ้
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(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 ไม่มีนโยบำยกำรเลือกปฏิบตัิต่อบุคคลต่ำงเชื ้อชำติ สตรี 
และเด็ก 

 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

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

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จดัใหม้ีกำรรณรงคแ์ละสรำ้งจิตส ำนึกใหแ้ก่พนกังำนและลกูจำ้งในกำรอนุรกัษ์และ
กำรใชท้รพัยำกร และพลงังำนต่ำงๆ อย่ำงชำญฉลำดและมีประสิทธิภำพ 

 

8. การคัดเลือกคู่ค้า 

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

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม 

                     บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) “บรษิัท”และบรษิัทยอ่ยไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของ

ส่ิงแวดลอ้ม จึงมคีวำมมุง่มั่นในกำรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรของบรษิัท

และบรษิัทย่อยในทกุมติิ  ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิัทจงึก ำหนดเป็นนโยบำยสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหก้ำรบรหิำรจดักำร

ส่ิงแวดลอ้มภำยในองคก์รเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   ลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มในทกุวถีิทำงเพื่อใหบ้รรลผุลส ำเรจ็

ตำมเป้ำหมำยและสอดคลอ้งตำมเจตนำรมณ’์ในกำรประกอบธุรกิจที่จะพฒันำองคก์รเพื่อกำรเจรญิเติบโตอยำ่งมั่นคงและ

ยั่งยืน  ตำมแนวทำงในกำรด ำเนนิกำรท่ีรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ดงัต่อไปนี ้

        1.    จดัหำแหล่งวตัถดุิบและสรำ้งกระบวนกำรพฒันำผลิตภณัฑสิ์นคำ้ที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2.   รว่มมือและมีแนวทำงเพื่อแกไ้ขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรประกอบกิจกำร 

       ของบรษิัทและบรษิัทย่อย   

3.    มีกำรแกไ้ขปัญหำกำรจดักำรขยะและของเสียอยำ่งเป็นระบบ โดยกำรส่งเสรมิใหค้วำมรูใ้นกำรลดขยะในสถำนท่ี 

      ประกอบกำรทัง้หมด กำรน ำกลบัมำใชซ้  ำ้ กำรสรำ้งระบบกำรคดัแยกตัง้แต่ตน้ทำงเพี่อลดปรมิำณและตน้ทนุใน 

กำรบรหิำรจดักำร  

4.    สรำ้งวฒันธรรมและปลกูจติส ำนึกในองคก์รในกำรดแูลรกัษำและรบัผิดชอบต่อธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และมี

กำรพฒันำบคุลำกร ส่ือสำรภำยในองคก์รเพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจและควำมส ำคญัของกำรอนรุกัษ์พลงังำนและ 

      ทรพัยำกรธรรมชำติ  กำรจดักำรกบัส่ิงแวดลอ้มรวมทัง้มีกำรประเมินกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงต่อเนื่อง 

5.    ตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดอนัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเครง่ครดั 
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      นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน 
 

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่นกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ( “บรษิัทฯ” ) มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงมีคณุธรรม โดยยึดมั่นในควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มตำมหลกัธรรมำภิบำลและ
จรรยำบรรณของบรษิัทฯ   ทัง้นี ้ “สิทธิมนษุยชน” เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บรษิัทฯไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิ
ตำมหลกัสิทธิมนษุยชน  ดงันัน้บรษิัทฯจึงไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยดำ้นสิทธิมนษุยชนเพื่อเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรและ
กำรปฏิบตัิงำนท่ีชดัเจนเพื่อพฒันำองคก์รสู่ควำมส ำเรจ็อยำ่งยั่งยืน ดงัมีรำยละเอียดดงัต่อไปดงันี ้ 

 
1. ค าจ ากดัความ 

   “สิทธิมนษุยชน (Human Rights)” หมำยถึง สิทธิที่มีโดยธรรมชำติของมนษุยท์กุคนโดยไม่ค ำนึงถงึควำม
แตกตำ่งทำงกำย จิตใจ เชือ้ชำติ สญัชำติ ประเทศตน้ก ำเนิด เผ่ำพนัธุ ์ศำสนำ เพศ ภำษำ อำย ุสีผิว กำรศกึษำ สถำนะทำง
สงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม หรือเรื่องอื่นใดตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศและตำมสนธิสญัญำที่แต่ละประเทศมี
พนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัิสิทธิมนษุยชน รวมถึงสิทธิในกำรด ำรงชีวติและเสรีภำพกำรพน้จำกกำรเป็นทำสและกำรทรมำน 
กำรมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นและรวมกลุม่กนั สิทธิในกำรท ำงำน กำรศกึษำ และอื่น ๆ มนษุยท์กุคนมีสิทธิตำ่ง ๆ 
เหล่ำนีโ้ดยเทำ่เทยีมโดยไมถ่กูเลือกปฏิบตัิ 

 
2. วตัถุประสงค ์

  เพื่อเป็นกำรคุม้ครองสิทธิมนษุยชน ทำงบรษิัทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและหลกัสำกลอย่ำงเครง่ครดั 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนบัสนนุและปฏิบตัิตำมปฏิญญำสำกลวำ่ดว้ยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human 
Rights: UDHR) ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (United Nations Global Compact: UNGC) หลกักำรชีแ้นะเรื่องสิทธิ
มนษุยชนส ำหรบัธุรกิจแห่งสหประชำชำติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGP) และปฏิญญำว่ำดว้ยหลกักำรและสิทธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำนขององคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (The 
International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO)  

 
3. ขอบเขตการปฏิบัตติามนโยบาย 

1.1  นโยบำยดำ้นสิทธิมนษุยชนฉบบันี ้ใหใ้ชส้ ำหรบักรรมกำร  ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคน ซึ่งรวมถงึ
พนกังำนสญัญำจำ้งมกี ำหนดระยะเวลำ (รวมเรียกวำ่ “พนกังำน”) ของบรษิัทฯ 

1.2  บรษิัทฯ มุ่งหวงัใหต้วัแทนและตวักลำงทำงธุรกิจอื่นๆซึ่งกระท ำกำรในนำมบรษิัทฯ และรวมถงึ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินกำรธุรกจิตลอดห่วงโซ่คณุค่ำทำงธุรกิจ (Business Value Chain) เช่น ผูส่้งมอบสินคำ้และบรกิำร 
(Supplier)  ผูร้บัเหมำ (Contractor) คู่คำ้ คู่ธุรกิจ (Business Partners) และผูร้ว่มธุรกจิ (Joint Venture) ถือปฏิบตัติำม
นโยบำยฉบบันี ้

 
4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  

4.1  คณะกรรมกำรบรษิัทฯไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลท ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูล
นโยบำยฉบบันีเ้พื่อใหม้ั่นใจวำ่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนไดย้ึดถือและปฏิบตัติำมนโยบำยฉบบันี ้
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4.2  คณะกรรมกำรบรหิำรมีหนำ้ที่หลกัในกำรน ำนโยบำยฉบบันีไ้ปปฏิบตัิใชโ้ดยรว่มกบัคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงเพื่อระบปุระเด็นควำมเส่ียงดำ้นกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน รวมถึงกำรก ำหนดกลุ่มหรือบคุคลท่ี
ไดร้บัผลกระทบแลว้ด ำเนินกำรวำงแผนก ำหนดแนวทำงแกไ้ขและป้องกนักำรละเมดิสิทธิมนษุยชนในดำ้นต่ำงๆที่อำจ
เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯในทกุๆดำ้น 

4.3  คณะกรรมกำรบรหิำรมีหนำ้ที่ส่ือสำรนโยบำยฉบบันีใ้หต้วัแทนและตวักลำงทำงธุรกจิอื่นๆซึง่กระท ำ
กำรในนำมบรษิัทฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกจิตลอดหว่งโซ่คณุคำ่ทำงธุรกิจ (Business Value Chain)  เช่น ผูส่้ง
มอบสินคำ้และบรกิำร (Supplier) ผูร้บัเหมำ (Contractor) ตลอดจน คู่คำ้ คูธุ่รกิจ (Business Partners) และผูร้ว่มธุรกจิ 
(Joint Venture) รบัทรำบ โดยมีแนวทำงกำรบรหิำร และจดักำรต่ำงๆเพื่อป้องกนักำรเป็นส่วนหนึง่ในกระบวนกำรท่ีอำจ
เก่ียวขอ้งต่อกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน  

4.4  ผูบ้รหิำรทกุคนมีหนำ้ที่รบัผิดชอบและท ำใหม้ั่นใจว่ำผูใ้ตบ้งัคบับัญชำของตนไดต้ระหนกัถึงและเขำ้ใจ
ในรำยละเอียดของนโยบำยฯฉบบันี ้โดยไดร้บักำรอบรมอยำ่งพอเพียงและสม ่ำเสมอ 

4.5  พนกังำนจะตอ้งยึดถือและปฏิบตัติำมนโยบำยฉบบันี ้กรณีมีขอ้สงสยัใหส้อบถำมผูบ้งัคบับญัชำ และ
หำกพนกังำนพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบันีจ้ะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรือผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไว้
ตำมนโยบำยเก่ียวกบักำรรอ้งเรียนและกำรแจง้เบำะแส (Whistle Blower Policy) โดยทนัที 

 
5. แนวทางในการปฏิบัตติามนโยบาย  

5.1 บรษิัทฯตระหนกัและเคำรพในสิทธิมนษุยชนของพนกังำน และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯทัง้ในดำ้นแนวคิด และมมุมองในประเด็นต่ำงๆอำทิ เชือ้ชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ สญัชำติ อำยคุวำม
ทพุพลภำพ หรือสถำนภำพอื่นใดโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตัิ และจะน ำวิธีปฏิบตัิดำ้นสิทธิมนษุยชนไปเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ด ำเนินธุรกิจในทกุๆดำ้นตลอดหว่งโซ่คณุค่ำทำงธุรกิจ (Business Value Chain)  

5.2 บรษิัทฯถือปฏิบตัิตำมกฎหมำยบงัคบัใชท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนษุยชนในประเทศไทย และใน
ต่ำงประเทศที่มตีวัแทนและตวักลำงทำงธุรกิจอื่นๆซึ่งกระท ำกำรในนำมบรษิัทฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกจิตลอด
ห่วงโซ่คณุค่ำทำงธุรกิจ (Business Value Chain) เช่น ผูส่้งมอบสินคำ้และบรกิำร (Supplier) ผูร้บัเหมำ (Contractor) 
ตลอดจนคูค่ำ้ คู่ธุรกจิ (Business Partners) และผูร้ว่มธุรกจิ (Joint Venture) ประกอบธุรกิจอยู่  

5.3 บรษิัทฯจะไม่เขำ้ไปมีส่วนรว่มในกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมดิสิทธิมนษุยชนอย่ำงเด็ดขำด (Zero 
Tolerance Policy) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรบงัคบัใชแ้รงงำน กำรใชแ้รงงำนขำ้มชำติโดยผิดกฎหมำย กำรใชแ้รงงำนเด็ก 
และกำรคำ้มนษุย ์ 

5.4 บรษิัทฯจะปฏิบตัิต่อพนกังำนอยำ่งมมีนษุยธรรมปรำศจำกกำรใชค้วำมรุนแรง กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 
กำรขู่เขญ็ทำงรำ่งกำยหรือจิตใจ กำรข่มเหงดว้ยวำจำ และกำรใหม้ีกำรรกัษำมำตรฐำนดำ้นสขุอนำมยั ควำมปลอดภยัใน
กำรปฏิบตัิงำน และมีสิ่งแวดลอ้มของกำรปฏิบตัิงำน 

5.5 บรษิัทฯสนบัสนนุและส่งเสรมิใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯท่ีมีธุรกรรมรว่มกบับรษิัทฯ
ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ปฏิบตัิอย่ำงถกูตอ้งตำมกฎหมำยและเคำรพหลกัสิทธิมนษุยชน  

5.6 บรษิัทฯด ำเนินกำรดำ้นสิทธิมนษุยชนตำมกระบวนกำรด ำเนินงำนดำ้นสิทธิมนษุยชน โดยมอบหมำย
ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
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 (ก) ตรวจสอบกจิกรรมกำรด ำเนนิงำนของบรษิัทฯทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์รในทกุๆดำ้นของห่วงโซ่
คณุค่ำทำงธุรกิจ (Business Value Chain) เพื่อระบปุระเด็นควำมเส่ียงดำ้นสิทธิมนษุยชน (Human Rights Due 
Diligence Processes)  

(ข) จดัท ำแผนจดักำรแกไ้ขประเดน็ท่ีมีกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนรวมถึงก ำหนดมำตรกำร เพื่อบรรเทำ
เยียวยำควำมเสียหำยและกำรตดิตำมผล  

(ค) วำงแผนป้องกนักำรละเมิดสิทธิมนษุยชนที่อำจเกดิขึน้ไม่วำ่ในทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อใหม้ั่นใจวำ่
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯไดร้บักำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นสิทธิมนษุยชน ในทกุกิจกรรมของกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ 
อย่ำงต่อเนื่อง โดยคณะกรรมกำรบรหิำรมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง และเปิดเผยรำยงำน
ดงักล่ำวในรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) เป็นประจ ำทกุปี  
 

6. การบริหารทรัพยากรบุคคล  
6.1 บรษิัทฯจะน ำนโยบำยฉบบันีม้ำใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในกำรบรหิำรงำนบคุลำกรของบรษิัทฯทัง้ในดำ้นกำร

สรรหำ กำรจำ้งงำน กำรพฒันำบคุลำกร กำรประเมินผลกำรท ำงำนและกำรใหร้ำงวลัต่ำงๆ กำรพจิำรณำปรบัต ำแหน่งและ
รำยไดป้ระจ ำปีของพนกังำน รวมถึงกระบวนกำรอื่นๆทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังำน   

6.2 หน่วยงำนทรพัยำกรบคุคลรว่มกบัคณะกรรมกำรบรหิำรจะใหค้  ำแนะน ำและกำรฝึกอบรมที่จ ำเป็นแก่
พนกังำน เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำพนกังำนทกุๆคนในองคก์รจะน ำนโยบำยนีจ้ะไปปฏิบตัิใชอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

 
7. การสื่อสาร  

7.1 กำรส่ือสำรภำยในองคก์ร เพื่อชว่ยใหม้ั่นใจว่ำพนกังำนไดร้บัทรำบและเขำ้ใจถงึนโยบำยสิทธิมนษุยชน
ของบรษิัทฯ คณะกรรมกำรบรหิำรจะบรรจนุโยบำยรวมทัง้ขอ้มลูล่ำสดุที่ปรบัปรุงแกไ้ขไดบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรบรหิำรจะแจง้ใหพ้นกังำนทรำบหำกมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มลูที่ส  ำคญั  

7.2 กำรส่ือสำรภำยนอกองคก์รใหก้บั ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูส่้งมอบสินคำ้และบรกิำร (Supplier) 
ผูร้บัเหมำ (Contractor) คูค่ำ้คู่ธุรกิจ (Business Partners) และผูร้ว่มธุรกจิ (Joint Venture) คณะกรรมกำรบรหิำรจะ
ส่ือสำร เผยแพรแ่ละใหก้ำรสนบัสนนุอื่นใดแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจซึง่รวมถึงผูส่้งมอบสินคำ้และบรกิำร 
(Supplier) ผูร้บัเหมำ (Contractor) คู่คำ้คู่ธุรกจิ (Business Partners) และผูร้ว่มธุรกจิ (Joint Venture) เพื่อใหม้ีสว่นรว่ม
ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุธรรม เคำรพ และปฏิบตัิต่อทกุคนตำมหลกัสิทธิมนษุยชนตำมแนวนโยบำยฉบบันีต้ัง้แต่
เริ่มตน้ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิและในภำยหลงัตำมควำมเหมำะสม โดยยึดมั่นในมำตรฐำนกำรรบัผิดชอบต่อสงัคม
เช่นเดียวกบับรษิัทฯ  

 
8. กรณีมีข้อสงสัย  

หำกพนกังำนคนใดเกิดควำมไมม่ั่นใจว่ำกำรกระท ำใดอำจเป็นลกัษณะที่เขำ้ขำ่ยละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ หรือในกรณีที่มีค  ำถำมหรือขอ้สงสยั พนกังำนควรปรกึษำกบัผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงทนัที  
 

9. การรายงานการพบเหน็การละเมิดสิทธิมนุษยชน  
หำกพนกังำนมขีอ้สงสยัหรือมีหลกัฐำนว่ำมีพนกังำนหรือบคุคลซึ่งกระท ำกำรในนำมบรษิัทฯ ไดเ้ขำ้ไปมีส่วน

รว่มในกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ จะตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบหรือรำยงำนผ่ำนช่องทำงกำร
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รำยงำนตำมนโยบำยเก่ียวกบักำรรอ้งเรียนและกำรแจง้เบำะแส (Whistle Blower Policy) โดยทนัที เมื่อบรษิัทฯไดร้บั
รำยงำนแลว้จะด ำเนินกำรจนถงึที่สดุ  

 
10. การปกป้องดูแลพนักงาน  

บรษิัทฯ ใหค้วำมมั่นใจกบัพนกังำนว่ำจะไม่มีพนกังำนคนใดตอ้งถกูลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือไดร้บัผลกระทบ
ใดๆจำกกำรแจง้เรื่องรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบักำรถกูขม่เหง กำรถกูเลือกปฏิบตัิ กำรถกูละเมิดสิทธิ หรือตกเป็นเหยื่อของผูอ้ื่นมี
สิทธิ หรือตกเป็นเหยื่อของผูอ้ื่น มสิีทธิรอ้งปัญหำ ตำมกระบวนกำร และช่องทำงรำยงำนตำมนโยบำยเก่ียวกบักำรรอ้งเรียน
และกำรแจง้เบำะแส (Whistle Blower Policy) ของบรษิัทฯหรือกลุ่มงำนทรพัยำกรบคุคล  

 
11. การฝ่าฝืนนโยบาย  

11.1 บรษิัทฯจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนผูฝ่้ำฝืนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยนี ้รวมถึง
ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิดหรือรบัทรำบว่ำมีกำรกระท ำผิด แต่ไมด่  ำเนินกำรจดักำรใหถ้กูตอ้งซึ่งมี
บทลงโทษทำงวินยัตำมจนถึงขัน้ใหอ้อกจำกงำน กำรไม่ไดร้บัรูถ้ึงนโยบำยฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งไม่สำมำรถ
ใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไม่ปฏิบตัิตำมได ้ 

11.2 ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูส่้งมอบสินคำ้และบรกิำร (Supplier) ผูร้บัเหมำ (Contractor) ตลอดจน 
คู่คำ้ คู่ธุรกิจ (Business Partners) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) ที่ฝ่ำฝืน หลกัเกณฑต์ำมนโยบำยฉบบันี ้หรือรบัทรำบ
ถึงกำรกระท ำที่ขดัต่อนโยบำยฉบบันีแ้ต่ไม่ไดร้ำยงำนใหฝ่้ำยบรหิำรของบรษิัทฯทรำบหรือใหข้อ้มลูที่ไม่ถกูตอ้งเมื่อ
เจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯ ไดส้อบถำมขอ้มลูเก่ียวกบักำรกระท ำที่อำจขดัต่อนโยบำยฉบบันีอ้ำจถกูบอกเลิกสญัญำได  ้ 
 

12. การก ากับติดตามและสอบทาน  
12.1   คณะกรรมกำรบรหิำรตอ้งทบทวนนโยบำยฉบบันีเ้ป็นประจ ำทกุปี และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท

พิจำรณำอนมุตัิหำกมกีำรเปล่ียนแปลง  
12.2 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในและกระบวนกำรตำ่งๆอย่ำง

สม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำระบบกำรควบคมุภำยในมีประสิทธิผลในกำรด ำเนิน กิจกรรมทำงธุรกจิตำมหลกัสิทธิมนษุยชน
ทัง้นีจ้ะหำรือผลกำรตรวจสอบรว่มกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อหำแนวทำงกำรแกไ้ขที่เหมำะสม และจะรำยงำนให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไดร้บัทรำบต่อไป 
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ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 12 
 

 

3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 

ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

ในปี 2564 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกบักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่มีควำมรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  มุ่งสรำ้งผลกระทบที่ดีเพื่อกำรเปล่ียนแปลง
สังคมให้เป็นไปในแนวทำงที่ส่งเสริม สนับสนุน และสรำ้งเสริมศักยภำพเพื่อพัฒนำไปสู่กำรเติบโตแบบยั่งยืนอย่ำงมี
คณุภำพ โดยใหค้วำมใส่ใจในเรื่องต่ำง ๆ 
ผลการด าเนินงานด้านสังคม ที่เก่ียวกบักำรจดักำรดำ้นสงัคม ซึ่งรวมถึงกำรเคำรพสิทธิมนษุยชน กำรปฏิบตัิต่อแรงงำน
อย่ำงเป็นธรรม กำรผลิตและบริกำรอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อลกูคำ้ กำรมีส่วนร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม  รำยละเอียด
ปรำกฎอยู่ในส่วนท่ี 1.3  หวัขอ้ 3.5 รำยงำนควำมยั่งยืน หวัขอ้ย่อย 5.กำรด ำเนินกำรดำ้นควำมยั่งยืน หนำ้ 32  

 
สังคม  
บรษิัท เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรลดควำมเสมอภำคในสงัคมและประเทศ อย่ำงที่ทรำบกนัดีว่ำ ประเทศไทย

มีปัญหำควำมเหล่ือมล ำ้ในหลำยมิติ ทัง้ดำ้นรำยได ้ควำมมั่งคั่ง โอกำสกำรเขำ้ถึงสวสัดิกำรของรฐั  โครงสรำ้งพืน้ฐำน กำร
เขำ้ถึงแหล่งเงินทนุและทรพัยำกรท่ีจ ำเป็น และกำรเขำ้ถึงกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งปัญหำควำมเหล่ือมล ำ้ดงักล่ำวเป็นหนึ่ง
ในอุปสรรคส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะในปัจจุบันที่มีกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจโลกอย่ำงรวดเร็วจำก
ควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยีและนวตักรรม ซึ่งส่งผลใหเ้กิดปัญหำควำมเหล่ือมล ำ้ที่ชดัเจนมำกขึน้ 

บรษิัท  ไดม้ีกำรจำ้งงำนคนพิกำรเขำ้มำในระบบ และสรำ้งเสรมิศกัยภำพและสรำ้งอำชีพใหก้ับคนพิกำร  และให้
กำรสนบั สนนุโครงกำรใจดีฟำรม์ และ โครงกำรขอบฟ้ำกวำ้ง  “กำรสรำ้งคน สรำ้งอำชีพ และสรำ้งชมุชน” 

โครงการใจดีฟารม์ 
จำกปี 2563  เล็งเห็นศกัยภำพของกลุ่มคนพิกำรจงึมอบเงินสนบัสนนุ “ใจดีฟำรม์” อยำ่งต่อเนื่อง เพื่อสรำ้งให ้

“ใจดีฟำรม์” เป็นเครื่องมือในกำรพฒันำคณุภำพชีวติของกลุ่มคนพิกำรอยำ่งแทจ้รงิที่สำมำรถช่วยสรำ้งรำยได ้สรำ้งโอกำส
ใหค้นพิกำรมีงำนท ำ ส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชีวติของกลุ่มคนพิกำรเพื่อใหค้นในชมุชนเห็นคณุค่ำ 

แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2564 เนื่องจำกสถำนกำรณ ์กำรแพรร่ะบำดของเชือ้โควดิ 19  มลูนิธิพฒันำศกัยภำพคน
พิกำร เชื่อมและประสำนกำรจำ้งงำนคน พิกำรกบับรษิัท ZEN Corporation Group ใหร้ว่มสนบัสนนุโครงกำรเกษตร
อินทรีย ์เพื่อชมุชน จงัหวดัชยันำท โดยยึดหลกัส ำคญัคือกำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็งใหก้บักลุ่มคนพิกำรและ ครอบครวัให้
พึ่งพำตนเองได ้ดว้ยกำรประกอบอำชีพดำ้นกำรเกษตรอินทรียท์ัง้ระบบรวมถงึกำร จดักำรเรื่องกำรตลำด ท่ีสำมำรถสรำ้ง
รำยไดใ้หก้บัคนพิกำร ครอบครวั และเป็นตวัอย่ำงที่ดีกบั ชมุชน สงัคม โดยมีภำครัฐ ภำคธุรกจิ เอกชนและชมุชนเป็นกลไก
ในกำรขบัเคลื่อน ท่ี อ ำเภอหนัคำ จงัหวดัชยันำท ทัง้นีเ้พื่อใหค้นพกิำรสำมำรถอยูใ่นสงัคมอยำ่งภำคภมูิ และเสมอภำค
ทดัเทียมกบั คนทั่วไป 

สรำ้งแหล่งผลิตอำหำรอินทรียจ์ำกเกษตรกรที่เป็นคนพิกำร รวมกลุ่มรว่มกบัเกษตรกรที่ไม่พิกำร สรำ้งคสัเตอร์
ฟำรม์ขนำดเล็กในชมุชน รวมกนัสรำ้งผลผลิตใหเ้ป็นแมสโปรดกัส ์ท่ีมีทัง้ คณุภำพ ปรมิำณและควำมต่อเนื่อง สำมำรถเป็น
ตลำดทำงเลือกเพื่อคนรกัษ์สขุภำพทัง้ในระดบั ชมุชนและขยำยไปสู่ตลำดอื่นได ้รวมถึงบรูณกำรใชท้รพัยำกรเดิมจำกฐำน
กำรท ำงำนของคนพิกำร ที่ไดร้บักำรสนบัสนนุโครงกำรท่ีผ่ำนมำ ปรบัเปล่ียน ต่อยอดกระบวนกำรท ำงำน ดว้ยกำรคดัสรร 
และรวบรวมสินคำ้ที่มำจำกกำรผลิตของคนพิกำรและเครือข่ำยมำจ ำหน่ำยเพื่อสรำ้งรำยไดใ้หก้บักลุ่ม จะเป็นอีกหน่ึง
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ช่องทำงที่ท  ำใหก้ลุ่มอยู่รอดและผ่ำนวิกฤตไปไดภ้ำยใตส้ถำนกำรณก์ำรแพร ่ระบำดของเชือ้โควดิ-19 โดยมี กจิกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

กำรผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์พื่อจ ำหน่ำยในชมุชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรผลิตน ำ้หมกัชวีภำพใจดจีำกแผนงำนกำรผลิตน ำ้หมกัหวัปลำคณุภำพสงู สำมำรถต่อยอดกำรด ำเนินงำนโดย
กำรออกแบบผลิตภณัฑเ์ตรียมบรรจเุพื่อใช ้ในฟำรม์ และเพื่อกำรจ ำหน่ำยในตลำดออนไลนแ์ละชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
กำรเลีย้งไก่อินทรียเ์พื่อเป็นแหล่งอำหำรใหก้บัสมำชิกและจ ำหน่ำยปรบัแผนงำนตำมสถำนกำรณโ์ควิด 19 ซึง่ส่งผลกระทบ
กบัควำมเป็นอยู่ของ สมำชกิอย่ำงมำก ดว้ยกำรสรำ้งแหล่งอำหำรใหก้บัสมำชิกและสำมำรถจ ำหน่ำยใน ตลำดออนไลน์
และชมุชนได ้โดยกำรสนบัสนนุชดุควำมรูจ้ำกเครือขำ่ยวิสำหกิจ ชมุชนกำรเลีย้งไกเ่บตง จงัหวดัยะลำ ดำ้นกำรเพำะเลีย้ง
และแปรรูปเพื่อกำร จ ำหน่ำย 
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สนบัสนนุใหก้บัสมำชิกกลุ่มปลกูไมป้ระดบัเพื่อจ ำหน่ำยในตลำดออนไลนแ์ละ ชมุชนได ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพำะเห็ดนำงฟ้ำเพื่อกำรจ ำหน่ำยในตลำด ชมุชน ปัจจบุนักลุ่มสำมำรถผลิตกอ้นเห็ดเองไดแ้ละอยูใ่นช่วงที่ก ำลงั

ท ำกอ้นเหด็ เองโดยใชฟ้ำงซึ่งเป็นวสัดทุี่มีรำคำถกูและหำไดง้่ำยในพืน้ท่ี 
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ปลกูผกัอินทรียเ์พื่อกำรจ ำหน่ำย ในลกัษณะหำสมำชิกที่จะรบัชดุผกัอินทรียเ์ป็นรำยเดือนในเขตกรุงเทพฯ  โดยมี 
ระบบกำรจดัสง่ผ่ำนแอ๊ปพลิเคชั่น ทั่วไทยใจดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการขอบฟ้ากว้าง 
กลุ่มอำชีพผูป้กครองของเด็กพิกำรท่ีบกพรอ่งทำงสติปัญญำ ออทิสติก และสมำธิสัน้ ที่รวมกลุม่กนัในกำรผลิต

กำรตดัเย็บผำ้ในรูปแบบตำ่ง ๆ หรือ ตดัเย็บผำ้ตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เพื่อน ำรำยไดด้แูลลกูที่บกพรอ่งไปพรอ้มกนัได ้
โดยบรษิัท กำรใหก้ำรสนบัโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2563 มีกำรก่อสรำ้งอำคำรหลงั ใหมเ่ป็นอำคำรชัน้เดยีว

ลกัษณะเป็น หอ้งโล่ง เพื่อใชเ้ป็นสถำนท่ีท ำงำน ของกลุ่มเย็บผำ้ขอบฟ้ำกวำ้ง  กำร ก่อสรำ้งเสรจ็สิน้ และสำมำรถเขำ้ใช ้
พืน้ท่ีไดใ้นปี 2564  

ดว้ยสถำนกำรณโ์ควิด 19 ทำงโครงกำร เพื่อคิดคน้ ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  ท่ีเป็นควำมตอ้งกำร ของตลำด อำทิ ที่ใส่
แกว้น ำ้เก็บควำมเย็น  กระเป๋ำลดโลกรอ้นแบบพบัได ้และเสือ้ผำ้ที่ทนัสมยั และเลือกผลิต ผลิตภณัฑท์ี่ตรงกบัควำม
ตอ้งกำรของ ลกูคำ้ในช่วงนี ้เช่น หนำ้กำกอนำมยั 

 

  
 

 รือ้ถอนอำคำรหลงัเกำ่ที่ช  ำรุดทรุดโทรมไม่เหมำะกบักำรใชง้ำน  
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อำคำรตดัเย็บหลงัใหม่   สำมำรถใชพ้ืน้ท่ีในปี 2564 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรขอบฟ้ำกวำ้ง 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2564  บรษิัท มีนโยบำยส่งเสรมิคณุภำพชวีิตใหก้บัสงัคมอยำ่งยั่งยืน โดยใชค้วำมรู ้ประสบกำรณอ์นั

เก่ียวขอ้งอำหำรเพื่อสรำ้งควำมเป็นอยู่คณุภำพชวีิตของคนในสงัคมใหด้ีขึน้ ผ่ำนโครงกำร Food for Good ในกำรเขำ้ไป
ส่งเสรมิควำมรู ้ในกำรท ำอำหำรใหแ้ก่ครูตำมโรงเรยีนต่ำงจงัหวดั ใหเ้ด็กไดร้บัสำรอำหำรที่ครบถว้น หรือรวมไปถึงกำร
บรจิำคตูเ้ย็น solarcell เพื่อใหเ้ดก็ในพืน้ท่ีห่ำงไกล  มำกกวำ่กำรเติมเตม็มือ้อำหำร โดยกำรสรำ้งกลไกส่งเสรมิควำมยั่งยืน
ดว้ย  4 GOOD 
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รว่มสรำ้งกำรตระหนกัรูว้่ำโภชนำก่ีที่ดีที่เป็นรำกฐำนของส ำคญัของชีวิต กำรเชิญชวนประชำชนทั่วไปรว่มบริจำค 
เพื่อสรำ้งรำกฐำนกำรมีโภชนำกำรท่ีดีใหน้อ้งๆ ผูย้ำกไรใ้นพืน้ท่ีห่ำงไกล โดยกำรรว่มออกแบบผลิตเมนเูซ็ต (โภชนำกำรท่ีดี) 
โดยรำยไดส่้วนหนึ่งรว่มบรจิำคใหก้บัทำงโครงกำร  FOOD  FOR  GOOD 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
มอบอาหารและส่งก าลังใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์
ปี 2564 ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด – 19  ที่ผ่ำนมำ บริษัทไดส้นับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนผู้
เสียสละ ทุ่มเทแรงกำยแรงใจในกำรดแูลรกัษำผูป่้วย ตลอดจนยงัเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรรกัษำผูป่้วยที่ก ำลงัตอ่สูก้บัไวรสัโค
วิด-19 โดยในฐำนะที่เรำเป็นผูน้  ำดำ้นธุรกิจรำ้นอำหำร ร่วมส่งมอบอำหำรกล่องจำกรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นเซ็น รำ้นอำกะ รำ้น
ออน เดอะ  เทเบิล รำ้นอำหำรเขียง และรำ้นอำหำรอื่น ๆ ในเครือ “เซ็นกรุ๊ป”  ใหแ้ก่  

- สภำกำชำดไทย  จ ำนวน 1,000 กล่อง  
- โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ ์สภำกำชำดไทย 7 วนั  650 กล่อง 
- โรงพยำบำลสนำมศนูยป์ระชมุเเละเเสดงสินคำ้นำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 เชียงใหม่ 50 กล่อง 
- โรงพยำบำลศิรริำช 200 กล่อง 
- โรงพยำบำลสนำมวชิระภเูก็ต 150 กล่อง 
- โรงพยำบำลธรรมศำสตร ์เฉลิมพระเกียรติ 500 กล่อง น ำ้พรกิ 120 กระปกุ 
- ศนูยฉี์ดวคัซีน เซ็นทรลัเวิลด ์200 กล่อง 
- มอบผ่ำนศนูยฟิ์วเจอรพ์ำรค์รงัสิต 300 กล่อง 
- ศนูยฉี์ดวคัซีนอินเด็กซ ์ลิฟวิ่งมอลล ์สำขำบำงนำ 100 กล่อง 
- ศนูยฉี์ดวคัซีนเซ็นทรลัพลำซำ   บำงนำ 30 กล่อง 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 18 
 

 

- ศนูยบ์รกิำรฉีดวคัซีน เดอะมอลลบ์ำงกะปิ 150 กล่อง 
- ศนูยบ์รกิำรฉีดวคัซีน เซ็นทรลัพลำซำ ชลบรุี 90 กล่อง 

 

22 กุมภำพันธ์ 2564  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป” มอบอำหำรว่ำง จ ำนวน 
1,000 กล่อง เพื่อสนบัสนนุโครงกำร ‘บรจิำคโลหิต อ่ิมทอ้ง อิ่มใจ’ ที่จดัโดยสภำกำชำดไทย  
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 19 
 

 

28 เมษำยน 2564  รำ้น เขียง และรำ้นอำหำรเดอ ต ำมั่ว สำขำเกษรวิลเลจ ร่วมสนบัสนุนขำ้วกล่อง จ ำนวน 160 
กล่อง ใหแ้ก่แพทย ์พยำบำล โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ ์สภำกำชำดไทย เพื่อขอบคุณ และร่วมเป็นก ำลังใจใหบุ้คลำกร
ทำงกำรแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 เมษำยน 2564  "เขียง" และ "โตรุ้ง่ by เขียง" รำ้นอำหำรภำยใตก้ำรบรหิำรบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) รว่มมอบอำหำรกล่อง แก่ทีมแพทย ์พยำบำล และบคุลำกร โรงพยำบำลรำมำธิบดี  
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 20 
 

 

27 พฤษภำคม 2564   ZEN Group มอบอำหำรรว่มส่งก ำลงัใจทีมแพทย ์รพ. สนำมธรรมศำสตร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 มิถนุำยน 2564  บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) มอบอำหำรและส่งก ำลงัใจ ใหแ้ก่บคุลำกรทำง
กำรแพทย ์ในกำรใหบ้รกิำรฉีดวคัซีนโควิด-19 แก่กลุ่มผูก้นัตนมำตรำ 33 ณ ศนูยฉี์ดวคัซีนอินเด็กซ ์ลิฟวิ่งมอลล ์สำขำบำง
นำ 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 21 
 

 

22 มิถุนำยน 2564  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) สนบัสนุนอำหำรและส่งก ำลงัใจ แก่บุคลำกร
ทำงกำรแพทย ์ในกำรใหบ้รกิำรฉีดวคัซีนโควิด-19 ณ ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัพลำซำ บำงนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 กรกฎำคม 2564  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) สนับสนุนอำหำรและร่วมส่งก ำลังใจ ใหแ้ก่
บุคลำกรทำงกำรแพทย ์ที่ใหบ้ริกำรฉีดวคัซีนโควิด-19 ณ หน่วยควำมร่วมมือบริกำรฉีดวคัซีนโควิด-19 กรุงเทพมหำนคร - 
หอกำรคำ้ไทย เดอะมอลล ์บำงกะปิ โรงพยำบำลนพรตันรำชธำนี 

การศึกษา  

จดัใหม้ีโครงกำร “ทุนเซ็นเพื่อบุตรพนักงาน” มอบทุนกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรพนกังำนของเซ็นกรุ๊ปและบริษัทใน
เครือ ที่มีผลกำรเรียนดีและมุ่งมั่นตัง้ใจเรียน และเรำยงัตัง้เป้ำเตรียมมอบทุนกำรศึกษำต่อเนื่องใหแ้ก่บุตรพนกังำนจนจบ
ปริญญำตรีอีกดว้ย ส ำหรบัโครงกำรนีไ้ดจ้ัดขึน้เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรของพนักงำน รวมถึงช่วยแบ่งเบำภำระ
ค่ำใชจ้่ำยของพนกังำนลงอีกดว้ย เซ็นกรุ๊ปและบรษิัทในเครือ ยินดีรบับตุรของพนกังำนเพื่อฝึกงำนในช่วงปิดภำคเรียน และ
ที่จบกำรศึกษำมำร่วมงำนกับกลุ่มธุรกิจหรือแบรนดข์องบริษัทในเครือ มุ่งหวังที่จะช่วยต่อยอดกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรของ
พนกังำนใหม้ีงำนท ำหลงัจบกำรศกึษำ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงกำรกำรสรำ้งควำมยั่งยืนใหก้บัพนกังำนของเซ็นกรุ๊ปทกุคน 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 22 
 

 

 
บรษิัทและบรษิัทย่อยไม่มีประเด็นละเมิดกฎหมำยหรือขอ้บงัคบัดำ้นสงัคมอย่ำงมีนยัส ำคญั  
 

   ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
บริษัท มีนโยบำยในลดผลกระทบทำงลบของเมืองต่อส่ิงแวดลอ้มต่อหวัประชำกรโดยรวมถึงกำรใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษ
ต่อคณุภำพอำกำศและกำรจดักำรของเสียของเทศบำล ผ่ำนกำรจดักำรขยะของเสียที่เกิดจำกกำรผลิตอำหำร เช่นกำรแยก
ขยะขวดพลำสติก พลำสติกยืด เพื่อใหเ้กิดกำรหมนุเวียนน ำมำใชใ้หม่ Circular Economy กำรจดักำรแยกเศษอำหำรท่ีมี
สดัส่วนเยอะมำกที่สดุในรำ้นอำหำร เพื่อไปใชเ้ป็นอำหำร เพื่อลดกำรสรำ้งขยะใหเ้กิดขึน้ในหลมุฝังกลบ ผ่ำนกำรรว่มมือกบั
หน่วยงำนต่ำงๆ รวมไปถึงกำรปรบัเปล่ียนบรรจภุณัฑใ์หเ้ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม รำยละเอียดปรำกฎอยู่ในส่วนท่ี 1.3  หวัขอ้ 
3.5 รำยงำนควำมยั่งยืน หวัขอ้ย่อย 5.3.9 กำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มหนำ้ 65 

 
  บรษิัทและบรษิัทย่อยไม่มีประเด็นละเมิดกฎหมำยหรือขอ้บงัคบัดำ้นส่ิงแวดลอ้มอย่ำงมีนยัส ำคญั  
 

 
การให้ความรู้และการฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิง่แวดล้อมได้มีการด าเนินการ ดังนี ้

1.    กำรใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจใหก้บักลุ่มแม่บำ้นของส ำนกังำนใหญ่ อ่อนนชุ และสำขำของแบรนดต์่ำงๆ ในกำร
จ ำแนกขยะซึ่งจะแบ่งตำมประเภทเป็น 8 ประเภท เพื่อจะไดค้ดัแยกขยะไดง้่ำย สะดวกและรวดเร็ว 

2.      ในรำ้นและสำขำของแบรนดต์่ำงๆ  จะมีกำรใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจใหก้บัพนกังำนถึงวิธีกำรใชส้ำรเคมีซึ่งมี
หลำยประเภทใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ คุม้ค่ำที่สดุ  เช่น  กำรผสมสำรเคมีในอตัรำที่เหมำะสม  กำรใชผ่้ำนเครื่องซึ่งจะควบคมุ
ปริมำณกำรใชไ้ด ้  วิธีกำรลำ้งหรือท ำควำมสะอำดครัง้ละหลำยๆชิน้  กำรก ำหนดโคว้ตำ้ปริมำณกำรใชส้ำรเคมีเมื่อเทียบ
กบัยอดขำยที่เกิดขึน้ และหำกมีกำรใชอ้ย่ำงผิดปกติจะมีกำรเขำ้ไปหำสำเหตุทนัที            
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 23 
 

 

การปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ รายละเอียดปรากฎอยู่ในส่วนที ่1.3  
หัวข้อ 3.5 รายงานความย่ังยืน หัวข้อย่อย 5.1.7 การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน หน้า 38 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยเปิดเผยไว้ใน
เว็บไซตข์องบริษัท ที ่https://www.zengroup.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

https://www.zengroup.co.th/


 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 24 
 

 

 3.5 รายงานความย่ังยืน 
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) เสนอรายงานความย่ังยืนปีที ่1 ปี 2564 

 รำยงำนฉบบันีม้ีจดุประสงค ์เพื่อส่ือสำรประเด็นควำมส ำคญัทำงธุรกิจและกำรพฒันำควำมยั่งยืนขององคก์รต่อ

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ซึ่งมีคลอบคลมุประเด็นส ำคญัทัง้ 3 ดำ้น อนัไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม สงัคมและเศรษฐกิจ อนัเป็นส่วนส ำคญั

ในกำรด ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในปัจจบุนั 

 

1. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 รำยงำนควำมยั่งยืนประจ ำปี 2564 ฉบับนี ้น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 

2564 ครอบคลุมธุรกิจรำ้นอำหำร ภำยใต้ ZEN Group อันได้แก่แบรนด์ ZEN Japanese Restaurant, On the Table, 

AKA, Dins, Sushi Cyu & Carnival Yakiniku, Tetsu, ต ำมั่ว, ลำวญวณ และ เขียง รวมถึงส ำนกังำนใหญ่ 

 

2. กลยุทธค์วามย่ังยืน 
 ZEN Group ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านอาหารและบริการแก่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนและคลอบคลุม โดยค านึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เสมอภายใต้รากฐานแนวคิด ZEN CARE 

Sustainalbe Development Goals เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผลการด าเนินการปี 2564 

ความเจริญทางเศรษฐกิจอย่าง
ครอบคลุม 

(PROSPERITY) 

 

 

 

1) ควำมผกูพนักบัพนกังำนต่อองคก์ร 

 

2) กำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำน  

 

3) กำรจัดหำวัตถุดิบท้องถิ่น ชุมชน

และ SME  

 

 

 

 

1) 74.5% (เป้ำหมำยควำมผกูพนัของ

พนกังำนปี 2564 = 70%) 

2) มีชั่วโมงเขำ้อบรม เฉล่ีย 10.6 ชม. 

ต่อปี 

3) 11% ของกำรซือ้วัตถุดิบในบริษัท 

มำจำกชมุชนและ SME  
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 25 
 

 

Sustainalbe Development Goals เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผลการด าเนินการปี 2564 

ทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม 

)PEOPLE(  

 

 

 

1) กำรจำ้งพนักงำนผูพ้ิกำร และกำร

สนบัสนนุโครงกำร 

 

2) กำรมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรของ

พนกังำน 

 

1) มีกำรจ้ำงงำนเข้ำมำในระบบ 2 

อัตรำ และสนับสนุนโครงกำรคน

พิกำร ใจดีฟำรม์ และขอบฟ้ำกวำ้ง  

 
2) มอบทนุกำรศกึษำทัง้หมด 51 ทนุ  

 จ ำนวน 255,000 บำท 

 

สิ่งแวดล้อม  

)PLANET(  

 

 

 

1)  มำตรฐำนคุณภำพสินค้ำและ

บรกิำร  

 

 

2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพต่อพืน้ที่กำร

ขำย และประสิทธิภำพของพนักงำน

ต่อชั่วโมง 

3) เอกสำรก ำหนดมำตรฐำนวัตถุดิบ 

อ้ำงอิงตำมกฎหมำย และมำตรฐำน

ควำมปลอดภยั 

4)  กำ รป รับ เ ป ล่ี ยนบร ร จุ ภัณฑ์

พลำสติกมำเป็นบรรจภุณัฑก์ระดำษ 

 

5) ปริมำณขยะที่น ำกลบัมำ Recycle 

ไม่ไปที่หลมุฝังกลบ 

 

1) Quality Service and Cleanliness     

 ( QSC ) = 83% 

Net Promoter Score (NPS) = 61%  

Mystery Shopping (MS)     = 87% 

2) Productivity 

500 บำทต่อชั่วโมง ต่อคน 

 

3) ครบถว้น 100% 

 

 

4)  สัดส่วนของกำรใช้บรรจุภัณฑ์

ก ร ะดำษทดแทน  ปี  2564 อยู่ ที่  

48.11% จำกปี 2563 43.5%   

5) 90.65 ตนั  

และ E-Waste 1.65 ตนั 
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3. ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) 
 กลุ่มบรษิัทฯ ไดด้  ำเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัอำหำร โดยที่เนน้หลกัคือรำ้นอำหำร เพื่อส่งมอบอำหำรและกำรบรกิำร

ที่มีคุณภำพ และมำตรฐำนใหแ้ก่ลกูคำ้ นอกจำกนีแ้ลว้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีธุรกิจอื่นๆอีก อนัไดแ้ก่ ธุรกิจแฟรนไชส ์ธุรกิจคำ้

ปลีก และ Delivery ที่ปัจจบุนัมีกำรเติบโตมำกขึน้เรื่อยๆ  

 โดยทัง้นี ้ในกำรแต่ละกระบวนกำรในห่วงโซ่อุปทำน ตัง้แต่กระบวนกำรกำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรผลิต กำรกระจำย

สินคำ้ กำรตลำดและกำรขำย กลุ่มบริษัทฯไดม้ีกำรค ำนึงถึงควำมส ำคญัของกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ที่อยู่ในกระบวนกำร

เหล่ำนี ้ตัง้แต่ตน้ทำงจนถึงปลำยทำง กลุ่มบรษิัทฯ จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำควำมเขำ้ใจและตอบสนองควำมคำดหวงัของผู้

มีส่วนไดส่้วนเสียนัน้ อย่ำงสม ่ำเสมอและส ำรวจเป็นประจ ำทกุปี เพื่อสรำ้งสมดลุระหว่ำงบรษิัทและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

 

 
3.1  กิจกรรมหลกั  

 3.1.1  การบริหารปัจจัยการผลิต 

 กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญ ต่อเรื่องกำรคัดเลือกคู่คำ้ที่มีมำตรฐำน ควำมปลอดภัย ได้รับกำรรับรองจำก

หน่วยงำนรฐัในกำรผลิตวตัถุดิบ เพื่อใหล้กูคำ้เกิดควำมมั่นใจในมำตรฐำนของทำงกลุ่มบริษัทฯ กำรเขำ้ไปตรวจสอบกำร

ผลิตตัง้แต่ตน้ทำงจนถึงปลำยน ำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกเหนือจำกคณุภำพแลว้ กลุ่มบรษิัทฯ ยงัค ำนึงถึงบรษิัทคู่คำ้ที่ใหค้วำม

ใส่ใจในเรื่องของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกำรก ำกับดูแลอีกดว้ย รวมไปถึงกำรบวนกำรจัดซือ้จัดจำ้งที่มีประสิทธิภำพ มี

ควำมโปร่งใสมำกไปกว่ำนัน้กลุ่มบริษัทฯ ยงัใหก้ำรสนบัสนุนกำรใชว้ตัถุดิบชมุชนหรือ SME ขนำดเล็กในหลำกหลำยพืน้ท่ี 

กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเห็นควำมส ำคญักำรสรำ้งเศรษฐกิจที่แข็งแรง เพื่อสรำ้งรำยไดท้ี่ยั่งยืนแก่ชมุชนและสงัคม 

98



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 27 
 

 

 3.1.2  การปฏิบัตกิาร 

 กลุ่มบริษัทฯ ใส่ใจในกำรส่งมอบอำหำรและบริกำรอนัดีเยี่ยมไปถึงลกูคำ้ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรพฒันำสินคำ้อย่ำง

ต่อเนื่องใหเ้ขำ้กบัเทรนดข์องผูบ้ริโภค และไม่ลืมที่จะค ำนึงถึงเรื่องสขุภำพและส่ิงแวดลอ้มเสมอ กำรลดกำรสญูเสีย กำรใช้

ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำที่สุด กำรค ำนึงถึงเรื่องควำมปลอดภัยในอำหำร โภชนำกำรอำหำรต่ำงๆ เพื่อให้ลูกค้ำได้รับ

ประสบกำรณต์ำมมำตรฐำนที่แต่ละแบรนดก์ ำหนดไว ้กำรมีระบบตรวจสอบเรื่องของอำหำรและกำรปฏิบัติกำรอย่ำง

ต่อเนื่องตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหก้ับลกูคำ้ กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลกูคำ้ กำรปฏิสมัพนัธ ์กำร

รบัขอ้เสนอแนะผ่ำนส่ือสงัคมออนไลน ์อีเมล ์และแอปพลิเคชนับนมือถือ เพื่อน ำผลกำรส ำรวจมำปรบัปรุงมำตรฐำนในกำร

ใหบ้รกิำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 3.1.3  การกระจายสินค้าและบริการ 

 กลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีพนัธมิตรทำงธรุกิจ ที่มีมำตรฐำนระดบัสำกลในกำรด ำเนินกำรเรื่องของกำรจดัเกบ็และกระจำย

สินคำ้  มีกำรใชร้ะบบ WMS (Warehouse Management System) ในกำรบรหิำรสินคำ้คงคลงั และมีระบบกำรควบคมุ

คณุภำพในกำรควบคมุกำรรบั กำรจดัเก็บ และกำรจำ่ยสินคำ้ รวมถึงระบบกำรสอบสินคำ้ยอ้นกลบั (Traceability)   ในส่วน

ระบบกำรบรหิำรกำรขนส่ง ไดใ้ชร้ะบบท่ีมีมำตรฐำนสำมำรถตรวจติดตำมสถำนะกำรขนส่งแบบ Real time โดยใชร้ะบบ 

GPS และมีกำรควบคมุอณุหภมูสิินคำ้ที่อยู่บนรถใหค้งที่อยู่ในมำตรฐำนตลอดเสน้ทำง สำมำรถสอบยอ้นกลบัของอณุหภมูิ

ได ้ ซึ่งกลุ่มบรษิัท ฯ ไดม้กีำรพดูคยุกบัพนัธมิตร เพื่อท ำควำมเขำ้ใจรว่มกนัและพฒันำปรบัปรุงกำรท ำงำนในส่วนกำร

บรหิำรคลงัสินคำ้และกำรขนส่งใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ เพื่อรองรบักำรเจรญิเติบโตทำงธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ใน

อนำคต  

 3.1.4  การตลาดและการขาย 

 กลุ่มบรษิัทฯ ด ำเนินกำรทำงกำรตลำดโดยมุง่เนน้ในกำรสรำ้งประสบกำรณท์ี่ดีที่สดุใหก้บัลกูคำ้ ผ่ำนแบรนด์

หลำกหลำยที่อยู่ภำยใตเ้ครือ ZEN Group ไดแ้ก่ ZEN Japanese Restaurant, On the Table, AKA, Dins, Tummour, 

Laoyuan และ Khiang ทัง้จำกกำรสรำ้งสรรคเ์มนอูำหำรที่มคีวำมเป็นเลิศทัง้ในดำ้นรสชำติและคณุภำพ กำรน ำเสนอเมนู

และบรกิำรในรูปแบบใหม่ๆรวมทัง้โปรโมชั่นต่ำงๆและกำรบรกิำรท่ีใสใจในทกุขัน้ตอน 

นอกจำกนีท้ำงกลุ่มบรษิัทฯ ไดม้กีำรใชก้ลยทุธ ์Omnichannel เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถเขำ้ถงึสินคำ้และบรกิำรไดห้ลำกหลำย

ช่องทำง ทัง้ Online (Digital E-commerce) และ Offline ทัง้กำรใชบ้รกิำรท่ีรำ้นหรือซือ้กลบับำ้น, กำรใชบ้รกิำรผ่ำนช่องทำง 

Delivery 1376 และ Food Applications ต่ำงๆ, กำรใชบ้รกิำรผ่ำน Social Media และ E-marketplace รวมทัง้ท ำระบบ 

CRM ภำยใตช้ื่อ ZEN Group Sookciety โดยกำรน ำขอ้มลู Big data ของลกูคำ้มำวิเครำห ์และใช ้ technology รูปแบบ

ใหม่ๆ เพื่อน ำเสนอสินคำ้และโปรโมชั่นท่ีตรงใจลกูคำ้มำกที่สดุ และเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำลกูคำ้ไดร้บัประสบกำรณท์ี่ดีที่สดุจำก

ทกุแบรนดใ์นเครือของ ZEN Group 
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 3.1.5  การบริการหลังการขาย 
 กลุ่มบรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบัควำมพงึพอใจของลกูคำ้ และพรอ้มรบัฟังควำมคิดเห็นของลกูคำ้เพื่อน ำมำปรบั

กำรสินคำ้และใหบ้รกิำร โดยบรษิทัมีกำรวดั Customer Satisfaction ผ่ำนระบบ NPS (Net Promoter Score) เพื่อใหม้ั่นใจ

ในมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรและรกัษำระดบัควำมพงึพอใจของลูกคำ้ นอกจำกนีก้ลุ่มบรษิัทฯ ยงัเปิดช่องทำงกำรรบัฟังควำม

คิดเห็นของลกูคำ้ผ่ำนทำง Social Media และ Call Center เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหล้กูคำ้และสำมำรถด ำเนินกำร

ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหำใหก้บัลกูคำ้ไดอ้ย่ำงทนัท่วงที 

 

4. ประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่ม 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

ประเด็นควำมคำดหวงัของ 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

กำรตอบสนองควำมคำดหวงัของ 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

พนกังำน - ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 

- หนำ้ที่กำรงำนท่ีมั่นคงและกำ้วหนำ้ 

- ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดี 

- ควำมผกูพนัของพนกังำนต่อองคก์ร 

- กำรส่งเสรมิกำรเรียนรูแ้ละกำรพฒันำศกัยภำพ

พนกังำน 

- กำรเคำรพสิทธิมนษุยชนและไดร้บักำรปฏิบตัิอย่ำง

เป็นธรรม 

- กำรศกึษำเพื่อเปรียบเทยีบรำยไดแ้ละสวสัดิกำรของบรษิัทใน

ธุรกิจที่มีลกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

- กำรจดักจิกรรมพนกังำนสมัพนัธ ์เช่น จิบน ำ้ชำกบั CEO เพื่อให้

พนกังำนทกุคนไดม้ีโอกำสไดแ้ลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัผูบ้รหิำร

ระดบัสงู 

- กำรส่ือสำรเก่ียวกบักจิกรรม นโยบำย และขำ่วสำรท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับรษิัท ใหเ้ขำ้ถงึพนกังำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆทัง้ Online และ 

Offline 

- จดัช่องทำงภำยในเพื่อรบัขอ้รอ้งเรียนจำกพนกังำน 

- จดัท ำแบบส ำรวจเพื่อประเมินควำมพงึพอใจและควำมสขุใน

กำรท ำงำน 

- มีอบรมหลกัสตูรกำรพฒันำทกัษะตำ่งๆผ่ำนกำรส่ือกำรสอน

ออนไลน ์

- กำรก ำหนดนโยบำยสิทธิมนษุยชน จดัท ำกำรตรวจสอบดำ้น

สิทธิมนษุยชนอย่ำงรอบดำ้นพรอ้มทัง้ติดตำมประเด็น 

ลกูคำ้ /ผูบ้รโิภค - มำตรฐำน คณุภำพและควำมปลอดภยัสินคำ้และ

บรกิำร  

- วตัถดุิบ/แหล่งที่มำของวตัถดุิบ  

  

- กำรปฏิสมัพนัธ ์กำรรบัขอ้เสนอแนะ และกำรน ำผลกำรส ำรวจ 

มำปรบัปรุงมำตรฐำนในกำรใหบ้รกิำร 

- น ำผลของกำรวจิยัทำงกำรตลำด ในดำ้นวตัถดุิบและแหล่งที่มำ

ของวตัถดุิบที่น ำมำใช ้เพื่อส่งต่อสินคำ้และผลิตภณัทท์ี่มีคณุภำพ

ใหแ้ก่ลกูคำ้/ผูบ้รโิภค 
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กลุ่ม 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

ประเด็นควำมคำดหวงัของ 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

กำรตอบสนองควำมคำดหวงัของ 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

- รำคำสินคำ้และบรกิำรท่ีเป็นธรรมและเหมำะสม

  

- ควำมรบัผิดชอบต่อลกูคำ้/ ผูบ้รโิภค  

  

- กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปรง่ใส รบัผิดชอบต่อสงัคม

และส่ิงแวดลอ้ม     

- กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลกูคำ้ และน ำผลไปทบทวนกำร

บรหิำรโปรแกรมส่งเสรมิกำรขำย และรำคำขำยอย่ำงสม ่ำเสมอ 

- กำรตอบสนองต่อควำมผิดพลำดของกำรใหบ้รกิำร และติดตำม

ผลของกำรแกไ้ขปัญหำ จนลกูคำ้มีควำมพงึพอใจต่อกำรจดักำร 

- กำรบรหิำรจดักำรภำยใตห้ลกัคดิของ 3Rs Reuse Reduce 

Recycle 

พนัธมิตรทำงธุรกิจ / 

คู่คำ้ 

- ปฎิบตัิต่อคู่คำ้อยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทยีม 

- กระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งที่เป็นธรรมและโปรง่ใส 

- จรรยำบรรณทำงธุรกจิ ผูน้  ำเชิงกลยทุธ ์และกำร

เป็นพนัธมิตรทำงธุรกจิในระยะยำว 

- สรำ้งคณุค่ำและผลประโยชนท์ำงธุรกจิรว่มกนั 

- กำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั 

- จดัประชมุคู่คำ้ประจ ำปีและสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดกีบัคู่คำ้ รับ

ฟังขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะจำกคู่คำ้ทกุกลุ่มเพื่อน ำมำพฒันำกำร

ปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนรว่มกนั 

- มีนโยบำยจดัซือ้จดัจำ้งและก ำหนดหลกักำรวิธีปฎิบตัิโดยในกำร

คดัเลือกผูข้ำย คู่คำ้อยู่บนพืน้ฐำนภำยใตก้ระบวนกำรคดัเลือกที่

โปรง่ใสปรำศจำกอคติ สำมำรถตรวจสอบได ้

- กำรส่ือสำรแผนธุรกจิรว่มกบัคู่คำ้เป็นประจ ำทกุปี เพื่อก ำหนด

แนวทำงพฒันำกำรเติบโตของธุรกิจ พฒันำกำรบรหิำรหว่งโซ่

อปุทำน อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

- กำรสนบัสนนุแบ่งปันองคค์วำมรูแ้ละพฒันำรว่มกนั 

- โครงกำรรบัรองกำรต่อตำ้นคอรบัชั่นของภำคเอกชนไทย (CAC) 

- กำรประกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นและ

ส่ือสำรใหคู้่คำ่ทรำบผ่ำนทำงเวบไซดบ์รษิัทและกำรประชมุคู่คำ้

ประจ ำปี ตลอดจนกำรฝึกอบรมพนกังำนเรื่องมำตรกำรกำร

ต่อตำ้นทจุรติ 

นกัลงทนุ - ผลประกอบกำรท่ีดีและผลตอบแทนกำรลงทนุท่ี

คุม้คำ่ 

- กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

- กำรค ำนึงถึงประเด็นดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และ

ธรรมำภิบำลในแผนกลยทุธแ์ละกำรด ำเนินงำน 

- กำรบรหิำรควำมเส่ียงและกำรจดักำรวิกฤติที่ดี 

- ควำมโปรง่ใสของขอ้มลูทำงธุรกิจ กำรเปิดเผย

ขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ตำมก ำหนดเวลำอย่ำงถกูตอ้ง 

- กำรจดักำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 

- รว่มกจิกรรมพบนกัลงทนุรำยยอ่ย (Opportunity Day) ของ

ตลำดหลกัทรพัย ์และกำรจดัประชมุนกัวิเครำะห ์รำยไตรมำส 

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ รำยไตรมำส 

- กำรแจง้ขำ่วสำรแก่ผูถื้อหุน้ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัทและทำง

อีเมลอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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กลุ่ม 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

ประเด็นควำมคำดหวงัของ 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

กำรตอบสนองควำมคำดหวงัของ 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

- กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุมีส่วนรว่ม 

ในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อผลกำรด ำเนินธุรกิจของ

บรษิัท 

ชมุชนและสงัคม - กำรสรำ้งงำนและส่งเสรมิอำชีพใหแ้ก่ชมุชน 

- กำรส่งเสรมิคณุภำพชีวติ กำรมสีขุอนำมยัที่ดใีหก้บั

ชมุชน 

- กำรพฒันำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยนืใหก้บัชมุชน 

- กำรส่งเสรมิดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และดแูลเรื่อง

สภำพแวดลอ้มใหก้บัชมุชน 

- กำรมีส่วนรว่มกบัชมุชน ผ่ำนกำรจำ้งงำน กำรจดัซือ้วตัถดุิบ 

และกิจกรรมกำรพฒันำชมุชนอื่นๆ 

- กำรเขำ้ไปมีส่วนรว่มกบัองคก์รรฐัและเอกชนต่ำงๆ ในกำร

ส่งเสรมิดำ้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหด้ยีิ่งขึน้ 

- ส่งเสรมิศกัยภำพกำรผลิตสินคำ้ SME ใหม้ีมำตรฐำน สำมำรถ

แข่งขนัได ้

หน่วยงำนก ำกบัดแูล - กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน กำรดแูลสวสัดิภำพและ

ควำมปลอดภยัทำงดำ้นแรงงำน 

- คณุภำพและควำมปลอดภยัของอำหำร 

- กำรโฆษณำและกำรขำยสินคำ้เป็นไปอย่ำงถกูตอ้ง

ตำมกฎหมำย และมีจรยิธรรม 

- ใหก้ำรสนบัสนนุและปฏิบตัิตำมมำตรกำรหรือ

กิจกรรมของภำครฐัทัง้ในระดบัทอ้งถิ่นและ

ระดบัประเทศ 

- จดัท ำรำยงำนประจ ำปี กำรประกำศต่อสำธำรณะถกูตอ้ง

ครบถว้น มีนโยบำย ระเบียบ วิธีปฏิบตัิที่เป็นไปตำมกฎหมำย 

- เขำ้รว่มกำรประชมุ อบรม สมัมนำ กำรเขำ้รว่มกจิกรรมของ

หน่วยงำนก ำกบัดแูลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

- จดักจิกรรม กำรใหค้วำมรู ้กำรพฒันำบคุคลำกร เพื่อใหเ้ป็นไป

ตำมกฎระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ที่ก ำหนด 

- มีกำรควบคมุ ดแูล ด ำเนินกำรเพื่อใหม้ั่นใจวำ่กฎระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ประกำศของหน่วยงำนก ำกบัดแูลไดม้ีกำรถือปฏิบตัิ

อย่ำงถกูตอ้งครบถว้น 
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การระบุประเดน็ส าคัญ

 1 กำรระบปุระเด็นส ำคัญ

คณะท  ำงำนดำ้นควำมย่ังยืน ไดท้  ำกำร
รวบรวมประเด็นส ำคัญดำ้นควำมยั่งยืน โดย

พิจำรณำประเด็นใหเ้ป็นไปตำมกำร
ด  ำเนินงำนของบรษัิทและผูม้ีส่วนได ส่้วนเสีย 
อันไดแ้ก่ ประเด็นกำรพัฒนำที่ย่ังยื นของ

องคก์รสหประชำชำติ       แนวโนม้ของ
โลก               รวมถึงศึกษำ
ประเด็นอ่ืนในอุตสำหกรรม เดียวกันหรอื

อุตสำหกรรมทีเ่ก่ียวเนื่องกัน ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่ม
ธุรกิจอำหำร กลุ่มคำ้ปลีกต่ำงๆ

กำรจดัล ำดับประเด็นด้ำนควำม
ยั่งยืนที่ส ำคัญ

 บรษัิทไดน้  ำประเด็นควำมย่ังยืนที่รวบรวมมำ
ผ่ำนกำรคัดกรอง และล ำดับประเด็น

ควำมส ำคัญต่ำงๆตำมส่ิงที่มีผลกระทบต่อ
บรษัิทและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียใน กิจกรรมนั้นๆ 
มำประเมินประเด็นควำมส ำคัญกับผูบ้ รหิำร
และพนักงำนของบรษัิทที่เขำ้รว่ม นอก จำกนี ้
ยัง ไดน้  ำผ่ำนกระบวนกำรทบทวนจำกที่
ปรกึษำที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เพ่ือใ หป้ระเด็น
ควำมย่ังยืนที่บรษัิทล ำดับไว ้ได ้รบักำร

ทบทวนอย่ำงถ่ีถว้น

ประเด็นดำ้นควำมย่ังยืนส ำคัญ จะถูกพิจำรณำโดย
ผูบ้รหิำรระดับสูง ผ่ำนกำรรบัรองและจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญ โดยค  ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผูม้ี ส่วนไดส่้วน
เสีย ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม หลั กจำกนั้น
บรษัิทจะท  ำกำรประเมินควำมถูกตอ้ง โดยเฉพำะอย่ำ งย่ิง
ควำมคำดหวัง มุมมอง ขอ้เสนอแนะต่ำงๆที่เก่ียวข ้องกับ
กำรด  ำเนินงำนของบรษัิท เพ่ือใหผู้ท้ี่มีส่วน ไดส่้วนเสียใน
องคก์รไดต้ระหนักถึงประเด็นดำ้นควำมย่ังยืน หลังจำกนั้น 
คณะท  ำงำนดำ้นควำมย่ังยืน มกีำรติดตำมผลและทบทวน
กระบวนกำรประเมินควำมย่ังยืนอย่ำงสม  ่ำเสมอ รวมถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนควำมย่ังยืนอย่ำง ต่อเนือ่ง

   กำรจดัล ำดับประเด็นด้ำน
ควำมยั่งยืนที่ส ำคัญ

 1 กำรระบปุระเด็นส ำคัญ
 3 กำรตรวจสอบควำมถกูต้องของ
ประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนที่ส ำคัญและ
ทบทวน เพ่ือพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
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5. การด าเนินการด้านความย่ังยืนของบริษัท 
จำกเป้ำหมำยกำรพฒันำที่ยงัยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององคก์ำรสหประชำชำต ิ

บริษัทฯ ไดห้ยิบยกเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนมำเป็นประเด็นส ำคัญในกำรวำงกลยุทธ์ควำมยั่งยืน ประกอบดว้ย

เป้ำประสงคแ์ละตวัชีว้ดัใหก้บัองคก์ร เพื่อสรำ้งควำมสมดลุใหเ้กิดขึน้ในดำ้นสงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ผ่ำน 3 แกน

หลกั 6 เป้ำหมำย SDGs อนัไดแ้ก่ 

 GOVERNANCE (PROSPERITY) ควำมเจรญิทำงเศรษฐกิจอยำ่งยั่งยนืและคลอบคลมุ ไดแ้ก่ งำนท่ีมีคณุค่ำและ

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) และเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and 

Communities) 

 SOCIAL (PEOPLE) คณุภำพชีวิตของผูค้น ไดแ้ก่ กำรขจดัควำมหิวโหย (Zero Hunger) และกำรลดควำมเหล่ือม

ล ำ้ (Reduced Inequalities) 

 ENVIRONMENT (PLANET) ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กำรบริโภคที่ยั่ งยืน (Responsible 

Consumption and Production) และกำรรบัมือกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศ (Climate Action) 

 

5.1 ด้านความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนและครอบคลุม 
 กำรสรำ้งสมดุลระหว่ำงกำรสรำ้งรำยได ้และกำรกระจำยรำยไดไ้ปยงัสงัคม เป็นส่ิงที่บริษัทใหค้วำมใส่ใจอย่ำง

สม ่ำเสมอ กำรจะสรำ้งรำยไดท้ี่ดี จะตอ้งมำดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค สงัคม และส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  

 ปัจจัยควำมส ำเร็จของธุรกิจภำยในองคก์รที่จะไม่กล่ำวถึงไม่ไดเ้ลย คือ พนักงำนกว่ำ 2,000 คน ทั้งในระดับ

ปฏิบัติกำรและผู้บริหำร ที่อยู่ภำยใต้บริษัทในเครือ ที่เป็นแรงขับเคล่ือนธุรกิจอำหำรและบริกำร กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้

ควำมส ำคญักบัพนกังำน ในทัง้เรื่องสิทธิมนษุยชน เรื่องควำมเสมอภำคขัน้พืน้ฐำน รวมไปถึงค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ี

เหมำะสม สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนที่ดีและปลอดภัย พรอ้มทั้งพัฒนำบุคคลำกำร เสริมสรำ้งพนักงำนทุกระดับใหม้ี

ควำมรูค้วำมเขำ้ใจ ควำมช ำนำญในกำรปฏิบตัิงำน อย่ำงกวำ้งขวำงและหลำกหลำยอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเป็นกำรเสรมิสรำ้ง

ศกัยภำพเป็นปัจจยัหลกัที่เกือ้หนนุใหก้ำรด ำเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภำพ 

 

 5.1.1  การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ  อย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ

รบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตำมหลกัธรรมำภิบำล และจรรยำบรรณของบริษัทฯ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรเคำรพ

สิทธิมนุษยชนตำมหลักกำรชี ้แนะว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ (The United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights : UNGP) ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ (UN Global Compact : UNGC) 

และปฏิญญำว่ำดว้ยหลกักำรและสิทธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำนขององคก์ำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (The International 

Labor Organization : ILO) ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนของบริษัท และด ำเนินกำรส่ือสำรภำยใน
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องคก์รเพื่อใหพ้นกังำนไดเ้ขำ้ใจถึงสิทธินโยบำยสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯอย่ำงเคร่งครดั ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริหำรจะ

บรรจุนโยบำยสิทธิมนุษยชนไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อส่ือสำรไปยงับุคคลภำยนอกองคก์ร ผูส่้งมอบสินคำ้และบรกิำร 

(Supplier) ผูร้บัเหมำ (Contractor) คู่คำ้ (Business Partners) และผูร้่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อใหม้ีส่วนรร่วมในกำร

ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุภำพ เคำรพ และปฏิบตัิต่อทกุคนตำมหลกัสิทธิมนษุยชน โดยยึดมั่นในมำตรฐำนกำรรบัผิดชอบต่อ

สงัคมเช่นเดียวกบับรษิัทฯ 

 กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญในเรื่องกำรจำ้งพนกังำน   โดยจัดท ำเป็นนโยบำยดำ้นกำรจำ้งงำนและกำรบริหำร

แรงงำนที่ไดก้ ำหนดใหส้อดคลอ้งกับแนวทำง และ มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน ระหว่ำงประเทศ อันประกอบดว้ยปฏิญญำ

สำกลว่ำดว้ยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) และปฏิญญำว่ำดว้ย

หลกักำร และสิทธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำน ขององคก์ำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (The International Labor Organization 

(ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) รวมทั้งกฎหมำยแรงงำนของประเทศที่บริษัทฯ 

ด ำเนินธุรกิจ โดยมีหลักเกณฑต์ำม มำตรฐำนสำกล และตำมนโยบำยกำรบริหำรของบริษัทฯ และขอ้พึงปฏิบัติในกำร

ท ำงำนของบริษัทฯ (Code of Conduct) เพื่อสรำ้งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีและควำมผูกพันต่อบริษัทฯ ของพนักงำนบน

พืน้ฐำนกำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรม และกำรเคำรพซึ่งกนัและกนั ประกอบดว้ย 

1.  แรงงานเด็ก บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอำยุขั้นต ่ำในกำรจำ้งงำน และจะไม่ให้แรงงำนผูเ้ยำว์ 

ท ำงำนท่ีเป็นอนัตรำยต่อ สขุภำพและพฒันำกำร รวมถึงส่งผลกระทบต่อกำรศกึษำภำคบงัคบั  

2. แรงงานบังคับ บริษัทฯ จะไม่กระท ำ หรือสนบัสนุนใหม้ีกำรใชแ้รงงำนบงัคบัในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียก เก็บ

เงิน หรือเก็บยึดเอกสำร ประจ ำตวัใด ๆของพนกังำน เวน้แต่เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีไม่ขดัต่อกฎหมำย 

3. การไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ จะเคำรพในควำมแตกต่ำง และปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่เอือ้

ประโยชนห์รือลิดรอนสิทธิของพนกังำนอย่ำงไม่เป็นธรรม ดว้ยสำเหตมุำจำกเรื่องเชือ้ชำติ สญัชำติ เผ่ำพนัธุ ์สีผิว 

ตน้ตระกูล ศำสนำ สถำนะทำงสังคม เพศ อำยุควำมพิกำรหรือทุพพลภำพ แนวคิดทำง  กำรเมือง ตลอดจน

สถำนภำพเก่ียวกับกำรสมรส นอกจำกนีจ้ะก ำหนดมำตรกำรป้องกนั และแกปั้ญหำเก่ียวกับกำรล่วงละเมิดทำง

เพศ บรษิัทฯ จะสนบัสนนุชมุชนโดยกำรจำ้งงำนคนในชมุชน รวมถึงบคุคลดอ้ย โอกำสในสงัคม  

4. การจ่ายค่าตอบแทน บรษิัทฯ จะจ่ำยค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทนรวมทัง้ค่ำครองชีพ และผลประโยชนใ์นรูปแบบ ต่ำงๆ 

ที่สอดคลอ้งกับกฎหมำยแรงงำน บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมแนวคิดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เท่ำเทียมกนัส ำหรบังำนท่ี

เท่ำเทียมกนัระหว่ำงเพศชำย และเพศหญิง  

5. ชั่วโมงการท างาน บรษิัทฯ จะก ำหนดชั่วโมงกำรท ำงำนปกติไม่เกินกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด และจะดแูลให้ ชั่วโมง

กำรท ำงำนล่วงเวลำของพนกังำนเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

6. เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจาต่อรอง บริษัทฯ จะเคำรพสิทธิพนกังำนในกำรสมำคม หรือ รวมกลุ่ม

ในรูปแบบใด ๆ ที่ไม่ขดัต่อกฎหมำยรวมถึงกำรเขำ้รว่มใน กระบวนกำรเจรจำต่อรองตำมขัน้ตอน ของกฎหมำย 

7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก บริษัทฯ จะด ำเนินกำรส่งเสริม 

สนบัสนุน คงไว ้และปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่องใหเ้กิดสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่ปลอดภยั ป้องกันมิให้  เกิดผล

กระทบต่อสขุภำพอนำมยัของพนกังำน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
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8. การคุ้มครองแรงงานหญิงมีครรภ  ์บริษัทฯ จะจดัใหพ้นกังำนหญิงที่มีครรภท์ ำงำนที่ปลอดภยั ในช่วง  เวลำที่

เหมำะสม และไม่เป็นอนัตรำยต่อกำรมีครรภ ์หรือเป็นอนัตรำยต่อบตุรในครรภ ์

9. วินัยและการลงโทษ บรษิัทฯ จะไม่ใชว้ิธีกำรลงโทษทำงวำจำที่ไม่เหมำะสม และไม่ลงโทษทำงรำ่งกำย 

 
 5.1.2  การส่งเสริมความหลากหลาย และความเสมอภาคต่อการจ้างงาน  

 กลุ่มบรษิัทฯ มีนโยบำยเรื่องกำรว่ำจำ้งที่เป็นธรรม และมีควำมเสมอภำคโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ใหโ้อกำสผูท้ี่มีควำมรู ้

ควำมสำมำรถ เท่ำเทียมกนั และโปรง่ใส โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดงันี ้ 

 ตำมระเบียบเรื่องกำรว่ำจ้ำงพนักงำน  กลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกำสกำรจ้ำงงำนอย่ำงเท่ำเทียมจำกควำมรู้

ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติที่เป็นไปตำมคุณสมบัติของพนักงำน และ  มีกระบวนกำรคดัเลือกอย่ำงโปร่งใส โดยมีกำร

ประกำศรบัสมคัรและพิจำรณำ คณุสมบตัิ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมมุ่งมั่น และทศันคติที่ดี โดยมีกลุ่มทรพัยำกรบุคคล 

แผนกสรรหำและว่ำจำ้ง รวมถึงผูบ้งัคบับญัชำของหน่วยงำนรว่มกนัท ำหนำ้ที่พิจำรณำสรรหำและคดัเลือก  

 กำรประกำศรบัสมคัรงำนของบรษิัทในต ำแหน่งต่ำง ๆ เคำรพ สิทธิมนษุยชน ใหโ้อกำสที่เท่ำเทียมกนัระหว่ำงเพศ

ในกำรสมคัรงำน รวมถึงมีกำรประกำศรบัสมคัรต ำแหน่งพิเศษส ำหรบัผูพ้ิกำร เพื่อเป็นกำร เปิดโอกำสในกำรท ำงำนใหก้บัผู้

พิกำร และกลุ่มบริษัทฯใหค้วำมส ำคัญกับ กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พรอ้มทั้งยังมีแนวทำงในกำร

ด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคนพิกำรใหม้ีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้  ในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งกำรจำ้งงำน กำรใหก้ำรสนับสนุนดำ้นทุน

ทรพัย ์เพื่อพฒันำอำชีพ และกำรใหค้วำมช่วยเหลืออื่นใด รวมถึงกำรสนบัสนนุเงิน ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 
 5.1.3  การปฏิบัติต่อแรงงาน  

 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรเคำรพสิทธิแรงงำนของพนักงำน ตลอดจนยึดมั่นหลักมำตรฐำนดำ้น

แรงงำนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรบุคคลขององคก์รที่มีควำมเป็นเลิศ ตลอดจนกำรใหเ้สรีภำพในกำรแสดงออก  

แสดงควำมคิดเห็นและขอ้กังวล ผ่ำนช่องทำงกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของบริษัทฯ พรอ้มทั้งมุ่งสรำ้งควำมเป็นธรรมและ  

ควำมเหมำะสมดำ้นกำรจำ้งงำน ค่ำจำ้ง ชั่วโมงกำรท ำงำน และพกัจำกกำรท ำงำน รวมไปถึงกำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มที่ดี  

และสวสัดิกำรทำงสงัคม โดยบริษัทไดจ้ดัสรรสวสัดิกำรและสิทธิประโยชนต์่ำง ๆ ดว้ยควำมเป็นธรรมและเหมำะสมใหก้บั

พนกังำน ตำมตวัอย่ำงในตำรำงดำ้นล่ำง 

สวัสดิการ สิทธิตามกฎหมายก าหนด สิทธิทีบ่ริษัทมอบให้พนักงาน 

จ ำนวนวันเพื่อเลี ้ยงดูบุตรส ำหรับ

พนกังำนหญิง 

98 วนั 98 วนั 

วนัหยดุตำมประเพณี ไม่นอ้ยกว่ำปีละ 13 วนั 14-16 วนั 

วนัหยดุพกัผ่อนประจ ำปี ไม่นอ้ยกว่ำปีละ 7 วนั 7-15 วนั 

วนัลำกิจ 3 วนั 3 วนั 
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 นอกจำกนี ้ยังมีกำรจดัสรรสวัสดิกำรดำ้นเศรษฐกิจอื่น ๆ ใหก้ับพนักงำนดว้ย เช่น สวัสดิกำรเงินกูจ้ำกสถำบนั

กำรเงิน ดว้ยอัตรำดอกเบีย้พิเศษ เงินช่วยเหลือกรณีเดินทำงปฏิบัติงำนต่ำงประเทศ / ต่ำงจังหวัด  เป็นตน้ ตลอดจน

พนกังำนไดร้บัสิทธิพิเศษดำ้นควำมมั่นคงของชีวิต อำทิ กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ประกันชีวิต เงินช่วยเหลือ กรณีประสบภยั

พิบตัิ เป็นตน้ 

 
 5.1.4  การเคารพความต่างทีห่ลากหลาย  

 กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในกำรเคำรพควำมแตกต่ำงที่หลำกหลำยของพนกังำน โดยมุ่งมั่นปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมกับ

พนกังำนทุกคน โดยไม่แบ่งแยก เชือ้ชำติ สญัชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ควำมพึงพอใจทำงเพศ อำยุ รวมถึง ผูพ้ิกำร และสิทธิ

มนุษยชนขั้นพืน้ฐำนของมนุษย ์โดยในปีที่ผ่ำนมำ  บริษัทไดด้  ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนแนวทำงกำร

ปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียม กำรจดังำนใหเ้หมำะสมกบัผูพ้ิกำร โดย ผูพ้ิกำรสำมำรถท ำงำนในถิ่นที่พ ำนกั ตำมปณิธำนสรำ้งงำน 

สรำ้งอำชีพ เพื่อคนพิกำร ก่อใหเ้กิดกำรกระจำยรำยไดสู้่ชุมชนที่อยู่อำศยั  โดยในปี 2564 บริษัทไดด้  ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ 

เพื่อสนบัสนนุกำรจำ้งงำนผูพ้ิกำร จ ำนวน 23 รำย บรษิัทเคำรพและสนบัสนนุควำมเสมอภำคแก่พนกังำนหญิงในองคก์รให้

เท่ำเทียมกบัพนกังำนชำย ผ่ำนกำรสรำ้งโอกำสควำมเจริญกำ้วหนำ้ ทำงอำชีพอย่ำงเท่ำเทียม เคำรพซึ่งกนัและกนั และไม่

เลือกปฏิบตัิ ตลอดจนรบัฟังมมุมองที่แตกต่ำงจำกควำมหลำกหลำยทำงเพศ ในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ควำมกำ้วหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนสิทธิผู้พิการและบทบาทของพนักงานหญิงในองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจา้งงานผูพ้ิการ 

23 ราย 

พนกังานหญิงต่อพนกังานทั้งหมด 

รอ้ยละ 60  

ผูบ้ริหารหญิงต่อผูบ้ริหารทั้งหมด 

รอ้ยละ 54 

ผูบ้ริหารหญิงต่อผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งหมด 

รอ้ยละ 61 
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 5.1.5  การด าเนินงานด้านการสรรหาพนักงาน 
 

 กลุ่มบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรจดัท ำ Workforce Planning เพื่อเป็นแผน บริหำรอตัรำก ำลงัคนทัง้ระยะสัน้และระยะ

ยำว ซึ่งมีควำมยืดหยุ่น สอดรบักบัสถำนกำรณท์ำงธุรกิจ และอตัรำกำรเขำ้-ออกของ พนกังำน (Turnover Rate) โดยจดัท ำ

แผนบรหิำรอตัรำก ำลงัคน ใหส้อดคลอ้งตำมเป้ำหมำยเชิงกลยทุธแ์ละควำมตอ้งกำรของกลุ่มงำน โดยไดจ้ดัท ำแผนกำรสรร

หำเป็นรำยเดือนและ รำยไตรมำส ซึ่งจะวำงแผนกำรสรรหำตำมลักษณะงำน ไดแ้ก่ สำยส ำนักงำน (พนักงำนประจ ำ

ส ำนกังำนใหญ่) สำยปฏิบตัิกำร (พนกังำนรำ้นสำขำ) โดยมีกำร ก ำหนดอตัรำก ำลงัคนตำมควำมทำ้ทำยเชงิกลยทุธ ์ทิศทำง 

เป้ำหมำย ใหส้อดคลอ้งกับแผนกำรขยำยธุรกิจ และควำมตอ้งกำร  ของกลุ่มงำนตน้สังกัด อำ้งอิงจำกแผนส ำรวจอตัรำ

ก ำลงัคนใน แต่ละปี โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และอนมุตัิโดยคณะกรรมกำร

บริษัท  ในกำรก ำหนดช่องทำงกำรสรรหำบริษัท ไดก้ ำหนดกลยุทธ์กำรสรรหำเชิงรุก (Proactive Recruitment) โดยเนน้

ควำมครอบคลมุ “ทกุช่องทำง ทกุโอกำส ทกุสถำนกำรณ”์ เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มงำนตน้สงักดั และผูส้มคัรงำน 

ทั้งในรูปแบบพนักงำนประจ ำ พนักงำนปฏิบัติกำร และนักศึกษำ  ฝึกงำน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ 

อำทิ ส่ือออนไลน ์กำรสมคัรผ่ำนรำ้นสำขำทั่วประเทศ โครงกำร เพื่อนแนะน ำเพื่อน โดยใหพ้นกังำนแนะน ำคนรูจ้กั กำรสรร

หำโดย ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลในแต่ละพืน้ที่ กำรท ำสญัญำกบัสถำบนักำรศึกษำ (MOU) ตลอดจนช่องทำงสรรหำอื่นๆ อำทิ 

งำนนดัพบแรงงำนสรำ้งเครือข่ำยกำรสรรหำ กำรสมัภำษณง์ำนตำมแหล่งชมุชน เป็นตน้ 

 ในปี 2564 ถึงแมจ้ะยงัคงมีสถำนกำรณก์ำรระบำดจำกโรคโควิด 19 อย่ำงต่อเนื่อง แต่กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงมีกำร

สรรหำบุคลำกรภำยนอกเพื่อเขำ้ร่วมงำนกับบริษัท และสำมำรถเติมเต็มอตัรำก ำลงัคนใหเ้พียงพอต่อกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ 

บริษัทไดร้่วมมือกันกับวิทยำลัยต่ำงๆทั่วทุกภำคของประเทศไทยทั้งภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหำนครและ

ปรมิณฑล เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรของสำขำใหม้ีพนกังำนเพียงพอต่อกำรปฏิบตัิงำน และบรษิัทสำมำรถน ำนกัศกึษำจำก

วิทยำลยัต่ำงๆ เขำ้ท ำงำนกบับรษิัทโดยกระจำยแบรนดแ์ละสำขำ มำกกว่ำ 300 คน 
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 ส ำหรับนักศึกษำที่ท  ำงำนกับบริษัทในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดแลว้นั้น  ทำงบริษัทยังคงพิจำรณำในกำรรับ

พนกังำนที่เคยเป็นนกัศึกษำกลบัมำท ำงำนกับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรสรำ้งงำน สรำ้ง

อำชีพ ของเด็กรุ่นใหม่ ที่ตอ้งกำรรำยไดด้  ำรงเลีย้งชีพตนเองและครอบครวั โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีนกัศึกษำที่เรียน

จบแลว้กลบัมำเป็นพนกังำนประจ ำ หรือเป็นพนกังำนพำรท์ไทม ์ดงัตำรำง 

แบรนด ์ ประจ า พารท์ไทม-์รายชั่วโมง นักศึกษาฝึกงาน รอบ 2 รวม 

บรษิัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ จ ำกดั 5 12 12 29 

บรษิัท เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ จ ำกดั 6 54 44 104 

บรษิัท โตเกียว คอนเซปท ์จ ำกดั 9 15 34 58 

บรษิัท กิวกรลิกรุ๊ป จ ำกดั 5 
  

5 

บรษิัท อำกะอินเตอรฟ์ู้ดส ์จ ำกดั 12 27 59 98 

รวมทัง้สิน้ (คน) 37 108 149 294 

 

 5.1.6  การด าเนินงานด้านการดูแลพนักงาน 

 กลุ่มบรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบัควำมเป็นอยู่ที่ดีและควำมปลอดภยัของพนกังำน ในขณะเดียวกนัก็มุ่งมั่นใหเ้กิด

ควำมปลอดภัยให้กับผู้ที่ เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนทุกส่วน โดยบริษัทเชื่อว่ำพนักงำนจะสำมำรถท ำงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพมำกขึน้ เมื่ออยู่ในสถำนที่ท  ำงำนที่มีควำมสุขด้วยจิตใจที่ผ่อนคลำย กลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีกำรปรับปรุง

สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีส่งเสรมิควำมผ่อนคลำยของพนกังำนทัง้ทำงดำ้นรำ่งกำย อำรมณ ์และสขุอนำมยัของพนกังำน 

ตลอดจนคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนและเพื่อเตรียมพร้อมกับกำรรับมือกับกำรระบำดของโรคโควิด 19 และจำก

สถำนกำรณก์ำรระบำดของโรคโควิด 19 นีเ้อง กลุ่มบริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมเป็นอยู่ของพนกังำนและ

ครอบครวั พรอ้มช่วยเหลือในทุกสถำนกำรณท์ี่พนักงำนประสบ เพื่อใหพ้นักงำนไดม้ีควำมมั่นใจ และสรำ้งควำมอบอุ่น 

ปลอดภยั ใหพ้นกังำน 

 โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ พยำยำมอย่ำงสดุก ำลงัในกำรเฝ้ำระวังและรบัมือกบัสถำนกำรณโ์ควิด 19 ที่อำจจะ

ส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสวสัดิภำพของพนกังำน โดยบรษิัทไดม้ีแนวทำงบรหิำรจดักำรดงันี ้

 1) การท างานจากบ้าน (Work from home) 

 กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำท ำงำนแบบยืดหยุ่น รวมถึงกำรท ำงำนจำกที่บำ้น โดยเชื่อว่ำตวัเลือกนีจ้ะช่วย

เพิ่มผลผลิตในกำรท ำงำน สรำ้งขวญัก ำลังใจ ควำมคล่องตวั และกำรท ำงำนร่วมกันขำ้มแผนก ขำ้มกลุ่มธุรกิจ และเพื่อ

ควำมปลอดภยัและสวสัดิภำพของพนกังำน เซ็น กรุ๊ป ไดด้  ำเนินนโยบำยกำรท ำงำนจำกที่บำ้น ท่ำมกลำงสถำนกำรณท์ี่ไม่

เอือ้อ ำนวยและเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ และควำมปลอดภัยของพนักงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำพนักงำนทุกคนปลอดภัยใน
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สถำนกำรณน์ี ้โดยกลุ่มบริษัทฯ สนบัสนุนกำรท ำงำนจำกที่บำ้นดว้ยกำรจดัใหม้ีกำรพฒันำตนเองผ่ำนกำรเรียนรูใ้นระบบ 

E-Learning และกำรประชมุ กำรปรกึษำงำนผ่ำนระบบ Microsoft Teams เพื่อใหก้ำรจดักำรงำนของทีมและตนเองเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2) การดูแลพนักงาน 

 จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 ที่มีมำอย่ำงต่อเนื่อง เซ็น กรุ๊ป เล็งเห็นควำมส ำคัญของควำม

ปลอดภยั สขุภำพอนำมยัของพนกังำน เพื่อใหป้ลอดภยัจำกสถำนกำรณก์ำรระบำด โดยมีกำรด ำเนินกำรดงันี ้

• ตรวจสุขภาพ  - กลุ่มบรษิัทฯ จดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีส ำหรบัพนกังำนทกุคนตำมเพศ อำย ุทัง้พนกังำน

ที่ปฏิบตัิงำนส ำนกังำนใหญ่ และพนกังำนปฏิบตัิกำรสำขำ 

• การป้องกัน - กลุ่มบรษิัทฯ จดัใหม้ีกำรฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคระบำดโควิด 19 ในช่วงเดือนมิถนุำยน และ เดือน

สิงหำคม 2564 รวมทัง้มีกำรจดัใหพ้นกังำนเขำ้รบักำรตรวจ ATK ทกุครัง้เมื่อตอ้งเขำ้ปฏิบตัิงำนประจ ำส ำนกังำน

ใหญ่ 

• การรักษา - กลุ่มบรษิัทฯ ใหก้ำรสนบัสนนุค่ำรกัษำพยำบำลผูป่้วยนอกส ำหรบัพนกังำน นอกเหนือจำกเงินสมทบ

ประกนัสงัคมที่บรษิัทจ่ำยใหต้ำมกฎหมำย  

• การดูแลในยามฉุกเฉิน - กลุ่มทรพัยำกรบุคคลเป็นศูนยก์ลำงในกำรประสำนงำนหำโรงพยำบำลและเตียงให้

พนกังำนท่ีติดเชือ้รวมถึงจดัหำอำหำรและยำใหพ้นักงำนท่ีรกัษำตวัแบบ Home Isolation  
 

5.1.7  การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 กลุ่มบรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญัดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของพนกังำน จึง

ก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวปฏิบตัิไว ้เป็นแนวทำงในกำรยึดถือปฏิบตัิงำน โดยใหม้ีกำรวำงแผน จดัใหม้ีระบบรกัษำควำม

ปลอดภยัและระบบเตือนภยัที่มีประสิทธิภำพในปริมำณที่เพียงพอและเหมำะสมในส ำนกังำนและสถำนประกอบกำรเพื่อ

ป้องกันและควบคุมควำมเส่ียงที่อำจก่อใหเ้กิดควำมสญูเสียอนัเนื่องมำจำกอุบตัิเหตุ กำรบำดเจ็บ หรือควำมเจ็บป่วยจำ

กำรปฏิบตัิงำน ทรพัยสิ์นสญูเสียหรือเสียหำย กำรปฏิบตัิงำนไม่ถกูวิธีและควำมผิดพลำดอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ โดยไดก้ ำหนด

ไวเ้ป็นนโยบำยสรุปได ้ดงันี ้ 

• ส่งเสริมใหพ้นกังำนท ำงำนดว้ยควำมปลอดภยั  ควำมปลอดภยัเป็นหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของพนกังำนทุกคน  

ซึ่งรวมถึงควำมปลอดภยัในชีวิต ทรพัยสิ์นของพนกังำน กลุ่มบรษิัทฯ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

• พนักงำน บริษัทฯทุกคนจะตอ้งปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ พระรำชบัญญัติหรือประกำศของหน่วย

รำชกำร ระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ  ในที่เก่ียวกับควำมปลอดภยั   อำชีวอนำมยั สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

อย่ำงเครง่ครดั 

• บริษัท จะส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีกำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พัฒนำเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นคง

ปลอดภยั ในกำรท ำงำน รวมถึงกำรจดัหำอปุกรณท์ี่เก่ียวกบัควำมปลอดภยัใหเ้พียงพอ มุ่งมั่นสรำ้งควำมรูค้วำม
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เขำ้ใจใหพ้นกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคญัและอนัตรำยที่อำจเกดิขึน้ รวมทัง้ใหท้รำบถึงสำเหต ุวิธีกำรป้องกนัและ

กำรฝึกอบรม 

• บริษัท จะด ำเนินกำรพัฒนำสภำพแวดลอ้มในสถำนที่ท  ำงำน และโดยรอบบริเวณส ำนักงำนให้สะอำด ถูก

สขุลกัษณะ เพื่อคณุภำพชีวิตที่ดีของส่วนรวม 

• ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อควำมปลอดภัยและกิจกรรมเพื่อเป็นกำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำน ที่เป็น

ประโยชนต์่อพนกังำนโดยรวม    

• บริษัทจะมีกำรทบทวน ประเมินผล ดำ้นควำมปลอดภัยและส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำนอยู่เสมอเพื่อพิจำรณำ

ปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมำะสม 

• ให้ผู้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่ำงที่ดี  มีกำรประเมินผลตำมนโยบำยเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลสงูสดุ  พนกังำนตอ้งใหค้วำมส ำคญัของกำรเกิดอุบตัิเหตุ อุบตัิภยัที่จะกระทบต่อสุขอนำมยั ควำม

ปอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิ์น รวมทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ไดร้ับผลกระทบอย่ำงทันท่วงทีและเต็มก ำลั ง

ควำมสำมำรถ คน้หำสำเหตแุละป้องกนักำรเกิดซ ำ้ 

• บริษัทอำจพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของกลุ่มบริษัทฯ กับพนกังำนผูฝ่้ำฝืน ต่อระเบียบและมำตรกำรต่ำงๆที่

เก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งสรำ้งวัฒนธรรมและปลูกจิตส ำนึกควำมปลอดภัยในองคก์รเพื่อใหบุ้คลำกรทุกระดบัใหค้วำมใส่ใจและ

ตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิงำนดว้ยควำมระมดัระวงั ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบดำ้นควำมปลอดภยั บรษิัทไดจ้ดั

กิจกรรมดำ้นควำมปลอดภยัดงันี ้

1. กำรใหค้วำมรู ้ขอ้แนะน ำ ดำ้นควำมปลอดภยัแก่พนกังำน  

2. กำรฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดกำรเรียนรู ้

3. กำรประชำสมัพนัธข์่ำวสำรดำ้นควำมปลอดภยัผ่ำน E-mail 

 ใน ปี   564 ไดม้ีกำรฝึกอบรมหลกัสตูรเพื่อควำมปลอดภยั อำทิเช่น หลกัสตูรกำรดบัเพลิงขัน้ตน้และอพยพหนีไฟ
โดยจะมีกำรประสำนไปยังชุมชนรอบบริเวณที่ท ำกำรบริษัทให้ทรำบ นอกจำกนีผู้ร้บัผิดชอบไดห้มั่นตรวจตรำอุปกรณ์
ทัง้หมดใหม้ีสภำพพรอ้มใชง้ำนไดต้ลอดเวลำ โดยในสถำนที่ประกอบกำรของบริษัทฯมีพนกังำนและบุคคลภำยนอกเกิด
อุบตัิเหตุและไดร้บับำดเจ็บจำกกำรปฏิบตัิงำนในรำ้น/สำขำจ ำนวน 43 ครัง้  คิดเป็น 1.86 % ของจ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 
ไม่มีกรณีไดร้บักำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือจนถึงขัน้เสียชีวิต  
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 5.1.8  สวัสดิการและสิทธิประโยชนข์องพนักงาน 

 กลุ่มบรษิัทฯไดก้ ำหนดแนวทำงกำรจดักำรสวสัดิกำร และผลประโยชนข์องพนกังำน มุ่งเนน้ควำม ครอบคลมุและ
ควำมเหมำะสมตำมระดบัต ำแหน่งงำน รวมทัง้จดัสวสัดิกำรครอบคลมุตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น กำรลำ พกัผ่อน กำรลำ
กิจ และสวสัดิกำรเพิ่มเติม โดย สำมำรถจ ำแนกไดต้ำมประเภท ดงัตำรำง 
สวัสดิการด้านสุขภาพ สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านความม่ันคงของชีวิต 

ค่ำรกัษำพยำบำล (OPD) 

ค่ำรกัษำพยำบำลส่วนเกินจำก (OPD) 

เบีย้เลีย้งเดินทำงไปต่ำงประเทศ เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรมพนักงำน

และครอบครวัพนกังำน 

ค่ำหอ้งและค่ำอำหำรพนกังำน (IPD) เบีย้เลีย้งกรณีปฏิบตัิงำนต่ำงจงัหวดั 

(ค่ำเดินทำง ท่ีพกั เบีย้เลีย้ง) 

เงินช่วยเหลือประกันชีวิตเนื่องจำก

อบุตัิเหต ุ

ของเยี่ยมพนกังำนกรณีเจ็บป่วย (IPD) สนับสนุนน ้ำมันรถในกำรเดินทำง

ปฏิบตัิงำน 

สนั บ ส นุ น ค่ ำ โ ท ร ศั พ ท์ ใ น ก ำ ร

ปฏิบตัิงำน 

 

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

วนัลำป่วยตำมกฎหมำยแรงงำน 

วนัลำพกัผ่อน 

วนัลำกิจ 

กองทนุประกนัสงัคม 

กองทนุทดแทน 

 

 5.1.9  การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 

 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำน โดยกลุ่มบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมตำมต ำแหน่งและ

รำยละเอียดหนำ้ที่กำรท ำงำนของพนักงำน รวมทั้งจัดใหม้ีสวสัดิกำรและสิทธิประโยชนท์ี่เหมำะสม บริษัทมีสวัสดิกำรที่

หลำกหลำยสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของพนกังำนได ้อีกทัง้บรษิัทยงัมีกำรพิจำรณำปรบัเงินเดือนประจ ำปี โดยน ำ

ผลกำรปฏิบตัิงำน (Performance) ของพนกังำนเป็นเครื่องมือในกำรพิจำรณำกำรปรบัเงินเดือนประจ ำปี เพื่อเป็นกำรสรำ้ง

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  และรักษำบุคลำกรที่มี

ควำมสำมำรถใหม้ีควำมผกูพนักบับรษิัท 

 

 5.1.10  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทฯมีระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ซึ่ง เป็นกระบวนกำรที่
ด  ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อผลกัดนัใหผ้ลงำนของพนกังำนบรรลเุป้ำหมำยตำมที่องคก์ร หน่วยงำน และ
บคุคลไดก้ ำหนดไว ้ไดแ้ก่ 

1. กำรวำงแผนก ำหนดตวัวดัผลกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย และเกณฑท์ี่ใชใ้นกำรประเมินผลจะตอ้งมีควำมชดัเจน 

และสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีกำรน ำตัวชีว้ัดผลงำน (KPI) มำใช้เป็นเครื่องมือก ำหนด

เป้ำหมำยกำรท ำงำนของพนักงำน โดยมีกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็น
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กระบวนกำรที่ใหค้วำมส ำคญักบักำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผูบ้งัคบับญัชำกบัผูป้ฏิบตัิงำนในกำรผลกัดนัใหพ้นกังำน

มีผลงำนท่ีสงูขึน้ 

2. กำรติดตำมผลงำน กำรใหค้  ำแนะน ำกำรปฏิบัติงำน และกำรสอนงำน ผูบ้ังคับบัญชำสำมำรถติดตำมผลกำร

ปฏิบตัิงำนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำว่ำมีผลงำนคืบหนำ้และใกลบ้รรลเุป้ำหมำยตำม KPI เพียงใด  

3. กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน โดยวดัจำกควำมส ำเรจ็ของงำน โดยเทียบกบัเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้

4. กำรเชื่อมโยงผลที่ไดจ้ำกกำรประเมินไปใชใ้นกำรพิจำรณำผลตอบแทน เพื่อเป็นกำรสรำ้งแรงจงูใจใหพ้นกังำนที่มี

ผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อ 

ในปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีบคุลำกรจ ำนวนทัง้สิน้ 20,262 คน สำมำรถจ ำแนกตำมเพศ ประเภทกำรจำ้ง และระดบัพนกังำน 
ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล 

ร้อยละของพนักงานทัง้หมด 

2563 2564 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนกังำนท่ีไดร้บักำรประเมินต่อพนกังำนทัง้หมด 100% 100% 

จ าแนกตามเพศ 

เพศชำย 100% 100% 

เพศหญิง 100% 100% 

จ าแนกตามระดับพนักงาน 

กลุ่มพนกังำน 100% 100% 

กลุ่มผูบ้รหิำร 100% 100% 

113



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 42 
 

 

 

 
รายละเอียดพนักงาน 

2563 2564 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

จ านวนพนักงานจ าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง 

พนกังำนประจ ำ (คน) 764 1,014 722 1,016 

พนกังำนพำรท์ไทม ์(คน) 292 445 191 375 

จ านวนพนักงานจ าแนกตามระดับปฏิบัติงาน 

ผูบ้รหิำรระดบัสงู (คน) 7 8 5 5 

ผูบ้รหิำรระดบัผูอ้  ำนวยกำร (คน) 6 9 4 9 

ผูบ้รหิำรระดบัผูจ้ดักำร (คน) 87 87 81 91 

ผูบ้รหิำรระดบัหวัหนำ้ส่วน (คน) 113 187 105 180 

พนกังำนปฏิบตัิกำร 844 1,169 718 1,106 

จ านวนพนักงานแยกตามอายุ 

อำย ุ<30 679 866 581 819 

อำย ุ30-50 358 529 333 499 

อำย ุ>50 19 64 12 60 

 
จ านวนพนักงานทัง้หมด (คน) 

1,056 1,459 913 1,391 

2,515 2,304  

 

 

 

 

 

 

114



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 43 
 

 

 5.1.11  การด าเนินงานด้าน Employee Engagement  

 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้กำรสรำ้งควำมมุ่งมั่นผูกพนัระหว่ำง

พนกังำนกบับรษิัทอย่ำงจรงิจงั จึงไดท้ ำกำรส ำรวจควำมผกูพนัของ

พนักงำนที่มีต่อบริษัทปีละ 1 ครั้งอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนช่องทำง 

Google Form พรอ้มกันทั่วทัง้บริษัท ซึ่งพนกังำนสำมำรถเขำ้ตอบ

แบบสอบส ำรวจได้ทุกที่  ทุกเวลำ แม้ไม่ได้อยู่ในที่ท  ำงำนผ่ำน 

Smart Device ของตนเอง เพื่อใหบ้ริษัทไดท้รำบถึงควำมคำดหวงั

ในกำรท ำงำนของพนกังำนและระดบัควำมผูกพนัของพนกังำนท่ีมี

ต่อบริษัท โดยบริษัทไดส้ ำรวจควำมผูกพันของพนักงำนมำอย่ำง

ต่อเนื่องเขำ้สู่ปีที่ 4 และพบว่ำคะแนนควำมผกูพนัของพนกังำนที่มี

ต่อบรษิัทมีทิศทำงที่ดีขึน้ในทกุปี 

 ในปี 2564 เพื่อเป็นกำรยกระดบักำรด ำเนินงำนดำ้นเสริมสรำ้ง ควำมผูกพนั (Employee Engagement) บริษัท

จดัใหม้ีตวัแทนคณะท ำงำนจำกทกุฝ่ำยงำนของบรษิทั เพื่อรว่มกนัน ำผลลพัธจ์ำกกำรส ำรวจไปใชใ้นกำรเสรมิสรำ้งยกระดบั

ควำมมุ่งมั่นผกูพนัของสำยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงกำรสรำ้งวฒันธรรมกำรยกย่องชมเชยผ่ำนส่ือประชำสมัพนัธต์ำ่งๆ 

ของบรษิัท ไดแ้ก่  

สกู๊ปพิเศษ “Service Hero” เป็นกำรสมัภำษณพ์นกังำนที่โดด

เด่นในกำรน ำวฒันธรรมองคก์ร ZEN CARE ไปปรบัใชใ้นกำร

ท ำงำน และไดม้ีโอกำสน ำเทคนิคมำเผยแพร่และแลกเปล่ียน

ใหพ้นกังำนเซ็น กรุ๊ป ไดร้่วมกันอ่ำนและชื่นชม รวมไปถึง กำร

ส่ือสำรประมวลภำพส ำคัญๆ ที่บริษัทได้ส่งมอบให้กับ

พนักงำน เช่น ประมวลภำพกำรน ำพนักงำนเข้ำฉีดวัคซีน 

ประมวลภำพกำรแต่งกำยดว้ยยูนิฟอรม์ใหม่  จัดใหม้ีส่ือสำร 

Town Hall Meeting โดยผู้บริหำรระดับสูง ได้พูดคุย และ

ส่ือสำรถึงสถำนกำรณข์องบริษัทใหพ้นักงำนไดร้บัรูอ้ย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง เป็นตน้ 

พรอ้มกนันีท้ำงบรษิัทไดส้รำ้งช่องทำงกำรส่ือสำรในหลำยรูปแบบเพื่อกระตุน้กำรมีส่วนร่วม 

ของพนกังำน และกำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ เพื่อใหส้ำมำรถเชื่อมโยง ควำมสมัพนัธอ์นัดี

ทัง้ในระดบัพนกังำน และระดบับรหิำร โดยในปี 2564 มีพนกังำนใหค้วำมรว่มมือตอบแบบ

ส ำรวจมำกถึง 98% มีผลส ำรวจควำมผกูพนัในภำพรวมเท่ำกบั 74.50% โดยในปี 2565 เซ็น กรุ๊ป มีเป้ำหมำยในผลคะแนน

ควำมผกูพนัของพนกังำนเพิ่มขึน้เป็น 80%  
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 5.1.12  การด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 

 พนักงำนคือกลไกส ำคญัที่ขบัเคล่ือนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ดังนัน้ 

กลุ่มบรษิัทฯ จึงมุ่งพฒันำศกัยภำพพนกังำนเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ พนกังำนสำมำรถปรบัตวัไป พรอ้มกบัองคก์รเพื่อรบัมือกบักำร

แข่งขนัในธุรกิจอำหำรและรบัมือใหท้นักบัควำมเปล่ียนแปลงที่รวดเรว็ของธุรกิจในปัจจบุนัได ้โดยเซ็น กรุ๊ป ใหค้วำมส ำคญั

กับกำรเนน้ลกูคำ้เป็นศูนยก์ลำง (Customer Centric) ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร ที่ถูกผนวกไวก้ับกำรสรรหำ

บุคลำกร กระบวนกำร พฒันำทกัษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และกระบวนกำรประเมินผลงำนของพนกังำน รวมไปถึงกำร

เตรียมพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถของกลุ่มพนักงำนผู้มีศักยภำพ (Talent) เพื่อให้สำมำรถเติบโตในสำยอำชีพและ

เตรียมพรอ้มในกำรด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึน้ ตลอดจนพัฒนำกลุ่มผู้สืบทอดต ำแหน่ง เพื่อช่วยลดปัญหำกำรขำดแคลน

พนกังำนในต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูและต ำแหน่งส ำคญัขององคก์ร  

 5.1.13  วัฒนธรรมการท างานของ กลุ่มบริษัทฯ 

 

ในปี 2564  
มีพนกังานใหค้วามรว่มมือ ตอบแบบสาํรวจ  

มากถึง 98%   
มีผลสาํรวจความมุ่งมั่นผกูพนั ในภาพรวม
ธนาคารเท่ากบั 

เท่ากบั 

74.5% 
คะแนนปี 2563 เท่ากบั 66% 
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 กลุ่มบรษิัทฯ เชื่อว่ำกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำนดว้ยวฒันธรรมกำรท ำงำน จำกประสบกำรณจ์รงิ กำรเรียนรู ้

ผ่ำนกำรสอนงำนจำกผูบ้ังคับบัญชำและ กำรเรียนรูผ่้ำนกำรฝึกอบรมจะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน

อย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯไดจ้ดัใหม้ีช่องทำงกำรเรียนรูใ้หพ้นกังำน ทัง้หมด 3 ช่องทำง ดงันี ้

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classroom 

Online Learning 

Virtual Classroom 

1. กำรเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน เนน้กำร แลกเปล่ียนควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ ในหอ้งเรียน เนน้กำรมีส่วนร่วมในหอ้งเรียน 
มุง้เนน้ใหพ้นกังำน เกิดควำมเขำ้ใจ และกำรน ำไปประยุกต์ 
ใชไ้ดใ้นหลำกหลำยมิติ 

2. กำรเรียนออนไลน ์กำรเรียนรูด้ว้ย ตนเองไดท้กุที่ทกุ
เวลำ ทั้งในหลักสตูร ที่พนักงำนไดร้บัมอบหมำย โดย
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของพนกังำนแต่ละระดบั เพื่อ
พฒันำควำมรูไ้ดอ้ย่ำงไรข้ีดจ ำกดั 

3. กำรเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนเสมือน กำรยำ้ยหอ้งเรียน
มำอยู่บนอินเตอร์เน็ต  พนักงำนที่อยู่ต่ำงสถำนที่
สำมำรถ  เข้ำมำเรียนรู ้ร่วมกันได้ผ่ำนโปรแกรม 
ไมโครซอฟทท์ีม (Microsoft Teams) 
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ในปี 2564 หลักสูตรทีพ่นักงานแต่ละระดับอบรม 

 

 

 

 

 

 

  

กลุ่มพนักงานใหม่ 

หลักสูตรส ำหรบัพนกังำนใหม่ของกลุ่มบริษัทในเครือ เป็นกำรอบรมแบบ Classroom 
ซึ่งหวัขอ้กำรเรียนรูน้ัน้เป็นหวัขอ้ที่จ  ำเป็นส ำหรบั พนกังำนใหม่ที่ใชใ้นกำรสรำ้งแนวคิด
สรำ้งควำมเขำ้ใจ ในกำรท ำงำนขององคก์รของเซ็น กรุ๊ป ซึ่งประกอบดว้ย ภำพรวมของ
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ วัฒนธรรมกำรท ำงำน  ZEN CARE นโยบำย 
กำรท ำงำน  สิทธิและหนำ้ที่ของพนกังำน ตลอดจน นโยบำยอื่นๆ ที่เป็นประโยชนแ์ละ
พนกังำนควรทรำบ ทัง้ในแง่ที่เป็นกำรปฏิบตัิที่มีผลต่อองคก์ร และทีมงำน  
ทัง้นีใ้นปี 2565 เซ็น กรุ๊ป จะจดัใหม้ีกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบและยกระดบัมำตรฐำน
กำรพฒันำพนกังำนใหม่ ในโครงกำร On Boarding Program เพื่อใหพ้นกังำนใหม่ไดม้ี
ควำมมั่นใจและสำมำรถพฒันำตนเองไดต้ำมโปรแกรมที่บริษัทจดัเตรียมให ้ทั้งในแง่
ของกำรปฏิบัติงำนในช่วงระยะเวลำทดลองงำน กำรตั้ง เป้ำหมำยร่วมกันกับ
ผูบ้งัคบับญัชำ และกำรมีส่วนรว่มกบัวฒันธรรมกำรท ำงำนของทีม 

กลุ่มผู้จัดการ กลุ่มทรพัยำกรบุคคล ไดจ้ัดหลักสูตรเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดในเชิงนวัตกรรม เพื่อ
กำรสรำ้งสรรคน์วัตกรรมใหม่ในกำรท ำงำนอย่ำงสรำ้งสรรค ์และน ำมำต่อยอดกำร
ท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเนน้ในระดบัผูจ้ดักำร ที่มำจำกหลำกหลำยแผนก 
เพื่อสร้ำงกำรมี ส่วนร่วมและแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน ในกำรท ำควำมเข้ำใจ
กระบวนกำรออกแบบ (Design Thinking) และกำรค้นหำทำงเลือกในกำรท ำงำน
รูปแบบใหม่ เพื่อยกระดบักระบวน ขัน้ตอนในกำรท ำงำน และกำรเพิ่มมลูค่ำในสินคำ้
และบรกิำรขององคก์ร /ทีมงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

118



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 47 
 

 

 

 

  

 

 

กลุ่มพนักงานทั่วไป ในปี 2564 จดัใหม้ีหลกัสตูรกำรพฒันำทกัษะกำรใช ้Microsoft Excel ในกำรท ำงำน ซึ่ง
เป็นหลักสูตรในกำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับ โดยพนักงำนที่เขำ้รบักำรอบรมจะไดม้ี
กำรสอบเพื่อวดัระดบัทกัษะกำรใชง้ำน Microsoft Excel จำกนัน้จะน ำผลกำรทดสอบ
วดัระดบั ด ำเนินกำรจดักลุ่มกำรอบรมใหก้บัพนกังำนเพื่อควำมเหมำะสม  
เรำเชื่อมั่นว่ำ ถ้ำพนักงำนมีทักษะในกำรใช้ Excel ที่ดีขึน้ จะช่วยลดระยะเวลำกำร
ท ำงำน พนกังำนสำมำรถน ำขอ้มลูมำใชป้ระโยชนใ์นกำรวิเครำะห ์และวำงแผนพฒันำ 
ปรบัปรุง ในกำรท ำงำนไดด้ีและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
 
 

กลุ่มพนักงานสาขา กลุ่มทรพัยำกรบคุคล จดัใหม้ีหลกัสตูรที่มุ่งเนน้กำรปฏิบตัิงำนท่ีสำขำใหม้ีควำมช ำนำญ
ในกำรท ำงำนมำกขึน้ และใส่ใจในกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรลูกค้ำ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยในสุขอนำมัยต่ำงๆ อำทิ กำรอบรมผู้สัมผัสอำหำรและผู้
ประกอบกิจกำร หลักสูตรกำรสั่งสินคำ้และค ำนวณต้นทุน มุ่งเนน้กำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถใหก้ับพนักงำนและผูบ้ริหำรปฏิบัติกำรสำขำ เพื่อใหเ้ขำ้ใจในหลักกำร
บรหิำรสินคำ้คงคลงั และวิธีกำรจดักำรสินคำ้คงคลงัไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ตลอดจนกำรจดัใหม้ี On the Job Training ใหก้บัพนกังำน เรำตระหนกัถึงควำมส ำคญั
ในกำรเรียนรูข้องพนักงำน เรำจึงไม่หยุดนิ่งในกำรเสริมสรำ้งควำมรู ้ทักษะ ที่ส  ำคัญ 
เพื่อยกระดบัในสินคำ้และบรกิำรของเรำ 
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 5.1.14  การสร้างสมดุลระหว่างการสร้างรายได้ และการกระจายรายได้ไปยังสังคม 

 กำรสนบัสนุนกำรจำ้งงำนในชุมชน กำรสนบัสนุนผูป้ระกอบกำรรำยย่อย ส่งเสริมอำชีพใหชุ้มชนเพื่อใหม้ีรำยได้

อย่ำงมั่นคง เพื่อกำรกระจำยรำยไดเ้ศรษฐกิจของประเทศใหด้ีทั่วถึงอย่ำงแทจ้รงิ บรษิัทมีควำมตัง้ใจและใหค้วำมส ำคญักบั

เรื่องนีเ้ป็นอย่ำงมำก และมองเห็นถึงบทบำทที่บรษิัทจะเขำ้ไปมีส่วนรวมเสรมิสรำ้งรำยไดท้ี่ยงัยนืในดำ้นต่ำงๆไดเ้ป็นอยำ่งด ี

จำกกำรเติบโตทั้งรำยได ้และผู้ขำย และบริษัทเชื่อว่ำ ควำมมุ่งมั่นในกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ไดม้ำตรฐำน 

คณุภำพท่ีดี จะส่งผลต่อควำมพึงพอใจต่อลกูคำ้เป็นอย่ำงยิ่ง 
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ในปี 2564 ช่ัวโมง 
อบรมพนักงาน 

โดยเฉลี่ยเป็นจาํนวน 10.6 ชั่วโมง /คน /ปี 
โดยแบ่งเป็นเพศชาย 9.5 ชั่วโมง 
และเพศหญิงที่  11.7 ชั่วโมง 
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 ในปี 2564 บรษิัทมีกำรด ำเนินกำรเพื่อกระจำยรำยไดไ้ปยงัสงัคม โดยไดส้นบัสนนุกำรจำ้งงำนในชมุชน สนบัสนนุ

ผูป้ระกอบกำรรำยย่อย และส่งเสรมิอำชีพใหช้มุชน ดงันี ้

 1) บริษัท เซ็น แอนด ์โกสุม อินเตอรฟู์ดส ์จ ากัด 

 บริษัทฯ เขำ้ไปร่วมทุนกับกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท เค.เอส.เอฟ. ฟู้ดส ์โปรดกัส ์จ ำกัด ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำย
เครื่องปรุงรสและน ำ้ปลำรำ้รำยใหญ่ จังหวัดมหำสำรคำม ที่มีมำตรฐำนของประเทศไทย จัดตัง้บริษัทร่วมทุนภำยใตช้ื่อ
บริษัท เซ็น แอนด ์โกสมุ อินเตอรฟ์ู้ดส ์จ ำกัด (ZEN and Kosum Interfoods Co.,Ltd) รบัโอนซือ้กิจกำรทัง้หมดของบรษิัท 
เค.เอส.เอฟ. ฟู้ดส ์โปรดกัส ์จ ำกัดมำด ำเนินกำร โดยบริษัท ถือหุน้ 51% ผ่ำนบริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ จ ำกัด ซึ่งเป็นบรษิัท
ย่อย และ ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท เค.เอส.เอฟ. ฟู้ดส ์โปรดกัส ์จ ำกดั ถือหุน้ 49%  

 ศกัยภำพของบริษัท เค.เอส.เอฟ. ฟู้ดส ์โปรดกัส ์จ ำกัด เป็นผูผ้ลิตเครื่องปรุงรสที่มีประสบกำรณป์ระกอบธุรกิจ
ผลิตเครื่องปรุงรสและน ำ้ปลำรำ้มำกกว่ำ 20 ปี โดยมีผลิตภณัฑภ์ำยใตแ้บรนด  ์‘ภำ–ทอง‘ และรบัจำ้งผลิตภำยใตแ้บรนด์
อื่นๆ โดยมีมำตรฐำนกำรผลิตระดบัสำกล GMP, HACCP เป็นตน้ พรอ้มทัง้ไดร้บัใบอนุญำตส่งออกเครื่องปรุงรสสู่ตลำด
ต่ำงประเทศ จำกปัจจบุนัไดส่้งออกน ำ้ปลำรำ้ท ำตลำดประเทศเพื่อนบำ้นอยู่แลว้ 

บริษัทฯ มั่นใจว่ำกำรเขำ้มำร่วมทุนดงักล่ำว นี ้จะสำมำรถรองรบักับธุรกิจรำ้นอำหำรในเครือ ต้นทุนกำรผลิตที่ลดลง จึงมี
ควำมไดเ้ปรียบไดบ้รหิำรจดักำรตน้ทนุท่ีดขีึน้ และช่วยส่งเสรมิ  SME  ใหม้ีควำมแข่งแกรง่ ส่งเสรมิรำยไดใ้หก้บัชมุชนอีกดว้ย 
 

 

 

 2)  บจก. ประชารัฐสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 

 ไก่โลวย์ูริค หรือไก่ไรเ้ก๊ำท ์เกิดจำกงำนวิจยัของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งใชเ้วลำกว่ำ 7 ปี ในกำรผสมพันธุไ์ก่
พืน้เมืองและพนัธุป์กติ ใชเ้ทคโนโลยีชีวภำพจนไดส้ำยพนัธุไ์ก่ที่มียรูคิและไขมนัต ่ำ 
กระบวนกำรเลีย้งไก่โลวย์ูริค สำยพันธุ์ KKU1 เกษตรกรรำยย่อยไดน้ ำมำเลีย้งในฟำรม์ระบบเปิด ตัง้แต่อำยุเพียง 1 วนั 
ปล่อยไก่หำกินตำมธรรมชำติใตร้่มไม ้เลีย้งแบบไม่แออดั 8 ตวั/ตำรำงเมตร ใชเ้วลำเลีย้งประมำณ 35 วนั ก็สำมำรถน ำมำ
ผลิตเป็นเนือ้ไก่สดแพ็คสะอำดมีมำตรฐำน  

ไก่ไม่เครียด เพรำะเลีย้งในเลำ้ตำข่ำย ไม่มีพดัลม แต่มีอำกำศถ่ำยเท เปิดกวำ้ง โล่ง หลงัคำสงู ท ำใหไ้ก่ไม่เครยีด 
ไม่ฉีดฮอรโ์มน ยำปฏิชีวนะ เนือ้ไก่มีคณุภำพ แน่น นุ่ม ฉ ่ำ 
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คนกินสุขภาพดี หลำยคนกงัวลปัญหำสขุภำพโดยคนที่เป็นโรคเก๊ำต ์แต่ไก ่3 Low ทัง้ยรูคิต ่ำ คอเลสเตอรอลต ่ำ 
และไขมนัต ่ำ รบัประทำนไดท้กุเพศทกุวยัปลอดภยัต่อสขุภำพ 
สนับสนุนเกษตรกร ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เลีย้งไก่กว่ำ 100 ครอบครวั ใน 2 อ ำเภอ อ.เมือง และ อ.อุบลรตัน ์
รบัสำยพนัธุจ์ำก ม.ขอนแก่น จ ำนวน 300-350 บำท/ครอบครวั รำยไดจ้ำกกำรเลีย้งไก่หลงัหกัค่ำใชจ้่ำย (ค่ำไก่ 
อำหำร) เกษตรกรจะมีรำยไดป้ระมำณ 5,000-7,000 บำทต่อครอบครวั 

 
 

 

 

 

 

 

  

 ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดน้ ำไก่โลวย์ูริค นีม้ำสรำ้งสรรคเ์มนูไก่ตม้ริมโขง และไก่ตม้ใบมะขำมอ่อน ในแบรนด ์ต ำมั่ว ทุก

สำขำ ทั่วประเทศ ซึ่งไดร้บักำรตอบรบัเป็นอย่ำงดีจำกผูบ้รโิภค 

 

Year ไก่โลวยู์ลคิ (800-1000 กรัม / ตัว ) ลงั Menu (ที)่ Sales (บาท) 

2020 297 5,940 1,663,200 

2021 252 5,040 1,411,200 
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 3)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่าราษฏรพ์ัฒนาฟารม์ (อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม) 

 ใบกัญชำสำยพนัธุห์ำงกระรอก เป็นกำรรวมตวักันของกลุ่มเกษตรในพืน้ที่ โดยกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเหล่ำรำษฎร์

พฒันำฟำรม์ อ.วำปีปทมุ จ.มหำสำรคำม ในกำรท ำกำรเพำะปลกูไรก่ญัชำอย่ำงถกูกฎหมำย สรำ้งรำยไดเ้สรมิ  โดยบรษิัท

ไดน้ ำใบกญัชำมำมำผสมในน ำ้ปลำรำ้ตรำต ำมั่ว ขนำดบรรจขุวด 400 มล วำงจ ำหน่ำย ใหม้ีช่องทำงกำรจ ำหน่ำย และเป็น

กำรสรำ้งสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ปลกใหม่ และเป็นแบรนกแ์รกที่ ทัง้นีเ้พื่อสรำ้งกำรบัรูใ้หเ้ป็นวงกวำ้ง ทำงแบรนดต์ ำมั่วไดค้ิดคน้

เมนเูพื่อตอบโจทย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

Menu ย าแซ่บเสย ย าอุ่มลุ่ม ย าคู่เสี่ยว Total Mixed 

Serve (EQ) 1,451 240 484 2,175 Tc = 8.5% 

Serve (FC) 3,229 394 884 4,507 Tc = 5.5% 

   
Total 6,682 

 

Sales (EQ) 170,535 64,440 141,360 376,335 Sale =3.6% 

Sales (FC) 377,445 115,200 235,780 728,425 Sales =1.38% 
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 4 ) เคร่ืองแกงคุณล าดวน 

 เริ่มจำกกำรใชค้รกต ำ ผ่ำนเวลำมำมำกกว่ำ 20 ปี กลำยเป็นโรงงำนผลิต มียอดขำยมำกกว่ำวนัละ 1,000 กก เกิด

กำรจำ้งงำนพนกังำนมำกกว่ำ 25 คน และสรำ้งรำยไดใ้หก้บัผูค้นในทอ้งถิ่น 

 รำ้นเขียงแกงใต ้ไดส้ั่งวตัถดุิบ เครื่องแกง กะปิแกง กะปิน ำ้พรกิ จำก หจก เครื่องแกงคณุล ำดวน มำใชเ้ป็นวตัถดุบิ

ในกำรท ำเมน ูซึ่งเป็นกำรส่งเสรมิ และสรำ้งรำยไดใ้หก้บัธุรกิจ SME ของไทย 

 

 

 5)  ข้าวสาร หมู่บ้านส าราญ จ.ร้อยเอ็ด 

 บ้ำนส ำรำญ เริ่มก่อตั้ง เนื่องจำกกำรอพยพครอบครัวมำจำก อ ำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม  

-มีจ ำนวน 122 ครัวเรือน มีประชำกรประมำณ 355 คน ซึ่งรำยได้หลักของชุมชน คือเกษตรกรรม เช่น กำรท ำนำ 

เกษตรกรรมยั่งยื่น เลีย้งสตัว ์และ งำนหตัถกรรม 

 ซึ่งแบรนดเ์ขียง ไดท้ ำโครงกำรน ำร่อ3งกำรน ำขำ้วหอมมะลิ จำกหมู่บำ้นส ำรำญ จังหวัดรอ้ยเอ็ด เดือนละ 30 

กิโลกรมัมำใช ้ในสำขำเขียง ปตท.เกษตรนวมินทร ์ 
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 5.2  ด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม 

 นอกเหนือจำกพนกังำนภำยในองคก์รแลว้ บริษัทเชื่อมั่นว่ำกำรรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นพนัธกิจที่ส  ำคญัที่ละเลย

ไม่ได ้กำรส่งเสริมสงัคมและน ำเขำ้มำอยู่ในห่วงโซ่อุปทำนของบริษัทนัน้ กำรจำ้งงำนคนพิกำร กำรสนบัสนุนโครงกำรคน

พิกำร กำรกระจำยรำยไดสู้่ชมุชนและส่งเสรมิอำชีพ เพื่อสรำ้งควำมเจรญิทำงเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ

อย่ำงยั่งยืน 

5.2.1 ด้านการศึกษา  
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งหวังจะช่วยต่อยอดกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรหลำนของพนักงำน โดยมอบทุนกำรศึกษำ จำก

โครงกำร “ทนุเซ็นเพื่อบตุรพนกังำน” ใหแ้ก่บตุรหลำนของพนกังำนบรษิัทในเครือท่ีมผีลกำรเรียนดแีละมุ่งมั่นตัง้ใจเรียน โดย

ในปี 2564 บรษิัทไดม้อบทนุกำรศกึษำจ ำนวน 51 ทนุ ทนุละ 5,000 บำท นอกเหนือไปจำกกำรส่งเสรมิกำรศกึษำใหแ้ก่บตุร

หลำนพนกังำนแลว้ ยงัรวมถึงกำรช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใชจ้่ำยของพนกังำนลงอีกดว้ย ‘ 

 

 
5.2.2 การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ 

 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีกำรจำ้งงำนผูพ้ิกำรตำมอตัรำส่วนที่กฎหมำยก ำหนด โดยแบ่งเป็น กำรจำ้งผูพ้ิกำร

เขำ้ปฏิบตัิงำน ณ ส ำนกังำนใหญ่  และ กำรจำ้งงำนและส่งเสรมิอำชีพผูพ้ิกำรผ่ำนโครงกำรส ำคญั ไดแ้ก่ 

โครงการใจดีฟารม์ บรษิัทไดส้นับสนุนกลุ่มคนพิกำรประกอบอำชีพเกษตรกร
ในจังหวัดชัยนำท และจังหวัดนครสวรรค์ ที่ เพำะปลูกเมล่อนปลอดสำรสำย
พนัธุซ์ูบำรคิิง อย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  แต่เนื่องจำกสถำนกำรณโ์ควิท 19 ทำงกลุ่ม ได้
หันมำปลูกเกษตรผักอินทรีย ์เห็ดนำงฟ้ำ ทั้งนี ้ทำงบริษัท ไดม้ีแผนในกำรประกำศ
เจตนำรมณ ์ในกำรใชไ้ข่ไก่ไรก้รง (Cage-Free) ทำงบริษัทจึงมองเห็นว่ำ กำรเลีย้งไข่
ไก่จะส่ง เสริมและสร ้ำ งรำยได ้ให ้คนพิก ำรอย่ำ งยั่ งยืน  ปั จจุบ ันบริษัทจึง
สนับสนุนกำรเลี ้ยงไก่ไข่  คำดว่ำจะได้เริ่มใช้ในปี 2565  
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โครงการเย็บขอบฟ้ากว้าง กำรท ำกิจกรรมเพื่อสงัคมกับมลูนิธิขอบฟ้ำกวำ้ง จ.ขอนแก่น โดยบริษัทไดร้่วมมือกับมลูนิธิ

ขอบฟ้ำกวำ้งดว้ยกำรส่งเสรมิสนบัสนนุเยำวชนและผูป้กครองของกลุ่มเด็กพิเศษใหม้ีรำยไดเ้พิ่มขึน้ ดว้ยกำรสอนเย็บปักถกั

รอ้ย สืบเนื่องจำกในบำงแบรนดข์องกลุ่มธุรกิจจะมีผำ้กนัเป้ือนท่ีใชอ้ยู่เป็นลำยผำ้ขำวมำ้ ซึ่งคือเครื่องแบบพนกังำนรำ้นต ำ

มั่วประมำณ 100 กว่ำสำขำ แต่เมื่อสถำนกำรณข์องไวรสัโควิด-19 เริ่มแพร่ระบำดหนกัขึน้ บริษัทจึงใหพ้วกเขำหนัมำเย็บ

หนำ้กำกอนำมยัแทน พรอ้ม ๆ กับเย็บกระเป๋ำผำ้แจกลกูคำ้ที่ทำนอำหำรตัง้แต่ 500 บำทขึน้ไป ก็จะไดก้ระเป๋ำผำ้ 1 ใบ ซึ่ง

ในส่วนนีบ้ริษัทไดส้นับสนุนทุนตัง้ตน้ใหก้ับกลุ่มเย็บขอบฟ้ำกวำ้งเพื่อใหส้ำมำรถมีอำชีพ และด ำรงเลีย้งชีพตนเองและ

ครอบครวัได ้

ทัง้นีใ้นปี 2565 บรษิัทจะมีกำรขยำยโครงกำรเพื่อใหผู้พ้ิกำรไดป้ระกอบอำชีพ ในโครงกำรเฟอรน์ิเจอรข์อบฟ้ำกวำ้ง เพื่อใหผู้้

พิกำรไดม้ีรำยไดจ้ำกอำชีพท ำเฟอรน์ิเจอร ์และพึ่งพำตนเองได ้

 

 

 
 

 5.3  ด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือการบริโภคและการผลิตอย่างย่ังยืน 

 บรษิัท เดิมทีเห็นว่ำมำตรฐำนสินคำ้และบริกำรมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นรำ้นอำหำร แต่อำจ

ยงัไม่อำจเพียงพอต่อโลกในปัจจุบนั กำรสรำ้งควำมพึงพอใจใหล้กูคำ้และกำรสรำ้งประสิทธิภำพกำรบริโภคและกำรผลิต

ใหเ้กิดสงูสดุ (Efficiency and Productivity) ผ่ำนนวตักรรมหรือกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรใชท้รพัยำกร

มนษุย ์หรือธรรมชำติอย่ำงอย่ำงคุม้ค่ำ จะสรำ้งควำมยั่งยืนต่อเศรษฐกิจต่อบรษิัทและประเทศไทย อย่ำงแทจ้รงิ 

 5.3.1  การพัฒนาสินค้าและบริการ 

 กลุ่มบริษัทฯ ประกอบกิจกำรธุรกิจรำ้นอำหำร โดยมีควำมมุ่งมั่นสูงสุดที่จะส่งมอบอำหำรที่มีคุณภำพ อร่อย 

สะอำดถกูหลกัอนำมยัและมีมำตรฐำน ควบคู่กบักำรบรกิำรในรำ้นอำหำรที่มีคณุภำพ เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสุดใหแ้ก่

ลกูคำ้  

 โดยมีฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑข์องแบรนด ์ในกำรพฒันำคิดคน้เมนูอำหำรใหม่ ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรพิเศษ

ตำมเทศกำล เมนูโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้ยอดขำย และเมนูหลกั อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหบ้ริษัท สำมำรถแข่งขนักับตลำดและ

กำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดอ้ย่ำงทันท่วงที นอกจำกกำรพฒันำเมนูใหม่แลว้ กำรปรบัปรุงสตูรอำหำร

ควบคู่กนัอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหอ้ำหำรคงควำมเป็นเอกลกัษณเ์ฉพำะตวัของแต่ละแบรนด ์รวมไปถึงคิดคน้กระบวนกำรผลิต

ใหม้ีประสิทธิภำพและลดตน้ทุนค่ำใชจ้่ำย กำรฝึกอบรมกำรท ำอำหำรขั้นพืน้ฐำน กำรสุ่มตรวจสอบคุณภำพและรสชำติ

อำหำรของทกุแบรนดร์ำ้นอำหำร เพื่อใหม้ั่นใจว่ำอำหำรที่ใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้นัน้ มีคณุภำพและรสชำติเป็นไปตำมมำตรฐำน

ที่ก ำหนด และสำมำรถส่งมอบค ำมั่นสญัญำถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่ำงแทจ้รงิและเพื่อตอบโจทยข์องกำรใชช้ีวิตในปัจจบุนั บรษิัท

ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรคิดคน้เมนเูดลิเวอรี่ ซึ่งสำมำรถสรำ้งยอดขำยไดเ้ป็นอย่ำงดี และกำรปรบัเปล่ียนบรรจุภณัฑท์ี่เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหไ้ดม้ำกที่สดุ 
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 5.3.2  การวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

 นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯยงัไดด้  ำเนินกำรพฒันำในดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งรวมไปถึงกำรปรบักระบวนกำร 

(Process Reengineering) ควบคู่กัน เพื่อที่จะท ำใหล้ดขัน้ตอนในกำรท ำงำนและเพิ่มกำรท ำงำนใหม้ีประสิทธิภำพที่หนำ้

สำขำในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน  

 ในดำ้นกำรควบคุมกระบวนกำรกำรท ำงำน (Governance Process) ทั้งในส่วนของส ำนักงำนใหญ่และสำขำ 

ตวัอย่ำงเช่น กำรจดักำรประชมุกรรมกำร และกำรประชุมฝ่ำยบริหำรจดักำร ไม่ว่ำจะเป็นทัง้กำรประชมุแบบออนไลนแ์ละ

ออฟไลน ์บรษิัทไดม้ีกำรพฒันำอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหม้ีพฒันำกำรของกำรบริหำรจดักำรประชมุที่มีประสิทธิภำพมำกขึน้ใน

ทกุกระบวนกำรดว้ยเช่นกนั 

 
 5.3.3  การพัฒนาด้านรูปแบบร้านอาหารใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพต่อพืน้ทีก่ารขายให้สูงขึน้ 

 กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีกำรพฒันำรูปแบบรำ้นอำหำร Full Service โดยใชพ้ืน้ที่อยู่ที่ 100 – 150 ตำรำงเมตร จำกเดิม 

200 ตำรำงเมตร เพื่อใหไ้ดม้ีกำรใชง้ำนทีมีประสิทธิภำพสงูสดุ รวมไปถึงกำรพฒันำรูปแบบรำ้นอำหำร Small Model เช่น

เขียง เพื่อรองรบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคปัจจบุนั ที่เนน้ในเรื่องควำมสะดวก และ รำคำคุม้ค่ำ นอกจำกกำรยอดขำยแลว้ บริษัท

ไดม้ีค  ำนวณยอดขำย ต่อตำรำงเมตร เพื่อมั่นใจไดว้่ำ บริษัท ไดบ้ริหำรพืน้ที่อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงสงูสดุ คุม้ค่ำกบักำร

ลงทนุ 

 กำรพัฒนำแนวทำงกำรออกแบบรำ้นทั้งในส่วนพืน้ที่ครัว ไดก้ ำหนดรูปแบบมำตรฐำนของอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่

สำมำรถผลิตและใชง้ำนร่วมกันไดทุ้กแบรนด ์โดยคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 90 ยกเวน้อุปกรณพ์ิเศษ เช่น เตำป้ิงย่ำงของ         

แบรนด ์AKA เป็นตน้ ในส่วนของพืน้ท่ีบรกิำร บรษิัทไดก้ ำหนดใหม้ีกำรจดัวำงที่นั่ง ที่ลกูคำ้สำมำรถสมัผสัและเขำ้ถงึได ้เชน่ 

กำรจดัซูซิบำร ์บำรเ์ครื่องดื่มและขนมหวำน รวมทัง้บำรส์ม้ต ำ ใหอ้ยู่ในส่วนเดียวกบัโซนที่นั่งของลูกคำ้ ท ำใหล้กูคำ้สำมำรถ

มองเห็นจัดเตรียมอำหำรอย่ำงพิถีพิถันควำมใส่ใจของพนักงำน และสรำ้งให้ลูกคำ้มีควำมมั่นใจในควำมสะอำด และ

มำตรฐำนของบรษิัท นอกจำกนี ้ส ำหรบัเฟอรน์ิเจอร ์จะเนน้เป็นแบบ ลอยตวั (Loose Furniture) ที่สำมำรถถอดและติดตัง้ 

เคล่ือนยำ้ยในภำยหลงัได ้โดยสั่งจำกโรงงำนผลิตที่ช่วยใหม้ีตน้ทุนต่อตำรำงเมตรที่ลดลงจำกในอดีต  ซึ่งส่งผลใหปั้จจบุนั 
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บรษิัทใชเ้งินลงทนุก่อสรำ้งต่อตำรำงเมตรและต่อสำขำลดลง ค่ำเช่ำพืน้ท่ีบรกิำรลดลงอย่ำงเห็นไดช้ดั  

 ก่อนกำรลงทุน บริษัทจะมีกำรประเมินกำรลงทุนและยอดขำย กำรค ำนวณพืน้ที่บริกำรและครัวที่เหมำะสม 

ตน้ทุนสินคำ้และบริกำรต่ำงๆ ค่ำเช่ำ ก่อนตัดสินใจ เมื่อเปิดบริกำรแลว้ ฝ่ำยจัดกำรรำ้นอำหำรจะมีกำรบริหำรจัดกำร

รำ้นอำหำรใหม้ีประสิทธิภำพสงูสดุ กำรส่งมอบอำหำรและบริกำรที่เป็นมำตรฐำน และผลักดันยอดขำยใหเ้ป็นไปตำมที่

บรษิัทตัง้ไว ้

 
 5.3.4  การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้มีความรู้ในงานที่ท าและพัฒนาคุณภาพบริการ จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาของการบริการอย่างย่ังยืนและเพิ่มความผูกพันของลูกค้าต่อองคก์ร 

 นอกจำกกำรพืน้บรหิำรพืน้ที่อย่ำงมีประสิทธิภำพแลว้ กำรวดั Labor Productivity ของพนกังำนในรำ้นอำหำร ก็

ไดน้ ำมำใชใ้นกำรท ำใหเ้กิดประสิทธิภำพมำกที่สดุ โดยกำรเทียบยอดขำยและจ ำนวนพนกังำน รวมไปถึงกำรจดัตำรำงกำร

ท ำงำนใหเ้หมำะสมและเพียงพอกับยอดขำยที่วำงไวใ้นแต่ละวัน เพื่อเตรียมพรอ้มในกำรส่งมอบกำรบริกำรที่ดี ไม่ใหม้ี

ผลกระทบถึงลกูคำ้ ลดขอ้เรียนและไดร้บักำรชื่นชมจำกลกูคำ้แทน  

 นอกจำกกำรวัด Labor Productivity แลว้ เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรที่ดี บริษัทยังไดน้ ำเครื่องมือ MS 

(Mystery Shopper) ซึ่งเป็นกำรศึกษำวิเครำะหเ์พื่อรวบรวมควำมเห็นของลกูคำ้นิรนำมมำใช ้โดยทำงบริษัทไดท้ ำกำรส่ง

ตวัแทนไปใชบ้รกิำรโดยไม่แจง้ใหส้ำขำทรำบ และมีกำรศกึษำวิเครำะหข์อ้มลูที่เก็บไดใ้นดำ้นต่ำงๆ ของกำรบรกิำรเช่นดำ้น

ควำมสะอำดของรำ้นและควำมพรอ้มของกำรใหบ้ริกำร และควำมถูกตอ้งและควำมสะอำดของอำหำรและน ำมำท ำกำร

ปรบัปรุงกำรใหบ้ริกำรใหด้ียิ่งขึน้ไปอีก และ ในส่วนมมุของกำรพฒันำแบรนดอ์ย่ำงต่อเนื่อง บริษัทก็ไดน้ ำเครื่องมือ  NPS 

(Net Promoter Score) มำวดัควำมพึงพอใจและควำมผูกพนัของลกูคำ้ต่อองคก์รโดยจะถกูน ำเสนออยู่ในรูปแบบค ำถำม

ในกำรส ำรวจแบบง่ำย และค ำตอบจำกลกูคำ้จะถูกค ำนวณเพื่อน ำมำประมวลผลเป็นค่ำ NPS โดยค่ำ NPS สำมำรถชีว้ดั

ขอ้มลูเก่ียวกบัควำมควำมภกัดีของลกูคำ้ได ้(Customer Loyalty)    
 
 5.3.5  มาตรฐานวัตถุดิบของกลุ่มบริษัท 

 กลุ่มบรษิัทฯ มีกำรจดัหำวตัถดุิบที่ปลอดภยัส ำหรบัผูบ้รโิภค โดยคดัเลือกวตัถดุิบจำกแหล่งที่มีมำตรฐำนตรงตำม

ข้อก ำหนดของบริษัท มีเอกสำรมำตรฐำนคุณภำพ ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ไปยงัผูผ้ลิตได ้มีกำรควบคมุคณุภำพและควำมปลอดภยัตัง้แต่กำรจดัเก็บ กำรขนส่งและกำรกระจำยสินคำ้

เพื่อรักษำมำตรฐำนดำ้นคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนระดับสำกลเช่น ISO 

22000,BRC และ GMP/HACCP เพื่อใหผู้บ้รโิภคมั่นใจไดว้่ำ วตัถดุิบอำหำรภำยใต ้รำ้นอำหำรในเครือ บรษิัท เซ็น คอรเ์ปอ

เรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) มีมำตรฐำนและปลอดภยัอย่ำงแทจ้รงิ 
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 5.3.6  การคัดเลือกแหล่งทีม่าของวตัถุดิบ 

 กลุ่มบริษัทฯมีมำตรฐำนในกำรคัดเลือกแหล่งที่มำของวัตถุดิบ กระบวนกำรคัดเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ  

(Supplier) กำรสรรหำและคดัเลือกคู่คำ้ที่มีศกัยภำพและปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมี

แนวทำงกำรส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันำศกัยภำพของคู่คำ้ภำยใตก้ระบวนกำรจดัหำ และบริหำรห่วงโซ่อุปทำน อย่ำง

รบัผิดชอบ มีกำรตรวจสอบควำมเส่ียงดำ้นควำมยั่งยืนตลอดกระบวนกำรจดัซือ้ จดัหำ โดยเริ่มตัง้แต่ กำรลงทะเบียนคู่คำ้

รำยใหม่ กำรคัดเลือกคู่ค้ำ กำรตรวจประเมินคู่ค้ำ (audit) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่มีกำร

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำของลกูคำ้ ควำมเส่ียงดำ้นควำมยั่งยืนถูกจ ำแนกเป็นสำมมิติตำมหลกัสำกล ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม 

สังคม และกำรก ำกับดูแล ครอบคลุมประเด็นดำ้นควำมยั่งยืนหลำกหลำยประเด็น เช่น กำรจัดกำรทรพัยำกรน ำ้ สิทธิ

มนษุยชน จรยิธรรมทำงธุรกิจ อีกดว้ย 

 

 5.3.7  ลูกค้าสัมพันธ ์(Customer Relationship Management) 

 ในกำรสรำ้งควำมพึงพอใจแก่ลกูคำ้สงูสดุ ทำงบรษิัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรส่งเสรมิกำรตลำด เพื่อตอบ
โจทยล์ูกคำ้ จำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรสั่งอำหำรดิลิเวอรี่ผ่ำนมือถือ กำรใช้
โทรศพัทม์ือถือในชีวิตประจ ำวนัในกำรจบัจ่ำยซือ้ของผ่ำน Application ต่ำงๆ กำรใช ้Internet Banking แทนกำรใชเ้งินสด 
ทัง้นีเ้อง บรษิัทเองก็ไดม้องว่ำนี่เป็นช่องทำงส ำคญัที่สำมำรถสรำ้งรำยไดแ้ละติดต่อสื่อสำรกบัลกูคำ้ไดส้ะดวกรวดเรว็ยิ่งขึน้ 
นอกเหนือจำกกำรรบัประทำนอำหำรในรำ้น   

 นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึง กำรรกัษำลกูคำ้ปัจจบุนั (Loyalty Customer) ใหอ้ยู่องคก์รนำนที่สดุ และดงึ

ลกูคำ้ใหก้ลบัมำใชสิ้นคำ้และบริกำร โดยรบัฟังควำมคิดเห็นจำกลกูคำ้ที่สะทอ้นควำมพึงพอใจต่อสินคำ้และบรกิำร (NPS 

Score) รวมถึงกำรเสนอสินคำ้และบรกิำรใหมท่ี่ตรงกบัควำมตอ้งกำรมำกสดุ ทัง้นี ้กำรท่ีจะไดร้กัษำลกูคำ้ละควำมพึงพอใจ 

บริษัทฯ ยังน ำขอ้มูลต่ำงๆมำใชใ้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรวำงกลยุทธ์ กำรตัดสินใจทำงธุรกิจจำกขอ้มลูลูกคำ้ เพื่อ

สรำ้งควำมประทบัใจที่มำกกว่ำคำมคำดหวงั โดยไม่ขดัต่อนโยบำยและแนวทำงกำรตลำดที่บรษิัทก ำหนดไว้ 
 

 5.3.7.1  ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) 

 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรใหบ้ริกำรจดัส่งอำหำร (Delivery) ผ่ำนช่องทำงกำรสั่งอำหำรของ Food Applicators ต่ำงๆ 

เช่น GrabFood, Lineman, Food Panda และ Robinhood เป็นต้น  ซึ่งผู้บริโภคสำมำรถเลือกสั่งอำหำรจำกสำขำ

รำ้นอำหำรแห่งใดก็ได ้และ ช่องทำงระบบ Call Center 1376 และ www.1376.com เป็นช่องทำงกำรสั่งอำหำรของทำง

กลุ่มบรษิัทท่ีง่ำยต่อผูบ้ริโภคในกำรสั่งอำหำร ช่องทำงนีส้ำมำรถสั่งอำหำรล่วงหนำ้ รองรบักำรสั่งขนำดใหญ่ส ำหรบักำรจดั

สมัมนำต่ำงๆ ออกใบก ำกบัภำษี รวมถึงกำรสั่งอำหำรขนำดเล็กส ำหรบัในชีวิตประจ ำวนั เพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของ

ลูกคำ้ในทุกรูปแบบ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรใหบ้ริกำรกำรจดัเลีย้ง (Catering) ส ำหรบังำนต่ำงๆ เช่น กำรเลีย้ง

บรษิัท และงำนวนัเกิด เป็นตน้ โดยรูปแบบกำรใหบ้ริกำรจดัเลีย้งนัน้เป็นรูปแบบท่ีเป็นบรกิำรแบบจดัส่งอำหำรเช่นกนั   
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จำกไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคที่เปล่ียนไปและกำรพัฒนำของเทคโนโลยี่ที่ท  ำใหก้ำรสั่งอำหำรออนไลนง์่ำยและสะดวกมำก

ยิ่งขึน้ ท ำใหต้ลำดบรกิำรจดัส่งอำหำร หรือ Delivery เติบโตสงูและต่อเนื่อง ปัจจบุนันีท้ำงกลุ่มบรษิัทฯ ไดเ้พิ่มควำมสะดวก

ให้กับลูกค้ำในกำรสั่ งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ผ่ำนตัวกลำงที่ ให้บริกำรสั่ งอำหำรออนไลน์เพื่อช่วยเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถใหร้ำ้นสำขำของกลุ่มบรษิัทฯ ไดข้ยำยฐำนลกูคำ้มำสู่ส  ำนกังำน และที่พกัอำศยัใกลเ้คียง โดยในปี 2563 ทำง

กลุ่มบริษัทฯ ไดว้ำงแผนลงทุนพัฒนำช่องทำงกำรสั่งอำหำรออนไลน์ผ่ำนแอพพลิเคชั่น (Application) บนมือถือของ

เครือข่ำยมือถือต่ำงๆ เพื่อใหล้กูคำ้เกิดควำมสะดวกในกำรสั่งอำหำรทำงออนไลน ์ขยำยสำขำที่ใหบ้ริกำรเฉพำะกำรจดัส่ง

อำหำรโดยเริ่มตน้ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ท่ีในกรุงเทพฯ รวมทัง้กำรน ำเสนอเมนใูหม่ๆ ควบคู่กบักำรจดัโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้ให้

ลกูคำ้สั่งซือ้ผ่ำนช่องทำงนีเ้พิ่มมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัใหค้วำมส ำคญักับเรื่องนวตักรรมในกำร

จัดส่งอำหำร (Delivery Innovation) โดยจะน ำเมนูอำหำรที่ขำยดีของแต่ละแบรนดร์ำ้นอำหำรมำพัฒนำในเรื่องของ

รูปแบบบรรจุภณัฑ ์(Packaging Design) ใหม้ีควำมสวยงำม และมีรูปแบบเฉพำะกับแบรนดร์ำ้นอำหำรนัน้ๆ รวมทัง้ให้

เกิดควำมสะดวกในกำรจดัส่ง และเปิดรบัประทำนไดส้ะดวก สรำ้งควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ ส่วนในส่วนขัน้ตอนของกำร

จดัส่ง กลุ่มบริษัทฯ จะพฒันำใหม้ีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และใชอุ้ปกรณเ์ก็บรกัษำอุณหภูมิ และคุณภำพอำหำรเหมือนกบั

รบัประทำนท่ีรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ 
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 โดยภำพรวมของธุรกิจกำรบรกิำรจดัส่งอำหำร ไดม้ีสดัส่วนยอดขำย Application ตำ่งๆ ดงันี ้

 
ทัง้นี ้กำรท ำกำรตลำดกบัผูบ้รโิภคเป้ำหมำยโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ  

(1) เพิ่มส่วนแบ่งตลำดในกลุ่มลกูคำ้ใหม่ โดยกำรเพิ่มกำรตระหนกัถึงแบรนด ์(Brand Awareness)  

(2) รกัษำฐำนกลุ่มลกูคำ้เดิม โดยกำรสรำ้งควำมจงรกัภกัดีต่อแบรนด ์(Brand Loyalty) เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่ำนมำ ไดท้ ำกำร

ออก application Zen Group Sookciety เพื่อสรำ้งฐำนลกูคำ้และน ำขอ้มลูมำต่อยอดได ้

  

Foodpanda 
7%

Line Man  
20%

GrabFood 
66%

Gojek 
2% 1376Delivery 

3% Robinhood 
2%

TrueFood
0%

Sales Ratio by App 2021

131



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 60 
 

 

(3) กำรเพิ่มอัตรำกำรเขำ้มำใชบ้ริกำรของกลุ่มลูกคำ้ของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำรท ำกำรตลำดของกลุ่มบริษัทฯ ไดแ้ก่ กำร

คิดคน้เมนูอำหำรใหม่ๆ  กำรสรำ้งควำมสมัพนัธก์ับลกูคำ้ (Brand Engagement) ผ่ำนกำรโฆษณำบนส่ือออนไลนแ์ละส่ือ

ทำงสังคม (Social Network) และกำรสรำ้งควำมรับรูผ่้ำนส่ือแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) รวมทั้งกำรติดป้ำย

โฆษณำในศนูยก์ำรคำ้ หำ้งคำ้ปลีก คอมมนูิตีม้อลล ์หรือบรเิวณใกลเ้คียงที่ตัง้ของรำ้นอำหำร เป็นตน้  

โดยล่ำสุดไดท้ ำกำรเชื่อมต่อกำรส่ือสำรแบบ omnichannel เชื่อมต่อลูกคำ้ทั้งออนไลนแ์ละหนำ้รำ้น  โดยมี application 

Sookciety เป็นตวักลำงในกำรเก็บขอ้มลูและสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ มี website เป็นจดุบรกิำรสั่งอำหำร  มี Line OA 

ที่ใชใ้นกำรส่ือสำรกบัลกูคำ้  ทัง้หมดสำมำรถเชื่อมโยงใหล้กูคำ้มำรบัประทำนอำหำรที่รำ้นหรือใชบ้รกิำรสั่งอำหำรได ้

 

 

 

 

 

 

 

  

5.3.8  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กำรเปล่ียนแปลงทำงดำ้นเทคโนโลยีอย่ำงรวดเรว็และพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่เปล่ียนแปลง ท ำใหก้ำรด ำเนินกำร

ทำงธุรกิจมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งน ำเทคโนโลยีที่เหมำะกับกำรด ำเนินกิจกำร เขำ้มำช่วยพัฒนำและคิดคน้พัฒนำแนว

ทำงกำรด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลง โดยกำรน ำเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ดี ที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน

ธุรกิจ เขำ้มำปรบัปรุงกำรใหท้นัต่อกำรเปล่ียนแปลง ก็จะท ำใหอ้งคก์รสำมำรถพฒันำรองรบักำรสถำนะกำรณเ์ปล่ียนแปลง

อย่ำงรวดเรว็ไดด้ี  

 บริษัทฯได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำเทคโนโลยีที่ เหมำะสม และกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศใหต้อบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและพนกังำน โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และสนบัสนนุใหม้ีกำร

น ำโปรแกรม (Application) ไปใชใ้นกำรด ำเนินงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจดักำรในแต่ละขัน้ตอน 

เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ) มุ่งสู่ควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินธุรกิจ ไดน้ ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเขำ้ใช ้โดยยึดหลกักำร

เจริญเติมโตทำงธุรกิจ (Economic viability) นวัตกรรมที่ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง (Innovation) และผลกระทบต่อสังคม 

(Environment Impact) จึงไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวตักรรม โดยมีเป้ำหมำยเป็น 

132



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 61 
 

 

องคก์รมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนัสมยัเหมำะกบักำรสถำนะกำรณข์องกำรเปล่ียนแปลงในโลกปัจจบุนั โดยอปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกสห์รือขยะอิเล็กทรอนิกสต์อ้งถกูน ำกลบัมำใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชน ์ 

1. สนบัสนุนกำรบริหำรจดักำรเลือกเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมเขำ้มำใชใ้นองคก์ร โดยลดกำรสรำ้งขยะ

อิเล็กทรอนิกส ์มำรีไซเคิล (Recycle) ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ 

มีกำรน ำเขำ้มำใชเ้พื่อใหต้อบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดท้นัท่วงทีและเพิ่มระดบัควำมพึงพอใจกบั

ผูบ้รโิภค  

2. ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใชใ้นกำรปฏิบตัิกำร และพฒันำกระบวนกำรที่เก่ียวกบัสำรสนเทศ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

3. ส่งเสรมิควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ส่ือสำรนโยบำยหรือมำตรกำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยี และตระหนกัถึง

ควำมส ำคญัของกำรพฒันำและกำรน ำขอ้มลูดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศไปใช ้เพื่อควำมปลอดภยัและกำร

น ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน โดยไม่ผิดต่อกบัขอ้ก ำหนดขององคก์ร และกฏหมำย 

4. สนับสนุนทรพัยำกร ทั้งดำ้นบุคคลำกร งบประมำณ และกำรฝึกอบรม เพื่อใหด้  ำเนินงำนดำ้นเทคโนโลยี

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อนัน ำไปสู่กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 
 กระบวนการแนวทางปฏิบัติ และผลการปฏิบัติ 

 กลุ่มบรษิัทฯ มีกำรพฒันำศกัยภำพทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ระบบกำรจดักำรกระบวนกำร

ภำยใน พฒันำบคุคลำกรโดยใหค้วำมรูพ้ืน้ฐำนกบัพนกังำน ดงันี ้ 

1. พฒันำโครงกำรท่ีเก่ียวกบัระบบสำรสนเทศ ที่ช่วยใหก้ำรปฏิบตัิงำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นโครงกำร

ที่มีกำรวำงแผนและอนุมตัิกำรด ำเนินกำรร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกับองคก์รและส่งมองประสบกำรณท์ี่ดีใหก้บั

ผูบ้รโิภค โดยมีโครงกำรท่ีน่ำสนใจดงันี ้

 
1.) ระบบ ZEN Group Member Sookciety (https://www.zengroup.co.th/sookciety) เป็นโครงกำรที่จดัท ำ

ขึน้เป็นแอปพริเคชั่น (Application) สมำชิก ของบริษัท เซ็นคอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ที่ใชส้  ำหรบัสะสม

คะแนนไดท้ี่รำ้น ZEN Japanese Restaurant, รำ้น On the Table, รำ้น AKA และรำ้น Din’s ทุกสำขำ โดย

ทกุๆ กำรใชจ้่ำย 25 บำท รบัคะแนนสะสม 1 คะแนน เพื่อยกระดบัสิทธิพิเศษใหส้มำชิกมำกยิ่งขึน้ 
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Zen Group Sookciety จะมีสำมำรถรบัสิทธิพิเศษมำกมำย ทั้งกำรเก็บสะสมคะแนนจำกกำรเข้ำใช้

บริกำรในรำ้นคำ้ แลว้สำมำรถน ำคะแนนมำแลกรบัส่วนลดตำมเงื่อนไข หรือฟรีคูปองส่วนลดทันทีที่มีกำร

สมคัร ส่วนลดเดือนเกิด และสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ที่จะไดส้ ำหรบักำรเป็นสมำชิกก่อนบคุคลทั่วไป 

 
 

2.) ระบบการสั่งซือ้อาหาร Online 1376Delivery และ Call Center 

หรือ 1376Delivery.com  เว็บไซตส์ ำหรบับริกำรจดัส่งอำหำรใหก้บั

รำ้นชัน้น ำในเครือ เซ็น กรุ๊ป ท่ีมีมำกกว่ำ 12 แบรนดใ์นเครือกว่ำ 30 

ปี ที่เปิดใหบ้ริกำรเรำมีควำมตัง้ใจและมุ่งมั่นท่ีจะใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้

ดว้ยประสบกำรณจ์ำกควำมเชี่ยญชำญทำงดำ้นอำหำร ที่ไดค้ดัสรรคเ์มนูคุณภำพจำกแบรนดด์งั กว่ำ 240 

สำขำ  

เว็บไซต ์ยงัมีฟังกช์ั่นในกำรจดักำรส ำหรบัระบบ Call Center โดยเมื่อผูบ้ริโภคมีกำรติดต่อเขำ้มำ

ทำงโทรศพัท ์พนกังำนสำมำรถที่จะใชเ้ว็ปไซตเ์ป็นเครื่องมือในกำรช่วยใหร้บัออรเ์ดอร ์และจดัส่งขอ้มลูกำร

สั่งไปยงัรำ้นคำ้ ท่ีใกลก้บัจดุส่งสินคำ้ หรือสำมำรถไปรบัท่ีหนำ้สำขำได ้ 

ระบบ 1376Delivery.com จะมีฟังกช์ั่นที่ใชไ้ดก้ับ Line Official (LineOA) เพื่อเป็นอีกช่องทำงใน

กำรสั่งซือ้อำหำรได ้โดยฟังกช์ั่นทัง้หมด จะสำมำรถเชื่อมโยงขอ้มลูถึงไดไ้ด ้ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มลูสินคำ้ 

ขอ้มลูกำรสั่งซือ้ ขอ้มลูส่วนลด และคูปองส่วนลด เพื่อควำมสะดวกกับลกูคำ้ในกำรสั่งอำหำรกลับไป

รบัประทำนท่ีบำ้น เขำ้กบัสถำนะกำรณโ์ควิทปัจจบุนั 

 
 

3.) โครงการ HRIS เป็นโครงกำรที่ปรบัเปล่ียนโปรแกรมกำรบริหำรจัดกำรระบบขอ้มูลส่วนบุคคล (Human 

Resources Information System - HRIS) ขององคก์ร อันเนื่องมำจำกกำรเจริญเติบโตขององคก์ร และ

ควำมตอ้งกำรท่ีหลำยหลำย รวมทัง้กำรประเมินโปรแกรมระบบกำรจดักำรขอ้มลูส่วนบคุคลเดิม เห็นสมควร

ในกำรท่ีจะปรบัเปล่ียน เพื่อใหร้องรบัและเหมำะสมกบักำรปฏิบตัิงำน 

โดยโครงกำรไดเ้ริ่มด ำเนินกำรพฒันำมำตัง้แต่ปี 2563 และเสรจ็สิน้โครงกำร และเริ่มด ำเนินกำรใช้

งำนในเดือน เมษำยน 2564 ซึ่งระบบกำรบริหำรขอ้มลูส่วนบุคคลนอกจำกจะมีฟังชั่นมำตรฐำนกำรท ำงำน
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ทั่วไปของระบบแลว้ จะเพิ่มเติมกำรท ำงำนท่ีมุ่งเนน้ในกำรใหบ้รกิำรช่วยเหลือกำรจดักำรขอ้มลูพนกังำนมำก

ขึน้จำกระบบเดิม และมีกำรท ำงำนที่รองรบักำรปฏิบัติงำนจำกหลำยๆแหล่งที่มำ ที่เรียกว่ำ Cloud Base 

System  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.) ระบบบริหารจัดการทรัพยส์ินขององคก์ร (Asset Inventory) วตัถปุระสงคข์องโครงกำรเพื่อจดัซือ้จดัหำ

ระบบที่น ำมำคอยจดักำรบริหำรทรพัยสิ์น เนื่องจำกบริษัทฯ มีสำขำที่กระจำยอยู่แต่ละที่ในประเทศไทย จึง

ท ำใหก้ำรบรหิำรจดักำรยำกและมีปัญหำในกำรจดักำรยำก จึงเป็นท่ีมำของกำรจดัท ำโครงกำร  

โดยแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจะตอ้งสำมำรถพัฒนำกระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยสิ์นของ

องคก์รดว้ยระบบ QRCode ใชง้ำนไดง้่ำยและสะดวก  สำมำรถแจง้กำรโอนยำ้ย ตรวจนบั และรองรบักำร

แจง้เขำ้ซ่อมบ ำรุงอุปกรณไ์ด ้สำมำรถจดัท ำทะเบียนคุมทรพัยสิ์นและกำรบนัทึกในระบบ ลดควำมซบัซอ้น

ในกระบวนกำรจดักำรจำกเดิม ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบที่ใชบุ้คลำกรด ำเนินกำรเองทั้งหมด (User manual) 

หรือใชร้ะบบเทคโนโลยีช่วยในกำรปฏิบตัิงำน (Automatic)  

ซึ่ง โครงกำรไดด้  ำเนินกำรปรับปรุง เปล่ียนแปลงวิธีกำรจัดกำรทั้งระบบ เพื่อใหเ้หมำะสมและแก้ไข

ปัญหำเดิม โดยกระบวนกำรที่มีกำรปรับเปล่ียนจะเริ่มตั้งแต่ กำรไดร้ับทรัพย์สินเข้ำมำจัดท ำทะเบียน

ทรพัยสิ์น กำรจัดท ำ QRCode และติดตัง้ใหม่ทุกสำขำที่บริหำรงำนโดยบริษัทฯ และส ำนักงำนใหญ่ กำร

ปรบัปรุงกระบวนกำรเพิ่มทรพัยสิ์น กำรแกไ้ข โอนยำ้ย กำรตรวจนบั และกำรบ ำรุงรกัษำแจง้ซ่อม กำรตดั

จ ำหน่ำยและท ำลำย และรำยงำนต่ำงๆ ที่น ำไปใชใ้นกำรวำงแผนต่อไป ซึ่งจะตอ้งอ ำนวยควำมสะดวก โดย

สำมำรถใชโ้ปรแกรมที่สำมำรถใชไ้ดก้บัโทรศพัทส์มำรท์โฟนปัจจบุนั  

นอกจำกโครงกำรท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ยงัมีกำรพฒันำโครงกำรอื่นๆ ตำมกำรรอ้งขอ

และอนุมัติให้ด  ำเนินกำรของผู้ใช ้เช่น โครงกำรกำรน ำระบบหุ่นยนตเ์ขำ้มำช่วยลดกำรท ำงำนที่ท  ำบ่อยๆ (Robot 
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Process Automation - RPA) โครงกำรปรบัปรุงระบบกำรขำย (POS) ของแบรนดญ่ี์ปุ่ น เป็นตน้ ซึ่งฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันำใหอ้งคก์รรองรบัใหท้นักบักำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 

 

2. พัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรทั้งบุคลำกรภำยในตัง้แต่ระดับปฏิบัติกำรจนถึงระดับ

บริหำร ตั้งแต่วันแรกที่มีกำรเข้ำปฏิบัติงำน โดยมีหลักสูตรฝึกรอบรม แนะน ำระบบสำรสนเทศที่เก่ียวข้องของแต่ละ

หน่วยงำน 

หน่วยงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรวำงแผนกำรฝึกอบรมใหพ้นักงำนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในระบบ

เทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งของแต่ละหน่วยงำน หรือผูท้ี่มีควำมสนใจ 

 

3. จดักำรกระบวนกำรสรรหำอุปกรณเ์ทคโนโลยีที่ไดร้บัมำตรฐำน เขำ้มำใชภ้ำยในองคก์รใหต้รงตำมวตัถุประสงค์

กำรปฏิบัติงำนและจดัท ำโครงกำรบริหำรจดักำรขยะอิเล็กทรอนิกส ์ใหน้ ำกลับมำใชใ้หม่ เพื่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้ภำยใน

องคก์ร หรือส่งมอบใหก้บัหน่วยงำนอื่นไปใช ้หรือท ำลำยใหถ้กูตอ้ง 

นอกจำกกระบวนกำรสรรหำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จ  ำ เป็นมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนแล้ว ปัญหำกำรจัดกำรขยะ

อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ไดเ้ลยและกลำยเป็นปัญหำส ำคญัประกำรหนึ่ง เนื่องดว้ยองคก์รตอ้งมีกำรน ำเขำ้มำใช้

ใหช้่วยตอบสนองควำมตอ้งกำรและช่วยพัฒนำธุรกิจ ท ำใหบ้ริษัท เซ็น คอปอเรชั่น กรุ๊ป มีกำรน ำผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยี

จ ำนวนมำกเขำ้มำใช ้ส่งผลใหข้ยะอิเล็กทรอนิกสม์ีปรมิำณที่สงูขึน้ 

กำรด ำเนินกำรจะมีกำรขยำยผลใหท้ั่วทัง้องคก์ร ทัง้ในส่วนส ำนกังำนใหญ่ และขยำยผลไปยงัในส่วนของรำ้นอำหำร

สำขำ  โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ให้คัดแยกขยะ เพื่อน ำไปสุ่กระบวนกำ รจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพ  เพื่อรณรงคแ์ละขยำยผลสู่กำรสรำ้งกระบวนกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน ในกำรดูแลรกัษำสภำพแวดลอ้ม

กำรท ำงำน   และบรูณำกำรควำมรว่มมือในกำรจดักำรสภำพแวดลอ้ม สอดคลอ้งหลกักำรของกำรน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน  
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5.3.9  การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
 5.3.9.1  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในลดผลกระทบทำงลบของเมืองต่อส่ิงแวดลอ้มต่อหวัประชำกรโดยรวมถึงกำรใหค้วำม
สนใจเป็นพิเศษต่อคุณภำพอำกำศและกำรจัดกำรของเสียของเทศบำล ผ่ำนกำรจัดกำรขยะของเสียที่เกิดจำกกำรผลิต
อำหำร เช่นกำรแยกขยะขวดพลำสติก พลำสติกยืด เพื่อใหเ้กิดกำรหมนุเวียนน ำมำใชใ้หม่ Circular Economy กำรจดักำร
แยกเศษอำหำรท่ีมีสดัส่วนเยอะมำกที่สดุในรำ้นอำหำร เพื่อไปใชเ้ป็นอำหำร เพื่อลดกำรสรำ้งขยะใหเ้กิดขึน้ในหลมุฝังกลบ 
ผ่ำนกำรรว่มมือกบัหน่วยงำนต่ำงๆ รวมไปถึงกำรปรบัเปล่ียนบรรจภุณัฑใ์หเ้ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  
 
 5.3.9.2  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทมีนโยบำยคดัแยกขยะทั่วทั้งองคก์ร ทั้งในส่วนส ำนักงำนใหญ่ และ ส่วนของรำ้นอำหำร  โดยมีกำรสรำ้ง

จิตส ำนึกให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ให้สำมำรถคัดแยกขยะได้อย่ำงถูกต้อง เพื่อน ำไปสุ่กระบวนกำรจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพ   

 
 5.3.9.3  การบริหารจัดการขยะ 

 ขยะรีไซเคิล จดัแยกประเภทขยะทัง้ภำยในส ำนกังำนใหญ่และหนำ้สำขำ เพื่อบรหิำรจดักำรขยะใหถ้กูน ำไปก ำจดั

อย่ำงถูกวิธี ตลอดจนสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หเ้ป็นประโยชนต์ำมแนวทำงเศรษฐกิจหมนุเวียน ส่งผลใหบ้ริษัท ไดส้ำมำรถ

คดัแยกขยะที่เกิดจำกกำรใชท้รพัยำกร จำกควำมรว่มมือของแบรนดใ์นเครือ 6 แบรนด ์ จ ำนวน 59 สำขำ ทั่วประเทศ ไดถ้งึ 

16,151 กิโลกรมั และส ำนกังำน จ ำนวน 480 กิโลกรมั จำกควำมรว่มมือของพนกังำนทกุฝ่ำย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดม้ีกำรแยกขยะพลำสติกยืด ใน
ส ำนกังำนใหญ่ และรำ้นอำหำร  กบั
โครงกำร วน  บรษิัท  TPBI 
ผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรมบรรจุ
ภณัฑ ์ 

ไดเ้ขำ้รว่มโครงกำรส่งพลำสติกกลบับำ้น กบั  
TRBN ในกำรแยกขยะพลำสติก ภำยในรำ้น 
ไปยงัจดุ  drop point ของ ส่งพลำสติกกลบั
บำ้น ในศนูยก์ำรคำ้ 

ไดม้ีกำรคดัแยกขยะกระดำษส ำนกังำนใหญ่
เพื่อส่งต่อใหโ้ครงกำร PAPERX ของ SCG  
โครงกำรกระดำษเก่ำแลกกระดำษใหม่ เพื่อ
รวบรมเศษกระดำษของบรษิัทส่งต่อใหก้บั   
SCG  เพื่อน ำกลบัไปรีไซเคิล 
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Application ในกำรบรหิำรจดักำรขยะดว้ย 
ขอ้มลูที่ทำง ZEN ไดน้ ำมำใชใ้นกำร 
Monitor  กำรจดักำรขยะภำยในส ำนกังำน
ใหญ่ และสำขำรำ้นอำหำร 

ไดจ้ดักำรแยกขยะขวดน ำ้พลำสติก 
เพื่อลดขยะกบัโครงกำร เซ็นทรลัท ำ  
กบัรำ้นอำหำรในเครือศนูยก์ำรคำ้  CPN  

ไดร้ว่มมือกบัโครงกำรทิง้ดี ในศนูยก์ำรคำ้   CPN  
ในกำรแยกขยะกล่องพลำสติกและกล่องกระดำษ  
รำยไดจ้ะน ำไปสนบัสนนุกำรศกึษำวคัซีนโควิท 19  
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การคัดแยกขยะหน้าสาขา 
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ผลกำรด ำเนินกำร .” โครงกำรจัดกำรขยะอุปกรณอ์ิเลคทรอนิกสท์ี่ไม่เป็นประโยชน์” กำรเปรียบเทียบขอ้มลูปี 

2020  และกำรด ำเนินงำนของปี 2021  

 

สรุปเปรียบเทยีบ ปี   2563 ปี   2564 

จ ำนวน / ปรมิำณ (รำยกำร) 2,576.00 5,670.00 

น ำ้หนกัรวม (กิโลกรมั) 918.00 1,656.14 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย (บำท) 64,000 126,750.00 
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 5.3.9.4  การลด ละ เลิกพลาสติก ปรับเปลี่ยนชนิดของบรรจุภัณฑท์ีบ่รรจุสินค้า 
 กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรจดัหำบรรจุภณัฑท์ี่มีควำมปลอดภยัและเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม  ตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  กำรเก็บรกัษำ และคงคุณภำพของอำหำรจนถึงมือลูกคำ้ โดยมีควำมมุ่งมั่นที่จะลดกำรใช้

พลำสติกครัง้เดียวทิง้ โดยปรบัเปล่ียนเป็นบรรจุภัณฑก์ระดำษ เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและโลกใหไ้ดม้ำกที่สดุ 

ตัง้แต่ปี 2561 จะเห็นไดว้่ำปริมำณกำรใชพ้ลำสติกลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จนปี 2564 ถึงแมว้่ำจะมีสถำนกำรณโ์ควท 19 ท่ีมี

กำรใชบ้รรจุภณัฑด์ิลิเวอรี่เพิ่มเป็นหลำยเท่ำ แต่บริษัทก็ยงัคงตัง้มั่นควำมส ำเร็จใหส้ดัส่วนกำรใชบ้รรจุภณัฑพ์ลำสติกต ่ำ

กว่ำ 50% ของบรรจภุณัฑท์ัง้หมด  

 

 

 

 

ปรมิำณกำรใชสิ้นคำ้กลุ่มพลำสติกและกระดำษในแต่ละปี (หน่วยเป็น Tons.)        

Description 
Q'ty (Tons.) 

% (Y2021) 
Y2018 Y2019 Y2020 Y2021 

 Plastic   118.92   121.60   131.07   171.61  51.89% 
 Paper   38.85   47.18   101.10   159.09  48.11% 
Grand Total  157.77   168.79   232.17   330.70  100.00% 

 

 

 

75.37% 72.05%
56.46% 51.89%
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แบรนดต์ ำมั่ว เลือกใชภ้ำชนะใส่อำหำรที่ผลิตจำกเยื่อพืชธรรมชำติ 100% ไม่เคลือบพลำสติก เพื่อใหผู้บ้ริโภคมั่นใจไดว้่ำ 

อำหำร ที่สั่งมำทำนสะอำดและปลอดภยั อีกทัง้ ภำชนะเหล่ำนีย้งัย่อยสลำยได ้100% ช่วยลดภำระและค่ำใชจ้่ำยของรฐัใน

กำรก ำจดัขยะ ไม่ท ำลำยสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

แบรนดร์ำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น ไดป้รบัเปล่ียนภำชนะใส่อำหำรท่ีท ำจำกกระดำษมำกยิ่งขึน้ ขยำยผลเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รวมไป

ถึงลดกำรใชห้ลอดพลำสติกใชค้รัง้เดียวทิง้อีกดว้ย 
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 5.3.9.5  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 บริษัทฯไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคัญของกำรจดัท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร จึงไดเ้ขำ้ร่วมด ำเนินโครงกำรฯ 

เพื่อประเมินปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององคก์ร และพิจำรณำหำแนวทำงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของ

ตนอย่ำงมีประสิทธิภำพ อนัจะส่งผลใหเ้กิดกำรพฒันำบรษิัท และบคุลำกรอย่ำงยั่งยืน  

 ก ำหนดใหปี้งบประมำณ 2563 เป็นปีฐำนในกำรประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยใชข้อ้มลูตัง้แต่วนัที่ 1 

มกรำคม - 31 ธันวำคม 2563 เนื่องจำกเป็นปีที่มีขอ้มลูครบถว้นและเป็นปีแรกที่เริ่มด ำเนินกำรประเมินกำรปล่อยและกำร

ดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกรวมทั้งไดร้บักำรทวนสอบควำมถูกตอ้งของผลกำรประเมินกำรปล่อยและกำรดูดกลับก๊ำซเรือน

กระจกจำกผูท้วนสอบ 

 กำรจัดกำรพลังงำนและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงกิจกรรมที่ เกิดจำกกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และรบัผิดชอบต่อสงัคมดว้ยกิจกรรมชดเชยคำรบ์อน มีส่วนร่วมของประเทศในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและ

กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยร่วมกับโครงกำรก๊ำซเรือนกระจกในส ำนกังำนใหญ่ รำ้น ZEN 

สำขำเซ็นทรลัลำดพรำ้ว รำ้นต ำมั่วสำขำ สำมย่ำนมิตรทำวน ์ และไดม้ีกำรชดเชย ใหเ้ป็น Carbon Neutral 
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5.3.9.6  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ  ยงัคงด ำเนินกำรกำรประหยดัพลงังำนอย่ำงต่อเนื่อง 

1. กำรบรหิำร และ กำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำในอำคำรส ำนกังำนใหญ่ 

- กำรเปิดใหบ้ริกำรใชลิ้ฟท ์ในเวลำ 6.00 น และปิด กำรใหบ้ริกำรในเวลำ 18.30 น และใหใ้ชลิ้ฟทบ์ริกำรเพียงตวัเดียว 

พนกังำนบำงส่วนจะใชเ้ดินขึน้บนัไดแทนกำรใชลิ้พท ์

- ใหเ้ปิดเครื่องท ำควำมเย็นและไฟฟ้ำเมื่อเริ่มปฏิบตัิงำน 8.00 นและปิดในเวลำ  18.30 น หรือเมื่อไม่มีผูอ้ยู่ปฏิบตัิในพืน้ท่ี

นัน้เป็นเวลำนำน   

- ใหค้วบคมุคมุกำรเปิดไฟฟ้ำในอำคำรส่วนจอดรถเท่ำที่จ  ำเป็น 

- ปิดกำรใชลิ้ฟทท์ัง้หมดในช่วงโควิด 19  ระบำด และมีกำรท ำงำนท่ีบำ้น  (WFH) 

- งดเวน้กำรใชลิ้ฟทใ์นกำรขึน้ลงระหว่ำงชัน้ 

ค่ำใชจ้่ำยกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำของส ำนกังำนใหญ่ อ่อนนชุ โดย 

ช่วง  มค -ธค 2562   มีค่ำใชจ้่ำย  2,789,696.94 บำท 

ช่วง  มค -ธค 2563   มีค่ำใชจ้่ำย  1,899,376.98 บำท  

ช่วง  มค -ธค 2564   มีค่ำใชจ้่ำย  1,525,063.68  บำท   

ค่ำใชจ้่ำยลดลง 374,313.30 บำท  หรือคิดเป็น 19.7 %  
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2.  กำรบรหิำรและกำรจดักำรน ำ้ อำคำรส ำนกังำนใหญ่ 

บรษิัทมีแนวทำงกำรใชท้รพัยำกรน ำ้อย่ำงคุม้ค่ำ และกำรณรงคป์ระหยดักำรใชน้ ำ้ 

ค่ำใชจ้่ำยกำรใชน้ ำ้ประปำ ของส ำนกังำนใหญ่ อ่อนนชุ โดย 

ช่วง  มค -ธค 2562   มีค่ำใชจ้่ำย  137,664.37 บำท 

ช่วง  มค -ธค 2563   มีค่ำใชจ้่ำย    42,361.65  บำท  

ช่วง  มค -ธค 2564   มีค่ำใชจ้่ำย    31,463.74 บำท  

ค่ำใชจ้่ำยลดลง 10,897.91 บำท  หรือคิดเป็น  25.7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ก ำหนดใหม้ีกำรใชอุ้ปกรณส์ ำนกังำน เช่น กระดำษ เครื่องเขียน อุปกรณอ์ื่น อย่ำงมีคุณค่ำและไดป้ระโยชนส์งูสดุ ใช้

กระดำษเท่ำที่จ  ำเป็น  งดกำรแจกเอกสำรในกำรประชุมยกเวน้ที่จ  ำเป็น  มีกำรรณรงคใ์ห้ถ่ำยเอกสำร/พิมพด์ว้ย

กระดำษสองหนำ้หรือ ใหน้ ำกระดำษที่เสียมำพิมพห์รือถ่ำยเอกสำร อปุกรณบ์ำงอย่ำงที่หน่วยงำนไม่ใช ้ เช่น แฟ้ม ให้

น ำมำคืนเช่นแฟ้ม เพื่อใหผู้ต้อ้งกำรใชเ้บิกเอำไปใชต้่อ  

ค่ำใชจ้่ำยกระดำษ     A4     ปี  2563  :  2,413   รีม      จ ำนวนเงิน   209,931  บำท 

                                         ปี  2564  :  1,150   รีม      จ ำนวนเงิน   100,050  บำท 

                                         ลดลง 1,263  รีม คิดเป็น  52  % (109,881 บำท ) 

4. ก ำหนดใหม้ีกำรใชน้ ำ้และสำรเคมีต่ำงๆเป็นไปอย่ำงประหยดั โดยเฉพำะในรำ้นและสำขำของแบรนดต์่ำงๆ มีวิธีกำร

ด ำเนินกำรหลำยรูปแบบ            

5. ก ำหนดให้กำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในภำพรวมเป็นส่วนหนึ่งของ KPI ในกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่

รบัผิดชอบ  
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ส่วนที่ 1.3 หนำ้ที่ 76 
 

 

6. กำรประหยัดในระบบกำรขนส่ง กำรร่วมขนส่งโดยรถขนส่งของผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกคันเดียวกัน ทั้งสินคำ้ของกลุ่ม

บริษัทฯและบริษัทอื่น รวมทัง้กำรรบัสินคำ้หรือวตัถดุิบอื่นกลบัมำดว้ยเพื่อประหยดักำรขนส่งและกำรใชท้รพัยำกรให้

ไดป้ระโยชนส์งูสดุรวมทัง้กำรใหผู้ผ้ลิตสินคำ้บำงรำยส่งสินคำ้บำงประเภทตรงไปยงัผูร้บัซึ่งเป็นคู่คำ้หรือรำ้นหรือแฟรน

ไชสซ์ี่ของกลุ่มบรษิัท ฯ 
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ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 1 
 

4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ( Management Discussion and Analysis : MD&A ) 

 
4.1 วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

 
 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ดีขึ้นจนนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด และการ
เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2564 ฟื้นตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวสอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index: CCI) ที่ปรับตัวดี
ขึน้จากระดับ 40.6 ในไตรมาส 3 เป็น 45.0 ในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.6 

สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจของไทย รายได้ของ
บริษัทปรับตัวดีขึ้นมากกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 
หลังจากที่รัฐบาลค่อยๆผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ประกอบกับความพยายามของบริษัทในการออกโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อ
เพิ่มจำนวนลูกค้าในการรับประทานอาหารที่ร้านให้มากขึ้น ตลอดจนการมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายผ่านการบริการจัดส่งอาหาร
และกลุ่มสินค้าค้าปลีกอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างระมัดระวัง ส่งผลให้บริษัท
สามารถสร้างผลกำไร โดยพลิกจากขาดทุนต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 และ 3 เป็นมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 อยู่ที่ 10 
ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ผลกำไรไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ลดลง 35%  จากการทีบ่ริษัทมีการตั้งด้อย
ค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน 18.1 ล้านบาท ซึ่งหากไม่นับรวมรายการดังกล่าว ในไตรมาสที่ 4 ปี 
2564 บริษัทจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 28.5 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามจากการระบาดของ COVID-19 (สายพันธุ์เดลต้า) ที่รุนแรงในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2564 ทำ
ให้รัฐบาลต้องยกระดับมาตรการควบคุมการระบาด ซึ่งส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้จากธุรกิจร้านอาหาร จากคำสั่งการห้าม
การนั่งรับประทานในร้าน โดยให้เหลือเพียงช่องทางการนำกลับไปบริโภค ตลอดจนการล็อคดาวน์ห้างสรรพสินค้า  100% 
ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทท้ังปี 2564 ยังอยู่ในระดับต่ำกว่ากับป ี2563 เล็กน้อย โดยรายได้รวมของบริษัท
ปรับตัวลดลง 3.0% และมีผลขาดทุนสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 88.5 ล้านบาท (หากไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน 13.3 ล้านบาท บริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2564 จำนวน 74.9 
ล้านบาท) 

เหตุการณ์สำคัญระหว่างปี 2564 

▪ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บรษิัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด (ZKC) ร่วมกับผูผ้ลิตเครื่องปรุงรสราย
ใหญ่จากจังหวัดมหาสารคาม ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 เพื่อขยายธุรกิจอาหารคา้ปลีก  

▪ เปิดตัว Application ใหม่ “Zen Group Sookciety” ในเดือนพฤษภาคม 2564  
▪ ร้านอาหารทุกแบรนด์ในเครือไดร้บัสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย “SHA”  
▪ ได้รับ 3 รางวัล "Thailand Franchise Award 2021" จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ โดยแบรนด์

เขียง ไดร้างวัล "สดุยอดแฟรนไชสไ์ทยดาวรุ่ง" (Franchise Shining Star), แบรนด์ตำมั่ว ได้ 2 รางวลั “แฟรนไชส์ไทย
อาหารยอดเยี่ยม” (Best Food Franchise) และ “แฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม” (Best Large Franchise) 

▪ ได้รับคัดเลือกให้เป็น "หุ้นยั่งยืน"  ปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Index (THSI) ป ี 2564 จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  

 

 
 
 
 
 

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ 
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ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 2 
 

กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
ปี 2565 ยังเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทอีกปีหนึ่ง เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงการระบาดของ  COVID-19 ที่ยังคง

เกิดขึ้นทั่วประเทศและไวรัสสายพันธุ์ใหม่ "โอมิครอน" ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย รวมถึงความท้าทายของราคาวัตถุดิบ และค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก เพื่อ
เตรียมพร้อมและสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ “5 เสาหลักการดำเนินธุรกิจของ 
ZEN Group” เพื่อให้สามารถรับมือกับสถาณการณ์ในปัจจุบัน สร้างการเติบโตของธุรกิจในอนาคตและผลกำไรได้อย่างยั่งยืน
สำหรับปี 2565 และปีต่อๆไป ดังนี ้
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 ธุรกิจ        
ร้านอาหาร 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพการณ์เศรษฐกิจ
และสังคม ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ New Normal และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจร้านอาหาร 
บริษัทได้สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องให้กับธุรกิจร้านอาหาร ซ่ึงเป็นแหล่งรายไดห้ลักของบริษัท ดังน้ี 

▪ เพิ่มปริมาณการรับประทานอาหารในร้านด้วยการทำการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นใหต้รงกับความต้องการของผู้บริโภค 
▪ มุ่งเน้นการปรับปรุงการดำเนินงานภายในสาขา และสร้างระบบการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อรับรองความปลอดภัยในอาหาร 

(Food Safety) ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และกำจัดการทำงานท่ีซ้ำซ้อน  
▪ ขยายสาขาใหม่อย่างระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับกำลังซื้อและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเน้นรูปแบบร้านขนาดเล็ก นอก

ศูนย์การค้าในทำเลท่ีมีประชากรหนาแน่น ท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านอาหารของกลุ่มบริษัทได้ง่าย 
▪ พลิกฟื้นแบรนด์ ZEN ซ่ึงถือเป็นแบรนด์หลักของกลุ่ม ด้วยการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ 
▪ คัดเลือกปิดสาขาท่ีไม่ทำกำไร 

ธุรกิจ              
แฟรนไชส์ 

 

ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัทในการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับและเพื่อเป็นการกระจาย
ความเสี่ยง (Diversify) ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุน ทำให้การขยายสาขาเป็นไปได้ง่ายและ
รวดเร็ว บริษัทได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจแฟรนไชส ์ ซ่ึงเป็นช่องทางในการสนับสนุนรายได้ให้กับบริษัท ดังน้ี 

▪ พัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการระบบธุรกิจแฟรนไชส์ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการ แฟรน
ไชส์เชื่อมั่นในการเปิดร้านอาหารแฟรนไชส์กับบริษัท 

▪ นำเสนอพัฒนาโมเดลร้านแฟรนไชส์ และแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์มากขึ้น 
▪ ให้การสนับสนุนและดูแลแฟรนไชส์ซีอย่างต่อเน่ือง ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และการทำการตลาดเพื่อสร้างรายได้และ

ผลกำไรของแฟรนไชส์เองให้มากขึ้น 

ธุรกิจ                  
บริการจัดส่ง
อาหาร / E-
Commerce 

 

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันท่ีรุนแรง และผลกระทบจากการต้องปิดร้านชั่วคราว บริษัทได้
ให้ความสำคัญกับการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยมากขึ้น  โดยลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (Platform online delivery) ท้ังผ่านผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร (3rd parties platform) และ ระบบการให้บริการ
จ ัดส ่ งอาหารของบร ิษ ัท เองผ ่ านช ่องทาง Call Center 1376,  www.1376delivery.com,  Application “Zen Group 
Sookciety” และ Line Official Account  โดยบริษัทได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร / E-Commerce 
อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัท ดังน้ี 

▪ พัฒนาและปรับปรุงช่องทางการสั่งอาหารออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  
▪ ขยายสาขาที่ให้บริการเฉพาะการจัดส่งอาหารในรูปแบบ Cloud Kitchen เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นท่ี

ต่างๆมากขึ้น 
▪ นำเสนอเมนูใหม่ๆ ควบคู่กับการจัดโปรโมชั่นเดลิเวอรี่ให้กับทุกแบรนด์ในกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสั่งซื้อผ่านช่องทางนี้เพิ่ม

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
▪ พัฒนานวัตกรรมในการจัดส่งอาหาร (Delivery Innovation) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เช่น การ

พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ที่ไม่เพียงแต่มีความสวยงาม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เปิดรับประทานได้
สะดวก แต่ยังสามารถรักษาอุณหภูมิ และคุณภาพอาหารให้เหมือนกับรับประทานท่ีร้านอาหารของบริษัท 

ธุรกิจ               
ค้าปลีก 

 

 

บริษัทเป็นท้ังผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ของบริษัท ซ่ึงธุรกิจค้าปลีกนี้ไดเ้ข้ามาช่วยกระจายความเสี่ยง
ในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอาหารค้าปลีกเพื่อเพิ่มรายได้ และอัตรากำไรสุทธิของบริษัท ดังน้ี 

▪ พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
▪ การขายผ่านคู้ค้า และผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่เพื่อช่วยในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น  
▪ ขยายการขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซต่างๆ 

   ธุรกิจใหม ่

 

 

เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด และเปิดกว้างสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้น บริษัทได้มีการพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องของการควบกิจการ (M&A)/ร่วมทุน (JV) กับท้ังร้านอาหาร หรือ ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการขาย
สินค้า 

ขณะเดียวกันบริษัทมีการวางแผนการเงิน ควบคุมและระมัดระวังในเรื่องของสถานะเงินสดของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัท
สามารถรับมือกับการปรับแผนธุรกิจได้ทันในทุกสถานการณ์ 
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   บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                           

ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 3 
 

Retail, 
4.4%

Restaurant
, 70.2%

Delivery , 
14.2%

Raw Material 
Sales, 6.3%

Franchise 
Fees, 2.8%

Other Income, 
2.1%

Franchise, 
9.1%

 
งบกำไรขาดทุน ไตรมาสที ่4 

2563 2564 เพิ่มขึ้น  (ลดลง) 
หน่วย : ล้านบาท 2563 2564 เพิ่มขึ้น  (ลดลง) 
รายได้จากการขายและบริการ (รายได้
หลัก) 659 765 106 16% 2,284 2,209 (75) (3%) 

รายได้อื่น 13 15 3 20% 49 47 (3) (6%) 
รวมรายได ้ 672 781 109 16% 2,333 2,255 (78) (3%) 
ต้นทุนขายและบริการ 333 399 66 20% 1,229 1,243       

14        1% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 192 226 34 18% 733 687 (47) (6%) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 116 131 15 12% 421 398 (22) (5%) 
รวมค่าใช้จา่ย 642 756 115 18% 2,383 2,328 (55) (2%) 
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน 30 24 (6) (18%) (50) (73) (23) 46% 
ต้นทุนทางการเงิน 7 9 2 40% 34 38 4 12% 
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทรว่มที่ใช้วิธี
ส่วนได้เสีย (1) 0 0 (33%) (1) (2) (1) 45% 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 22 14 (8) (35%) (84) (112) (28) 32% 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 6 4 (2) (30%) (21) (23) (2) 12% 
กำไร (ขาดทุน) 16 10 (6) (37%) (64) (89) (25) 39% 

 

 ในป ี2564 บริษัทเปิดร้านอาหารใหม่จำนวน 43 สาขา แบ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ 6 สาขา และสาขาแฟรน
ไชส์ 37 สาขา โดยส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารแบรนด์เขียง  ทั้งนี้ ณ สิ้นปี2564 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทัง้สิ้น 349 สาขา แบ่งเป็น
สาขาท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ 141 สาขา และสาขาแฟรนไชส ์ 208 สาขา คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 4 0 :60  

การขยายสาขา 
ไตรมาสที ่4 

ปี 2563 ปี 2564 
2563 2564 

จำนวนสาขาที่บริษัทเป็นเจา้ของเปิดใหม่ระหว่างงวด 1 2 6 6 
จำนวนสาขาที่บริษัทเป็นเจา้ของ ณ วันสิ้นงวด  148 141 148 141 
จำนวนสาขาแฟรนไชส์ที่เปิดใหม่ระหว่างงวด  15 5 50 37 
จำนวนสาขาแฟรนไชส์ ณ วันสิ้นงวด  198 208 198 208 
      รวม จำนวนสาขาเปิดใหม่ระหวา่งงวด  16 7 56 43 
             จำนวนสาขาทั้งหมด ณ วันสิน้งวด  346 349 346 349 
อัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดิม: SSSG (%)(1)   -21.5% +18.5% -30.4% +0.8% 

หมายเหตุ: (1)คำนวณจากรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มของสาขาเดิมเฉลี่ยต่อจำนวนวันที่เปิดดำเนินการจริงของสาขาเดิม 

 

  รายได้รวม 
                           โครงสร้างรายได้ใน 4Q2564                                                  โครงสร้างรายได้ใน 2564 

                    
หมายเหตุ: (1) ร้อยละของรายได้รวม 

Retail, 
4.1%
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, 77.3%

Delivery , 
9.2%
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Sales, 5.2%
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Fees, 
2.2%
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7.4%

สรุปผลการดำเนินงาน 

การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของบริษัท 

151



   บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                           

ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 4 
 

รายได้รวม ไตรมาสที ่4 ปี 
2563 

ปี 
2564 เพิ่มขึ้น  (ลดลง) 

หน่วย : ล้านบาท 2563 2564 เพิ่มขึ้น  (ลดลง) 
รายได้จากการขาย 639 748 110 17% 2,214 2,146 (68) (3%) 
▪ รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร 536 603  70  13%  1,822 1,582  (240) (13%) 
▪ รายได้จากการขายวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส์ 38 41  3  9%  130 143   13   10% 
▪ รายได้จากบรกิารจัดส่งอาหารและบรกิารจดั

เลี้ยง 
52 72  21  40% 212 321  109  51% 

▪ รายได้ธุรกิจอาหารค้าปลีก 14 32  18  127% 50 100  50  100% 
รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส ์ 21 17 (3) (15%) 70 63 (7) (10%) 
รายได้จากการขายและบริการ (รายไดห้ลัก) 659 765 106 16% 2,284 2,209 (75) (3%) 
รายได้อื่น 13 15 3 21% 49 47 (3) (6%) 
รายได้รวม 672 781 109 16% 2,333 2,255 (78) (3%) 

 

 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 781 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท หรือ 16% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และ
มีอัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดิม (SSSG) 
ของบริษัท +18.5% โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้
จากการดำเนินธุรกิจต่างๆ ดังนี ้
▪ รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท หรือ 13% 

จากการออกโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการรับประทานอาหารในร้าน 
โดยเฉพาะการทำบุฟเฟ่ต์แบรนด์ ZEN ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี
โดยเริ่มให้บริการเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2564  

▪ รายได้จากการขายวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส์ เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท 
หรือ 9% เนื่องจากร้านอาหารกลุ่มแฟรนไชส์มียอดขายเพิ่มขึ้น
หลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด  

▪ รายได้จากบริการจัดส่งอาหารและบริการจัดเลี้ยง เพิ่มขึ้น 21 
ล้านบาท หรือ 40% จากการผลักดันยอดขายผ่านช่องทางบริการ
จัดส่งอาหารมากขึ้น ทั้งผ่านผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร และผ่าน
แอปพลิเคชัน “Zen Group Sookciety” ที่รวบรวมแบรนด์ใน
เครือไว้ด้วยกัน โดยมีโปรโมชั่นให้เลือกหลากหลายและบริการ
จัดส่งฟรี 

▪ รายได้ธุรกิจอาหารค้าปลีก เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท หรือ 127% 
จากการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์ฟูดส์ 
จำกัด รวมทั้งจากการออกสินค้าใหม่ และการขายผ่านช่องทาง 
Modern Trade และออนไลน์มากขึ้น  

▪ รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ ลดลง 3 ล้านบาท หรือ 15% 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ลดลงจากการเปิดสาขาแฟรนไชส์ใหม่น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 10 สาขา อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายได้จากค่าสิทธิ  ค่า
การตลาดที่เก็บจากแฟรนไชส์ และค่าต่อสัญญาแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีผ่านมา 

▪ รายได้อื่น  เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือ 21% โดยมีสาเหตุมาจาก
ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกอบการกรณีพิเศษจากประกันสังคม  

สำหรับ ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,255 ล้านบาท ลดลง 
78 ล้านบาท หรือ 3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน แต่มีอัตราการ
เติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดิม (SSSG) ของบริษัท 
+0.8% โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี ่ยนแปลงของรายได้จากการ
ดำเนินธุรกิจต่างๆ ดังนี ้
▪ รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร ลดลง 240 ล้านบาท หรือ 13% 

เนื ่องจากมาตรการต่างๆของภาครัฐเพื ่อควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรัส โควิด-19 ระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3  
ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการทั้งการนั่งรับประทานใน
ร้าน และรวมถึงบริการซื้อกลับบ้าน (Take away) และบริการ 
delivery  

▪ รายได้จากการขายวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส์ เพิ่มขึ้น 13 ล้าน
บาท หรือ 10% เนื่องจากมีจำนวนสาขาแฟรนไชส์ที่เพิ ่มมาก
ขึ้น 

▪ รายได้จากบริการจัดส่งอาหารและบริการจัดเลี้ยง เพิ่มขึ้น 
109 ล้านบาท หรือ 51% จากการผลักดันยอดขายผ่าน
ช่องทางบริการจัดส่งอาหารมากขึ้น ซึ่งช่วยลดผลกระทบจาก
การลดลงของรายได้ที่มาจากการนั่งรับประทานอาหารภายใน
ร้านได้เป็นอย่างมาก 

▪ รายได้ธุรกิจอาหารค้าปลีก เพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท หรือ 100% 
จากการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์
ฟูดส์ จำกัด รวมทั้งจากการออกสินค้าใหม่ และการขายผ่าน
ช่องทาง Modern Trade และออนไลน์มากขึ้น  

▪ รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์  ลดลง 7 ล้านบาท หรือ 
10% โดยบริษัทมีรายได้จากค่าสิทธิและค่าการตลาดที่เก็บ
จากแฟรนไชส์ลดลงเนื่องจากสาขาแฟรนไชส์เองก็มียอดขายที่
ลดลงจากผลกระทบของมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื ้อไวรัส โควิด-19 อีกทั้งบริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียม
สมาชิกแรกเข้าลดลงจากจำนวนสาขาแฟรนส์ใหม่ที่เปิดจำนวน
น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 13 สาขา 

▪ รายได้อื่น ลดลง 3 ล้านบาทหรือ 6% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
(1) รายได้ค่าติดตั้งระบบให้กับร้านแฟรนไชส์ลดลง และ (2) 
รายได้ค่าบัตรสมาชิกตัดจ่ายลดลง  

 4Q2564 VS 4Q2563 2564 VS 2563 
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   บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                           

ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 5 
 

 

                          

                                                                                                    

 

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น 

                       
 
 

                                                                                                       

บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 366 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
เพิ่มขึ้น  40 ล้านบาท หรือ 12% จากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

• การฟื้นตัวของรายได้จากการดำเนินธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ
รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร  

อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 49.4% ในไตรมาสที่ 4 
ปี 2563 เป็น 47.9% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากสัดส่วนรายได้จากการขายแบบบุฟเฟต์ที่มากขึ้นเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

สำหรับป ี2564 บริษัทมีกำไรขั้นตน้ จำนวน 966 ล้านบาท ลดลง 
89 ล้านบาท หรือ 8% จากปีท่ีผ่านมา โดยมสีาเหตุหลักมาจาก  
• การสูญเสียรายได้จากธุรกิจร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างไตร
มาสที่ 2 และ 3   

• ต้นทุนบรรจุภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมียอดขายจากบริการ
จัดส่งอาหารเพิ่มมากขึ้น 

• การขายบุฟเฟ่ต์ในปี 2564 มีผลให้กำไรขั้นต้นลดลง 
อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 46.2% ในปี 2563 เป็น 43.7% ในปี 
2564   

ต้นทุนขายและบริการ ไตรมาสที ่4 
2563 2564 เพิ่มขึ้น  (ลดลง) 

หน่วย : ล้านบาท 2563 2564 เพิ่มขึ้น  (ลดลง) 

รายได้จากการขายและบริการ 659 765 106 16% 2,284 2,209 (75) (3%) 
ต้นทุนขายและบริการ 333 399 66 20% 1,229 1,243 14 1% 
กำไรขั้นต้น                                        326 366 40 12% 1,055 966 (89) (8%) 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 
399 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท หรือ 20% จากงวดเดียวกันของ
ปีท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  
• ต้นทุนวัตถุดิบอาหาร เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากธุรกิจ

ร้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากการทำแคมเปญบุฟ
เฟ่ต์แบรนด์ ZEN ซึ่งเพิ่งเริ่มให้บริการในปี 2564 ประกอบกับ
ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น 

• ต้นทุนการขายส่วนพนักงาน (พ้ืนท่ีส่วนครัว) เพิ่มขึ้นตามรายได้
ที่เพ่ิมขึ้น 

• ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค  (พื ้นที ่ส ่วนคร ัว) 
เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการจ่ายค่าเช่าเริ่มกลับมาเป็นปกติผัน
แปรตามยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น 

สำหรับปี 2564 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 1,243 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท หรือ 1% จากปีที ่ผ่านมา โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก 
• ต้นทุนวัตถุดิบอาหารเพิ่มขึ้น 7% จากการทำแคมเปญบุฟเฟต่์

แบรนด์ ZEN เพื่อกระตุ้นยอดขาย ซึ่งเพิ่งเริ่มให้บริการในปี 
2564 ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เมื่อหักลบกับต้นทุนขายส่วนพนักงานและค่าเชา่ที่
ลดลง ต้นทุนขายและบริการรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 1% โดย 
• ต้นทุนการขายส่วนพนักงาน (พื้นที่ส่วนครัว) ลดลงเนื่องจาก

จำนวนพนักงานที ่ลดลงจากการปิดสาขาในศูนย์การค้า
ช่ัวคราวช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 

• ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค (พื ้นที ่ส่วนครัว) 
ลดลง เน ื ่องจากการเจรจาต่อรองขอส่วนลดค่าเช ่ากับ
ศูนย์การค้าจากการต้องปิดสาขาช่ัวคราวในช่วงล็อคดาวน์ 
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 ค่าใช้จ่ายในการขาย         

            

 

 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 226 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท หรือ 18% จากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  
• ค่าใช้จ่ายพนักงาน (พื้นที่ส่วนรับประทานอาหาร) เพิ่มขึ้นตาม

รายได้ที่เพิ่มขึ้น 
• ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตรา

การจ่ายค่าเช่าเริ ่มกลับมาเป็นปกติผันแปรตามยอดขายที่
เพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และ 2564 
อยู่ในระดับใกล้เคียงกันท่ี 28.6% และ 29.0% ตามลำดับ 

สำหรับปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 687 ล้านบาท 
ลดลง 47 ล้านบาท หรือ 6% จากปีท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
• ค่าใช้จ ่ายพนักงาน (พื ้นที ่ส ่วนรับประทานอาหาร ) ลดลง 

เนื่องจากจำนวนพนักงานท่ีลดลงจากการปิดสาขาในศูนย์การค้า
ช่ัวคราวช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564  

• ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค ลดลง เนื่องจากบริษัทมี
การเจรจาต่อรองขอส่วนลดค่าเช่ากับศูนย์การค้าจากข้อจำกัด
ในการใช้พื้นที่ดำเนินงาน รวมถึงการต้องปิดสาขาช่ัวคราว 

แม้บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายคอมมิชชั่นที่
ให้กับผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหาร (Grab, Lineman, Food Panda 
และ Gojek) เพิ่มมากข้ึนจากการผลักดันยอดขายผ่านช่องทางบริการ
จัดส่งอาหารมากข้ึน  
โดยภาพรวมบริษัทบริหารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากอัตรา 31.4% ของ
รายได้รวมในปี 2563 เป็น 30.4% ในปี 2564 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                                                                                     

 

  

                                                                                                           

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 131 
ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 14 ล้านบาท หรือ 12% จากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 
สาเหตุหลักมาจาก  

• ค่าเผื ่อการด้อยค่าทรัพย์สินเพิ ่มขึ ้น (ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
บริษัทมีการตั้งสำรองการด้อยค่าทรัพย์สินที่ไม่ทำกำไร) 

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 17.3% ของรายได้รวม
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563   เป็น 16.8% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เน่ืองจาก
จากการฟื้นตัวของรายได้ธุรกิจร้านอาหาร  

สำหรับ ปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 398 ล้านบาท 
ลดลง 22 ล้านบาท หรือ 5% จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจาก 

• ค่าใช้จ่ายพนักงานซึ ่งเกี ่ยวกับเงินจ่ายชดเชยตามกฎหมาย
แรงงานและผลประโยชน์พนักงานลดลง 

• ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินลดลง (ในปี 2564 บริษัทมีตัด
จำหน่ายทรัพย์สินของสาขาที่ปิดถาวร 11 สาขา และมีการขาย
ร้านแบรนด์เขียงให้กับแฟรนไชส์ 2 สาขา) 

• ค่าใช้จ่ายต่างๆลดลงจากการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่นการ
เจรจาขอส่วนลดค่าเช่าสำนักงานใหญ่ การยกเลิกการเช่าโกดัง
สินค้า และการดำเนินนโยบายการทำงานที่บ้านทำให้ประหยัดค่า
สาธารณูปโภคสำนักงานใหญ่ 

• ค่าธรรมเนียมธนาคารลดลง เน่ืองจากลูกค้า Dine-in ลดลง 

โดยภาพรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 18.0% ของรายได้รวมในปี 
2563 เป็น 17.7% ในปี 2564  
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ต้นทุนทางการเงิน 

                                            

 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ และอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ  

          

 

     

 

                      

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และ 2564  กำไรสุทธิลดลงจาก 16  
ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาทตามลำดับ ลดลง 6 ล้านบาทหรือ 
37% จากงวดเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
• ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 

บริษัทมีการตั้งสำรองการด้อยค่าทรัพย์สินที่ไม่ทำกำไร ซ่ึง
เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน 18.1 ล้านบาท 
หากไม่นับรวมรายการดังกล่าว ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
บริษัทจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 28.5 ล้านบาท) 

อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 2.4% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เป็น 
1.3% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 

 

โดยภาพรวมปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 89 ล้าน  
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

• การสูญเสียรายได้จากธุรกิจร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีความ
รุนแรงและยาวนานกว่าผลกระทบในปี 2563  

• ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ในปี 2564 บริษัทมี
การตั้งสำรองการด้อยค่าทรัพย์สินที่ไม่ทำกำไร ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดขึ ้นเพียงครั ้งเดียวจำนวน 13.3 ล้านบาท 
หากไม่นับรวมรายการดังกล่าว ในปี 2564 บริษัทจะมี
ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 74.9 ล้านบาท) 

อัตราขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจาก -2.7% ในปี 2563 เป็น -3.9% ใน
ปี 2564 
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ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 9 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท หรือ 40% จากงวดเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการรับรู้ค่าใช่จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า 
(TFRS 16) 

สำหรับปี 2564 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 38 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือ 12% จากงวดเดียวกันของปีที่
ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการรับรู ้ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  16 เรื่องสัญญาเช่า 
(TFRS 16) 
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สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,689 ล้านบาท และ 2,557 ล้านบาท
ตามลำดับ ลดลง 132 ล้านบาทหรือ 5% สินทรัพย์ที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,478 ล้านบาทและ 1,398 ล้านบาทตามลำดับ 
ลดลง 80 ล้านบาทหรือ 5% โดยมสีาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า จากการรับรู้รายการตาม 
TFRS16  

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,211 ล้านบาทและ 1,159 ล้านบาท
ตามลำดับ ลดลง 52 ล้านบาทหรอื 4% ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีลดลงนี้เกิดจาก (1) ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรบัปี -86 ล้านบาท  
และ (2) การไดม้าซึ่งส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอำนาจควบคมุจากการซื้อบริษทัย่อย 34 ล้านบาท 

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.80 ซึ่งลดลงจาก 0.82 ณ สิ้นป ี2563 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก การเพิ่มขึ้นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงเล็กนอ้ยเป็น 1.20 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เมื่อเทียบกับ 1.22 ณ สิ้นป ี2563  
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4.2 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 
ผูล้งทนุควรพิจำรณำงบกำรเงิน และหมำยเหตปุระกอบงบส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 2563 และ 

2564 ที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรแนบของเอกสำรฉบบันี ้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) 2562 2563 2564 
สินทรพัยร์วม 2,044.1 2,689.0 2,557.2 
หนีสิ้นรวม 610.0 1,477.8 1,397.8 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,434.1 1,211.1 1,159.4 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 3,102.5 2,284.0 2,208.8 
รำยไดร้วม 3,144.1 2,333.4 2,255.3 
ก ำไรขัน้ตน้ 1,481.2 1,054.8 965.8 
ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนตน้ทนุทำงกำรเงินและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 131.3 (49.8) (72.7) 
ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 106.2 (63.7) (88.6) 

 

 งบกำรเงินรวม 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 2562 2563 2564 
อตัรำก ำไรสทุธิต่อรำยไดร้วม (%) 3.4 (2.7) (3.9) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) 5.9 (2.7) (3.4) 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 1.2 0.8 0.8 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 0.4 1.2 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   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 2564 

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 2562 2563 
และ 2564 

ผู้สอบบัญชีให้ควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดง
ฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 2563 และ 2564 ผลกำรด ำเนินงำน
รวมและกระแสเงินสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันของ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และของเฉพำะบริษัทฯ โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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4.2.2    สรุปงบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 
  4.2.2.1 งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค . 

2562 2563 2564 

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

สินทรัพย ์       

สินทรพัยห์มนุเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 363.3  17.8 268.5 10.0 267.5 10.5 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 106.5  5.2 71.9 2.7 61.3 2.4 

สินคำ้คงเหลือ – สทุธิ 94.9  4.6 87.1 3.2 123.8 4.8 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 13.5  0.6 8.0 0.3 10.9 0.4 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 19.6  1.0 26.1 1.0 31.2 1.2 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 597.8  29.2 461.6 17.2 494.7 19.3 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม  - - 2.5 0.1 3.9 0.2 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์– สทุธิ 884.3  43.3 720.2 26.8 654.7 25.6 

ค่ำควำมนิยม 182.0  8.9 180.0 6.7 194.8 7.6 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น – สทุธิ 89.7  4.4 85.7 3.2 95.3 3.7 

สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้(2562 : สิทธิกำรเช่ำ) 40.1  2.0 957.0 35.6 817.5 32.0 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี – สทุธิ 33.3  1.6 65.9 2.5 86.1 3.4 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค . 

2562 2563 2564 

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

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 216.9  10.6 216.1 8.0 210.2 8.2 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,446.3  70.8 2,227.4 82.8 2,062.5 80.7 

รวมสินทรัพย ์ 2,044.1 100.0 2,689.0 100.00 2,557.2 100.00 
       

 
หมำยเหต:ุ (1)  รอ้ยละของสินทรพัยร์วม 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค . 

2562 2563 2564 

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

หนีส้นิ       

หนีสิ้นหมนุเวียน       

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน – สทุธิ -  - - - - - 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวยีนอื่น 295.1  14.4 251.9 9.4 318.5 12.4 

ส่วนของหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 

0.6  0.1 202.6 7.5 202.5 7.9 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย 7.1  0.3 0.8 0.0 1.9 0.1 

ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย 106.8  5.2 42.0 1.6 44.4                     1.7 

รำยไดร้บัล่วงหนำ้รอตดับญัชีที่ถงึก ำหนดรบัรูภ้ำยในหนึง่ปี 22.1 1.1 17.2 0.6 12.4 0.5 

ประมำณกำรหนีสิ้นหมนุเวยีนจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ 4.5  0.2 4.6 0.2 7.5 0.3 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน 18.7  0.9 14.5 0.5 2.4 0.1 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 26.5  1.3 32.8 1.2 24.6 1.0 

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 481.4  23.5 566.4 21.1 614.2 24.0 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน       

หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน – สทุธิ 0.2  0.0 778.0 28.9 650.5 25.4 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนผลประโยชนห์นกังำนเมื่อ
เกษียณอำย ุ

16.7  0.8 17.7 0.7 24.7 1.0 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค . 

2562 2563 2564 

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

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนกำรรือ้ถอน 67.6  3.3 62.2 2.3 59.7 2.3 

รำยไดร้บัล่วงหนำ้รอตดับญัช ี 18.7  0.9 29.0 1.1 26.4 1.0 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 25.4  1.3 24.4 0.9 22.3 0.9 

รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 128.6  6.3 911.5 33.9 783.6 30.6 

รวมหนีส้ิน 610.0  29.8 1,477.9 55.0 1,397.8 54.7 

หมำยเหต:ุ (1)  รอ้ยละของสินทรพัยร์วม 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธ.ค . 

2562 2563 2564 

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุน้       

ทนุจดทะเบียน 300.0  14.7 300.0 11.1 300.0 11.7 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 300.0  14.7 300.0 11.1 300.0 11.7 

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 960.0  47.0 960.0 35.7 960.0 37.5 

ส่วนเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควมคมุเดียวกนั 147.8  7.2 148.3 5.5 149.1 5.8 

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม       

จดัสรรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย 30.0  1.5 30.0 1.1 30.0 1.2 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขำดทนุสะสม) (3.7) (0.2) (227.2) (8.4) (316.7) (12.4) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 1,434.1  70.2 1,211.1 45.0 1,122.4 43.9 

ส่วนไดส่้วนเสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 36.8 1.4 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,434.1  70.2 1,211.1 45.0 1,159.4 45.3 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 2,044.1  100.0 2,689.0 100.0 2,557.2 100.0 
       

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

ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 16 
 

  4.2.2.2 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 

2562 2563 2564 

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

รายได้       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 3,102.4 98.7 2,284.0 97.9 2,208.7 97.9 

รำยไดอ้ื่น 41.7  1.3 49.4 2.1 46.6 2.1 

รวมรำยได ้ 3,144.1 100.0 2,333.4 100.0 2,255.3 100.0 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุขำยและบรกิำร 1,621.3  51.6 1,229.2 52.6            1,242.9 55.1 

ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย 901.9  28.7 733.2 31.4 686.6 30.4 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 489.7  15.5 420.8 18.0 398.4 17.7 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 3.7  0.1 33.5 1.4 37.6 1.7 

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย 3,016.6  95.9 2,416.7 103.5 2,365.5 104.9 

ก าไร (ขาดทนุ)จากกิจกรรมด าเนินงาน 127.5 4.1 (83.3) (3.6) (110.2) (4.9) 

ส่วนแบ่งขำดทนุของบรษิัทรว่มที่ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (0.0) 0.0 (1.2) (0.0) (1.7) (0.1) 

ก าไร (ขาดทนุ)กอ่นภาษีเงนิได้ 127.5  4.1 (84.5) (3.6) (111.9) (5.0) 

รำยได ้(คำ่ใชจ้ำ่ย) ภำษีเงินได ้ (21.3) (0.7) 20.8 0.9 23.3 1.1 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 
 

106.2  3.4 (63.7) (2.7) (88.6) (3.9) 

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

ส่วนที่ 1.4 หนำ้ที่ 17 
 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 

2562 2563 2564 

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

ก าไร (ขาดทนุ)ส าหรับปี 106.2  3.4 (63.7) (2.7)               (88.6) 
 

(3.9) 

ก ำไร (ขำดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่น:       

รำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทนุใน
ภำยหลงั 

      

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

1.3 0.0 7.2 0.3 2.6 0.1 

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

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

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 107.2  3.4 (57.9) (2.5) (86.5) (3.8) 

ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 106.2  3.4 (63.7) (2.7) (91.6) (4.0) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 3.0 0.1 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 106.2  3.4 (63.7) (2.7) (88.6) (3.9) 

ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 107.2  3.4 (57.9) (2.5) (89.5) (3.9) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (0.0) 0.0 (0.00 0.0 3.0 0.1 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 107.2  3.4 (57.9) (2.5) (86.5) (3.8) 

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

  ส่วนท่ี 1.4 หนำ้ที่ 19 

 

 4.2.2.3 งบกระแสเงนิสด 

งบระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด 
วันที ่31 ธ.ค. 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก ำไร (ขำดทนุ)ส ำหรบัปี 106.2  (63.7) (88.6) 

รำยกำรปรบักระทบก ำไรส ำหรบัปีเป็นเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใช้
ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 

   

ค่ำใชจ้ำ่ย(รำยได)้ภำษีเงินได ้ 21.3 (20.8) (23.3) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 3.7 33.6 37.5 

ค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 188.8  399.2 363.4 

กลบัรำยกำรประมำณกำรหนีสิ้นกำรรือ้ถอน (2.6) (4.0) (1.8) 

ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรบัผลประโยชนพ์นกังำน 7.1 8.4 7.4 

ประมำณกำรหนีสิ้นจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ 0.7 0.0 2.9 

ส่วนแบ่งขำดทนุของบรษิัทรว่มที่ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สทุธิจำก
ภำษี) 

 - 1.7 1.9 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย ์ 8.7 9.3 13.3 

ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนี ้ 1.0 4.6 4.4 

(กลบัรำยกำร) ขำดทนุจำกกำรปรบัมลูค่ำและเส่ือมสภำพสินคำ้ 2.2 (1.2) (1.8) 

ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์และสินทรพัย์
ไม่มีตวัตน 

4.5 21.3 12.7 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ - (7.3) (9.1) 

ผลต่ำงจำกกำรไดร้บักำรลดค่ำเชำ่ - 1.0 (87.0) 

รบัรูร้ำยไดร้บัล่วงหนำ้ (14.4) (87.3) (73.6) 

รำยไดด้อกเบีย้ (2.5) (1.2) (0.6) 

สินทรพัยด์  ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึน้)    

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (63.2) 30.0 6.2 

สินคำ้คงเหลือ 10.5 8.9 (34.9) 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (5.9) (6.4) (5.1) 

166



                                                                                                    บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                             

  ส่วนท่ี 1.4 หนำ้ที่ 20 

 

งบระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด 
วันที ่31 ธ.ค. 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น (34.5) 0.9 5.9 

หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวยีนอื่น 27.7 (43.2) 66.6 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน 0.7 (4.2) (12.0) 

ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย 39.3 (57.3) 2.5 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 0.1 6.3 (8.3) 

รำยไดร้บัล่วงหนำ้รอตดับญัชี 27.2 92.7 66.3 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 19.1 0.4 (1.1) 

จ่ำยผลประโยชนพ์นกังำนเมื่อเกษียณอำย ุ (1.3) (0.1) (0.3) 

รบัคืนภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จำ่ย 0.7 - - 

จ่ำยภำษีเงินได ้ (43.0) (5.4) (3.7) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 302.1 316.2 239.8 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้บรทัย่อยสทุธิจำกเงินสดที่ไดม้ำ - - (40.1) 

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้ส่วนไดเ้สียในบรษิัทรว่ม - (4.1) (3.4) 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 14.4 28.0 6.5 

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน 

(313.0) (68.2) (55.3) 

เงินสดจำ่ยเพื่อช ำระคำ่รือ้ถอน (0.8) (2.7) (1.8) 

ดอกเบีย้รบั 2.5 1.2 0.6 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (296.9) (45.7) (93.5) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 490.0 90.0 50.0 

เงินสดจำ่ยช ำระเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน (1,120.0) (90.0) (50.0) 

เงินสดจำ่ยช ำระหนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ (2562 : เงินสดที่ผูเ้ช่ำ
จ่ำยเพื่อลดจ ำนวนหนีสิ้นซึง่เกดิขึน้จำกสญัญำเช่ำกำรเงิน) 

(1.7) (196.7) (109.8) 
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  ส่วนท่ี 1.4 หนำ้ที่ 21 

 

งบระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุด 
วันที ่31 ธ.ค. 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดรบัจำกกำรออกหุน้ทนุ 952.0 - - 

จ่ำยเงินปันผล (101.3) (135.0) - 

จ่ำยดอกเบีย้ (3.6) (33.6) (37.5) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 215.5 (365.3) (147.3) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 220.7 (94.8) (1.0) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 142.6 363.3 268.5 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 363.3 268.5 267.5 

 

 4.2.3 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 

2562 2563 2564 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง     

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 1.2 0.8 0.8 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 1.0 0.6 0.5 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.4 0.6 0.4 

อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ (เทำ่) 40.1 24.8 32.2 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 9.0 14.5 11.2 

อตัรำส่วนหมนุเวยีนสินคำ้คงเหลือ(2) (เท่ำ) 16.0 13.5 11.8 

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) 22.5 26.7 30.6 

อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 6.1 4.5 4.4 

ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 59.1 80.1 82.6 

Cash Cycle (วนั) (27.6) (38.9) (40.9) 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร     

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)(3) 47.7 46.2 43.7 
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  ส่วนท่ี 1.4 หนำ้ที่ 22 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ส าหรับปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 

2562 2563 2564 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (รอ้ยละ) 3.0 (4.5) (5.6) 

อตัรำก ำไรอื่น (รอ้ยละ) 1.3 2.1 2.1 

อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (รอ้ยละ) 337.1 (318.9) (201.1) 

อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 3.4 (2.7) (3.9) 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 11.2 (4.8) (7.5) 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(รอ้ยละ) 5.9 (2.7) (3.4) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (รอ้ยละ) 21.2 17.7 12.4 

อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เท่ำ) 1.7 1.0 0.9 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน    

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 0.4 1.2 1.2 

อตัรำส่วนหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(เท่ำ) 

0.0 0.8 0.7 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 88.3 9.8 6.8 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 0.2 0.7 1.0 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (รอ้ยละ) 95.3 (212.1) 0.0 

หมำยเหต:ุ (1) ค ำนวณโดยวิธีปรบัค่ำใหเ้ป็นรำยปี (Annualize) 

 (2) ค ำนวณจำกสินคำ้คงเหลือทัง้หมด (วตัถดุิบ เครื่องดื่ม และสินคำ้สิน้เปลือง) 
(3) ค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร บวกดว้ยรำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์หกัดว้ยตน้ทุนขำยและ

บรกิำร 
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 4.3 นโยบายในการก าหนดระยะเวลา Credit term กับคู่ค้าหรือลูกค้าแต่ละประเภท และอัตราส่วน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Credit term โดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง (หนังสือเวียนที่ กลต.จท-1. (ว) 68/2563 เร่ือง 
ขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (credit term) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2563) 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนดนโยบำยดำ้นเครดิตเพื่อวิเครำะหค์วำมน่ำเชื่อถือของลกูคำ้รำยใหม่แต่

ละรำยก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลำและเงื่อนไขมำตรฐำนในกำรช ำระเงินและกำรส่งสินคำ้ กลุ่มบริษัทจะทบทวน

งบกำรเงิน วงเงินยอดขำยส ำหรบัลูกคำ้แต่ละรำย และจะทบทวนเป็นรำยปี ยอดขำยที่เกินกว่ำวงเงินดงักล่ำวตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

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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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1.5 หนำ้ที่ 2 
 

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 

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 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ไดถู้กฟ้องรอ้งเป็นจ ำเลยในคดี หรือขอ้
พิพำท รวมถึงกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรใดๆ (1) ที่อำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ที่มีจ ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5.0 ของส่วนของผูถื้อหุน้ (2) ที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ
บรษิัทย่อย อย่ำงมีนยัส ำคญัแต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้และ (3) ที่มิไดเ้กิดจำกกำรประกอบ
ธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ อำจมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนพิจำรณำทำง
กฎหมำยหรือทำงปกครองในกำรด ำเนินกำรคำ้ตำมปกติเป็นครัง้ครำว 

5.3   ตลำดรอง 

 ไม่มีตลำดรอง และไม่มีตรำสำรหนี ้
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
ส่วนที ่2 

กำรก ำกับดูแลกิจกำร
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.6 หนำ้ที่ 1 
 

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 โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดด้ย้ำ้ย
อ ำนำจหนำ้ที่กำรดูแลดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีซึ่งเคยอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืนไปอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล เนื่องจำกเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรควบคมุภำยใน และเปล่ียนชื่อเป็นคณะคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล แต่งตัง้
คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันอย่ำงยั่งยืน เพื่อสนนัสนนุกำรปฎิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทในดำ้นกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดี ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีไดท้บทวนและปรบัปรุงนโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีใหเ้หมำะสมกบักำรเปล่ียนแปลงซึ่งอำจเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจ สภำพแวดลอ้ม สถำนกำรณ ์รวมทัง้
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่เปล่ียนแปลงไปดว้ย รวมทัง้มีกำรติดตำมใหม้ีกำรปฎิบตัิตำมจรรยำบรรณและหลกักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  ซึ่งนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณกลุ่มบริษัทฯไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทใน
หวัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ์ หวัขอ้ย่อยกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยใหถื้อเป็นนโยบำยที่ใชก้ับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ของบรษิัท ซึ่งตอ้งศกึษำท ำควำมเขำ้ใจและปฎิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้กำรปฎิบตัิตำมลำยลกัษณอ์กัษร และกำรปฎิบตัิตำม
เจตนำรมณแ์ห่งควำมซื่อสตัย ์

 

6.1.1 นโยบำยและแนวปฎิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  
รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 5 

 

นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอรปัชั่น รวมทัง้ไดจ้ดัท ำแนวทำงกำรปฎิบตัิ  ซึ่งไดผ่้ำนกำรอนมุตัิจำก

คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท https://www.zengroup.co.th ทั้งนี ้ บริษัทได้เข้ำร่วมกับ

โครงกำรแนวร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต( Thai Private Sector Collective Action Against 

Corruption :CAC)และไดร้บักำรรบัรองจำก CAC ดว้ย 

 
 

6.2 จรรยำบรรณธุรกิจ (ถ้ำมี) 
รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 5 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.6 หนำ้ที่ 2 
 

ควำมร่วมมือของพนักงำนด้ำนจรรยำบรรณและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
  กลุ่มบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่นกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  มีนโยบำยและส่งเสรมิใหพ้นกังำนทกุคนศกึษำและ
ท ำควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแท ้และถือปฎิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณของบรษิทัต่อบคุคลต่ำงๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก
องคก์ร รวมถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนัของกลุ่มบริษัทฯ  โดย
กลุ่มบริษัทฯไดน้ ำหลกัจรรยำบรรณ   นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนั 
บรรจเุป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ ซึ่งในวนัเริ่มงำนวนัแรกพนกังำนจะไดร้บัค ำชีแ้จงและ
ท ำควำมเข้ำใจเพื่อยึดถือปฎิบัติ  นอกจำกนี ้ กลุ่มบริษัทฯได้มีกำรส่ือสำรให้พนักงำนทรำบถึง จรรยำบรรณ 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนัของกลุ่มบริษัทฯ ในทุกช่องทำงกำร
ส่ือสำรภำยในอย่ำงต่อเนื่อง เช่น บอรด์ประชำสัมสัมพนัธ์ และช่องทำงกำรส่ือสำรระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิและผลกัดนัใหพ้นกังำนทกุคนถือปฎิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดีและนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนัของกลุ่มฯบรษิัทอย่ำงเครง่ครดั รวมถึงมีกำรผลกัดนัใหพ้นกังำนทกุคน
ถือปฎิบตัิตำมหลกักำรและนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่ำนมำไม่มีกรณีพนกังำนไม่ปฎิบตัิตำมหรือ
ปฎิบตัิผิดจรรยำบรรณ  นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชนัของกลุ่มบรษิทั
ฯ 

 
 

6.3 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญของนโยบำย แนวปฎิบัติ และระบบกำรก ำกับดูแล
กิจกำรในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

  6.3.1 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรทบทวนนโยบำย แนวปฏิบัติ 
และระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร หรือกฎบัตรคณะกรรมกำรในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
 
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและแสดงให้เห็นว่ำมีกำรยกระดับมำตรฐำนกำรก ำกับกิจกำรของบริษัทให้
เหมำะสมและสอดคลอ้งต่อกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ไดม้ีกำรยำ้ยอ ำนำจหนำ้ที่กำรดแูลดำ้นกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีซึ่งเคยอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนไปอยู่ภำยใต้
กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เนื่องจำกเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรควบคมุภำยใน 
และเปล่ียนชื่อเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล รวมถึงแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิ
บำล และกฏบตัรคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน และมีกำรปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรยำ้ยอ ำนำจหนำ้ที่ดงักล่ำว นอกจำกนีไ้ดม้ีกำรทบทวนนโยบำย แนวปฎิบตัิ และระบบกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร รวมถึงกฎบตัรคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย 1 ครัง้ในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
 
  6.3.2 กำรปฏิบัติในเร่ืองอื่น ๆ ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 
 
  บริษัทไดป้ฎิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อรองรบักำรประเมิน โครงกำรส ำรวจกำรก ำกับ
 ดแูลกิจกำรบรษิัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report (CGR)) และโครงกำรประเมินคณุภำพกำร
 จดักำรประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งในปี 2564 บรษิัทมีผลกำรประเมิน ดงันี ้
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ส่วนที่ 2.6 หนำ้ที่ 3 
 

 
1. โครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2564 (Corporate 

Governance Report (CGR)) จำกสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ผลกำรประเมินคะแนนเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ที่  94% อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดำว) ซึ่งไดค้ะแนนเพิ่มขึน้กว่ำปีที่ผ่ำนมำซึ่งอยู่ที่ 
88% 

      
2. โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 (AGM Checklist) จำก

สมำคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ผลกำรประเมินอยู่ที่ 100 % ซึ่งสงูกว่ำปีที่ผ่ำนมำซึ่งอยู่ที่ 99 % 
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                           บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.7 หนำ้ที่ 1 
 

7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 
 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
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ส่วนที่ 2.7 หนำ้ที่ 2 
 

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 / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล / ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

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

5. นำงโชตกิำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล / กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

6. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / กรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง /   
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มบรหิำรโครงกำรและ
พฒันำธุรกจิ (รกัษำกำร) / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มกำรตลำด 
(รกัษำกำร) 

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

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

10. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

11. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน /  
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่ธุรกิจแบรนดไ์ทย 

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

กรรมการซ่ึงลงนามผูกพันบริษัทฯ 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
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ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีต่ำงๆ หรือ กำรยื่นงบกำรเงิน ต่อ กระทรวงพำณิชย ์นอกจำกกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ตำม (1) กระท ำในนำมบริษัทแล้ว ให้ นำยสรรคนนท์ จิรำธิวัฒน์ หรือ นำงสำวจอมขวัญ จิรำธิวัฒน์ หรือ                    
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 ์ภำยใตง้บประมำณซึ่งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

6) ดูแลใหม้ีกำรจัดท ำบัญชี และกำรเก็บรกัษำบัญชีและเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่เหมำะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนทั่วไป  

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

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

9) พิจำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของแต่ละ
บรษิัท โดยครอบคลมุถึงเรื่องดงัต่อไปนี ้

- วิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย และแผนกลยทุธ ์(ซึ่งจะตอ้งทบทวนเป็นรำยปี) 

- แผนธุรกิจประจ ำปี 
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- งบประมำณประจ ำปี 

- งบกำรเงินส ำหรบังวดไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 

- 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 
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16) จดัใหม้ีช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม และก ำกับดแูลกำรเปิดเผย
ขอ้มลู เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีควำมถกูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส มีควำมน่ำเชื่อถือและมีมำตรฐำนสงูสดุ 

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 มอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะ
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
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ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งก ำหนด) อำจมีส่วนไดเ้สีย 
หรืออำจไดร้ับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย 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) คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล (2) คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน (3) คณะกรรมกำรบริหำร (4) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ (5) คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเส่ียง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
1. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่ง
กรรมกำรดงักล่ำวมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน และประกำศที่เก่ียวขอ้งของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

2. นำงโชตกิำ สวนำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

3. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ พงษ์วิลยั เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ เป็นกรรมกำรที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่เพียงพอที่จะสำมำรถท ำ
หนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบรษิัทฯ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 7/2564 เมื่อวนัท่ี 28 กนัยำยน 2564ไดม้ีมติอนมุตัิขอบเขต อ ำนำจ 
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไว ้ดงันี ้

1. ดำ้นกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
1.1 สอบทำนให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผล ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและกิจกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัท 
1.2 สอบทำนกระบวนกำรภำยในเก่ียวกบักำรรบัแจง้เบำะแสและกำรรบัขอ้รอ้งเรียน  
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1.3 รบัทรำบรำยงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในส ำหรบัเรื่องที่เก่ียวกับมำตรกำรป้องกนัตรวจสอบและแกไ้ข
ปัญหำ และในกรณีที่เกิดเหตุกำรณค์วำมเสียหำย หรืออำจจะเกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท และบริษัท
ย่อย 

1.4 พิจำรณำร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีว่ำไดม้ีกำรวำงแผนเพื่อทบทวนวิธีกำรและกำร
ควบคุมกำรประมวลขอ้มูลทำงอิเล็กทรอนิกส ์และสอบถำมเก่ียวกับโครงกำรรกัษำ  ควำมปลอดภัย
โดยเฉพำะ เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรใชค้อมพิวเตอรไ์ปในทำงที่ผิดโดยพนกังำนบริษัท พนักงำน
บรษิัทย่อย หรือบคุคลภำยนอก 

1.5 ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรณยำบรรณ เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั เหมำะสมกับธุรกิจของ
บริษัท และบริษัทย่อย และสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่ำงนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ 

1.6 ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
จรรยำบรรณ ของบริษัท และบริษัทย่อย และประมวลผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรประจ ำปี 
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท พรอ้มทัง้น ำเสนอควำมเห็นและขอ้เสนอแนะ  

1.7 ท ำหนำ้ที่เป็นคณะกรรมกำรสอบสวน ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำย
เก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น ในกรณีที่กำรพิจำรณำสอบสวนข้อเท็จจริงในครำวใด มี
กรรมกำรที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยนีเ้ป็นกรรมกำรอิสระ หำ้มกรรมกำรอิสระท่ำนนัน้เขำ้เป็น
กรรมกำรสอบสวนในครำวดงักล่ำว      

2. ดำ้นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนด 
2.1 สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท รวมทัง้
สอบทำนใหบ้รษิัทย่อยของบรษิัทปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในนโยบำยกำรควบคมุ และกลไกกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีบรษิัทเขำ้ไปลงทนุ 

2.2 สอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน กำรไดม้ำ จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์หรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผล และเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

2.3  สอบทำนใหบ้รษิัท และบริษัทย่อย มีกระบวนกำรในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น ตำมแนวทำงของหน่วยงำน
 ก ำกับดูแลต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรสอบทำนแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำร
 ต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นตำมที่หน่วยงำนตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ 

3. ดำ้นกำรรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงิน 
3.1 สอบทำนใหบ้ริษัท และบริษัทย่อย มีรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกตอ้งและเปิด เผยอย่ำงเพียงพอตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
3.2 ประเมินควำมเหมำะสมของหลกักำรบญัชีที่ใชใ้นรำยงำนทำงกำรเงิน 
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3.3 พิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส/ประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้ง หลกักำรบญัชีและวิธีกำร
ปฏิบตัิทำงบญัชี กำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรด ำรงอยู่ของกิจกำร กำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
ทำงบัญชีที่ส  ำคัญ เหตุผลของฝ่ำยจัดกำรเ ก่ียวกับกำรก ำหนดนโยบำยบัญชีก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อเผยแพรแ่ก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

 
4. ดำ้นกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของผูต้รวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยใน 

4.1 ผูต้รวจสอบบญัชี 
- ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีเพื่อรับทรำบแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษัท 

และบรษิัทย่อย ขัน้ตอนกำรประสำนงำนของแผนกำรตรวจสอบที่เก่ียวขอ้งต่ำงๆ กำรประเมินผล
กำรตรวจสอบ รำยงำนผลกำรสอบทำนงบกำรเงินประจ ำไตรมำส ผลกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ประจ ำปี กำรหำรือเก่ียวกับปัญหำอุปสรรคที่อำจพบจำกกำรปฏิบัติงำนของผูส้อบบญัชี โดย
ควรประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยบรหิำรเขำ้รว่มประชมุดว้ย อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

- พิจำรณำเสนอแต่งตัง้และเลิกจำ้งบริษัทและหรือบุคคลซึ่งมีควำมอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผู้สอบ
บญัชีและพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว 

4.2     ผูต้รวจสอบภำยใน 
- พิจำรณำร่วมกับผูต้รวจสอบภำยในถึงปัญหำหรือขอ้จ ำกัดที่เกิดขึน้ใน ระหว่ำงกำรตรวจสอบ 

และทบทวนกำรปฏิบตัิงำนของผูต้รวจสอบภำยใน 
- พิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ

แต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในมีสำย
กำรบงัคบับญัชำตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

- ประชุมกับหั วหน้ำผู้บ ริ หำ ร งำนตรวจสอบภำยใน  โดย ไม่ มี ฝ่ ำยจัดกำรอยู่ ด้ว ย  
อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อหำรือประเด็นท่ีมีควำมส ำคญั 

- สอบทำนและอนมุตัิกฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยในอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
- พิจำรณำเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี อัตรำก ำลัง และทรพัยำกรที่จ  ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน

ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
- อนุมตัิแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถึงกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรทบทวน ปรบัเปล่ียนแผนงำน

ตรวจสอบในส่วนท่ีมีนยัส ำคญั 
- ก ำกบัดแูลฝ่ำยตรวจสอบภำยในใหป้ฏิบตัิงำนสอดคลอ้งตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้บั

อนมุตัิ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน 
- ประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งจดัใหม้ีกำรประเมิน

คุณภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในจำกบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระจำกภำยนอกองคก์ร 
อย่ำงนอ้ยทกุ ๆ 5 ปี  
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5. ดำ้นกำรรำยงำน 
5.1 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลเพื่อเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล  และต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล และกำรเข้ำร่วมประชุมของ

กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลแต่ละท่ำน 
- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไดร้ับจำกกำร

ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร (charter) 
- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
5.2 ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล หำกพบหรือมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำร

หรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
และบริษัทย่อย ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลเห็นสมควร รำยกำร
หรือกำรกระท ำขำ้งตน้ ไดแ้ก่  
- รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 
- กำรทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
- กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจของบรษิัท และ
บรษิัทย่อย  

หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำขำ้งตน้ 
กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำม
ขำ้งตน้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย   

5.3 ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลเป็นผู้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบหรือเพื่อ
พิจำรณำ โดยสม ่ำเสมอเป็นระยะ 
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6. ดำ้นอื่นๆ 
6.1 ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือที่จะก ำหนดขึน้เพิ่มเติมในอนำคต 
6.2 ปฏิบตัิงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำย ดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และธรรมำภิบำล และค ำสั่งนัน้ตอ้งเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
6.3 สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิ

จำกคณะกรรมกำรบรษิัท   
6.4 ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลประจ ำปี (Self-Assessment) 

และน ำเสนอผลกำรประเมินดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 
 

2. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ปัจจบุนั คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 

กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร. วิเลิศ ภรูวิชัร ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

2. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

โดยมีนำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่าง 

ย่ังยืน 

  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  7/2564 เมื่อวันที่  28 กันยำยน 2564 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต 
อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนไวด้งันี ้ 

3.1 ก ำหนดนโยบำยกำรตลำดของบรษิัท และบรษิัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อ คณะกรรมกำรบรษิัท 
3.2 พิจำรณำกลั่นกรองแผนกลยทุธท์ำงกำรตลำด เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 
3.3 ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อ คณะกรรมกำร
 บรษิัท 

3.4 ก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อ
 คณะกรรมกำรบรษิัท  

3.5 ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัท ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับกำรตลำด ควำมรบัผิดชอบต่อสังคม และ
 กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

3.6 ทบทวนนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสังคม  เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส ำนักงำน
 คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่ำงนอ้ย
 ปีละ 1 ครัง้ 
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3.7 ก ำหนดใหม้ีกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษิทั และบรษิัทย่อย ตำม
 นโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน และนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัท และบริษัทย่อย และ 
 น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทของปีถดัไป พรอ้มทัง้น ำเสนอควำมเห็นและขอ้เสนอแนะ 

3.8 รำยงำนผลกำรปฏิบตัิดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ต่อคณะกรรมกำรบริษัท และก ำหนดแนวทำงในกำร
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติดำ้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 และรำยงำนประจ ำปี หรือ รำยงำนประจ ำปี (56-1 One Report) 

3.9 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั เหมำะสมกับ
 ธุรกิจของบรษิัท โดยอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.10 ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 
 

3. คณะกรรมการบริหาร 
ปัจจบุนั คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 6 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. นำยปรีด ์สวุิมลธีระบตุร 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 ทั้งที่เก่ียวกับกำรบริหำรกิจกำรและไม่เก่ียวกับกำรบริหำรกิจกำร
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 

 ปัจจุบัน คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจ ำนวน 4 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย ์ กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. นำยสรรคนนท ์ จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

3. รศ.ดร.วิเลิศ ภรูวิชัร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

4. นำงโชตกิำ สวนำนนท์(1) กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

โดยมีนำยชิตพล วิวฒันำเกษม เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

หมำยเหต ุ  (1) ไดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัทเมื่อวนัท่ี 12 มีนำคม 2564  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 ไดม้ีมติอนมุตัิขอบเขต อ ำนำจ 
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไวด้งันี ้

1) เสนอแนะโครงสรำ้งขนำดและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัท และบริษัทย่อย และ
คณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆพรอ้มทัง้ก ำหนดคณุสมบตัิกระบวนกำรและหลกัเกณฑใ์นกำรสรร
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หำผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรคัดเลือกตำมโครงสรำ้งขนำดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรตำมที่ไดก้ ำหนดไว ้

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) พิจำรณำสรรหำบุคคลเพื่อรบักำรคดัเลือกเป็นคณะกรรมกำรชุดย่อย 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 
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ปัจจบุนัคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงจ ำนวน  

5 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยชวลิต จินดำวณิค ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

3. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

4. นำยชติพล วิวฒันำเกษม กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

5. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรเ์ดร์(1) กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

โดยมีนำยทรงวฒุิ บวัเข็ม เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

หมำยเหต ุ  (1) ไดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัทเมื่อวนัท่ี 13 สิงหำคม 2564 

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
กบันโยบำยและกลยทุธท์ี่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว ้

5) สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอขอ
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

ใหม้ีกำรประชมุอย่ำงเป็นทำงกำรอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ระหว่ำงคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล  เพื่อใหก้ำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รและกำรตรวจสอบ
ภำยในมีทิศทำงกำรท 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 3 1 ธันวำคม 2 5 6 4 คณะผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มบรหิำรโครงกำรและ 

พฒันำธุรกิจ (รกัษำกำร) / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มกำรตลำด (รกัษำกำร) 

2. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มธุรกิจบรหิำรทรพัยสิ์นทำงปัญญำ (รกัษำกำร) 

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

4. นำยชติพล วิวฒันำเกษม รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่ธุรกิจทรพัยำกรบคุคล 

5. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่ธุรกิจแบรนดไ์ทย 

6. นำยปรีด ์สวุิมลธีระบตุร รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่ปฎิบตัิกำร 
 

ทัง้นี ้นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มธุรกิจกำรเงินและบญัชี คือ ผูท้ี่ไดร้บั
มอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  และนำงสำวกลัยำ ช่วยช ูคือ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยให้
รบัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 

 

 

 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

กรรมกำรที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรบริษัทฯ ไม่มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรใหแ้ก่
กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรหรือพนกังำนของบรษิัทฯ  
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 7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

  

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

  ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และงวดปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวำคม 2564 บรษิัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิำร โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท) 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2562 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2564 

จ ำนวนผูบ้ริหำร 7 7 6 

เงินเดือนและโบนสั (บำท) 28,910,508.53 21,660,823.00 24,359,515.00 

เงินสนบัสนนุกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และ
ผลประโยชนอ่ื์น (บำท) 

3,935,856 3,113,645.00 4,357,483.00 

 

 (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 2562 ,วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีจ ำนวนบุคลำกร 
ซึ่งไม่รวมผูบ้ริหำรทัง้หมด เท่ำกับ 2,703 คน 1,830 คน และ 2,748 คน ตำมล ำดบั  โดยมีรำยละเอียดดงัตำรำงดงัต่อไปนี้
รวมผูบ้รหิำรทัง้หมด เท่ำกบั 2,241 คน  2,703 คน และ 1,830 คน ตำมล ำดบั  โดยมีรำยละเอียดดงัตำรำงดงัต่อไปนี ้

ฝ่าย 

จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2562 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2563 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2564 

1. พนกังำนปฏิบตัิกำรสำขำ 2,239 1,473 2,405 

2. กลุ่มบริหำรสนบัสนนุปฏิบตัิกำร 173 138 102 

3. กลุ่มบริหำรซพัพลำยเชน 56 39 34 

4. กลุ่มกำรเงินและบญัชี 59 48 45 

5. กลุ่มทรพัยำกรบคุคล 29 19 19 

6. กลุ่มบริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ 44 27 26 

7. กลุ่มแบรนดแ์ละแฟรนไชส ์ 21 7 7 

8. กลุ่มบริหำรกลยทุธอ์งคก์รและกลุ่มเทคโนโลยี 25 22 20 

9. ส ำนกับริหำร 23 32 26 

10. กลุ่มธุรกิจใหม่ 8 5 7 

11. กลุ่มธุรกิจองคก์ร 19 13 39 

12. กลุ่มบริหำร 7 7 18 

รวม 2,703 1,830 2,748 

หมำยเหต ุ : ในปี 2563 เนื่องสถำนกำรณโ์ควิด-19 ส่งผลใหจ้ ำนวนพนกังำนลดลง 

 

7.5.2 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

194



   บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)      

ส่วนที่ 2.7 หนำ้ที่ 19 
 

7.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร ซึ่งมีทัง้ผลตอบแทนระยะสัน้และระยะยำว 
โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดประสิทธิภำพสงูสดุในกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และกำรใหส้วสัดิกำรไดอ้ย่ำง
เหมำะสมตำมโครงสรำ้งของบริษัทฯ รวมถึงสรำ้งควำมเชื่อมั่นในดำ้นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหก้ับพนักงำน และ
ส่งผลใหพ้นกังำนเกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบตัิงำนใหส้ ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไวร้วมถึงอยู่กับองคก์รในระยะ
ยำว โดยเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท ที่ https://www.zengroup.co.th 

 การจ่ายผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯไดก้ ำหนดกำรจ่ำยผลตอบแทนที่สำมำรถเทียบเคียงไดอ้ย่ำง
เหมำะสมกับอตัรำกำรจ่ำยทั่วไปขององคก์รอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อสำมำรถแข่งขันดำ้นทรพัยำกรบุคคลได้  
โดยจะจ่ำยตำมผลกำรปฏิบตัิงำนอำ้งอิงตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และ Individual KPI  

การจ่ายผลตอบแทนระยะยาว บริษัทฯไดก้ ำหนดใหม้ีกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนและศักยภำพของ
พนกังำน โดย    บรษิัทฯ จะจ่ำยผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสมแก่พนกังำนท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถสงู รวมทัง้จดัใหม้ี
กำรพัฒนำเพื่อเติบโตตำมสำยอำชีพ (Career Growth) และสอดคลอ้งกับแผนสืบทอดต ำแหน่งงำนของบริษัทฯ 
(Succession Plan ) รวมถึงมีกองทนุส ำรองเลีย้งชพีและเงนิชดเชยกำรเลิกจำ้งเมื่อเกษียนอำยุ เพื่อเป็นหลกัประกนั
ทำงกำรเงินใหแ้ก่พนกงำนภำยหลงัสิน้สดุกำรเป็นพนกังำนหรือเกษียณอำยงุำน 

                  หน่วย : ลำ้นบำท 

ค่าตอบแทนพนักงาน งวดปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2562 

งวดปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2563 

งวดปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ค่ำตอบแทนพนักงำนประกอบดว้ย เงินเดือน 
ค่ำเบีย้เลีย้ง โบนัส เงินสบทบกองทุนส ำรอง
เลีย้งชีพ เงินสบทบกองทุนประกันสงัคม และ
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน เป็นตน้ 

845.3 664.3 585.74 

ค่ำตอบแทนพนกังำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร) ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

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

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

บริษัท วันทีจั่ดตั้งกองทนุส ารองส ารองเลีย้งชีพ สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม
กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
(พนักงานประจ า) 

1. ZCG 15 มกรำคม 2558 64% 

2. ZRH 1 กนัยำยน 2555 25% 

3. AKA 1 กนัยำยน 2555 16% 

4. GYU 1 กนัยำยน 2555 25% 

5. OTT 1 กนัยำยน 2555 18% 

6. ZPC 15 ตลุำคม 2559 13% 

7. ZSM 15 มกรำคม 2559 71% 

บริษัทฯ ด าเนินการหยุดส่งเงนิสมทบเข้ากองทนุสารองเลีย้งชีพในทอ้งทีท่ีเ่กิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณ
ภัย หรือเหตุการณท์ีส่่งผลกระทบต่อสถานการณท์างเศรษฐกิจ (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เล่มที ่137 ตอน
พิเศษ 107 ง ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 และ เดือน
กรกฎาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564 

7.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานทีมี่นัยส าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

-ไม่มี- 

 7.5.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

  บรษิัทมีควำมเชื่อมั่นอยำ่งยิง่วำ่บคุลำกรท่ีมีคณุภำพเป็น หวัใจส ำคญัของบรษิัท ดงันัน้ 
บรษิัทจึงปลกูฝังพนกังำนใหเ้ป็น ทัง้คนเก่งและคนดี ตำมวฒันธรรมองคก์ร “CARE” โดยพฒันำและออกแบบ
หลกัสตูรกำรฝึกอบรมที่เสรมิสรำ้ง คณุธรรมใหก้บัพนกังำน เช่น จรรยำบรรณในกำรท ำงำน และขอ้พึงปฏิบตัิใน
กำรท ำงำน รวมทัง้หลกัสตูรที่เสรมิสรำ้งดำ้นควำมสำมำรถที่สอดคลอ้งกบัสมรรถนะในกำรท ำงำนในดำ้นต่ำงๆ 
(Competency) ตำมที่ก ำหนดไวใ้นแผนกำรพฒันำ บคุลำกรประจ ำปี เพื่อใหบ้คุลำกรทกุระดบัชัน้และทกุสำย
งำน มีโอกำสพฒันำทกัษะควำมสำมำรถของตนเอง โดยไดจ้ ำแนกหลกัสตูรตำมลกัษณะงำน ไดแ้ก่  

• พนกังำนกลุ่มปฏิบตัิกำรรำ้นและสำขำ เป็นหลกัสตูรกำรฝึก อบรมมำตรฐำนพนกังำนระดบัตำ่งๆ อำทิ 
มำตรฐำนพนกังำนรำ้น  มำตรฐำนผูจ้ดักำรรำ้น กำรอบรมผูป้ระกอบกำร กำรอบรมผูส้มัผสัอำหำร เป็นตน้  
• พนกังำนกลุ่มส ำนกังำน เป็นหลกัสตูรที่มุ่ง เนน้กำรพฒันำควำมสำมำรถและภำวะผูน้  ำในงำน อำทิ 
หลกัสตูรคอมพิวเตอรเ์พื่อกำรใชง้ำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ  ทกัษะกำรคิดเชงิออกแบบ เป็นตน้ 
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ข้อมูลจ านวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ย ปี 2564 

 

นอกจำกนีบ้รษิัทไดเ้ปิดช่องทำงกำรพฒันำบคุลำกรโดยใหม้กีำรฝึกอบรมพฒันำและเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่ำน
ระบบกำรอบรมออนไลน ์โดยคดัเลือกหลกัสตูรที่สอดคลอ้งกบัทิศทำงของบรษิัทในแต่ละไตรมำส เพื่อใหพ้นกังำนทกุระดบั
ไดม้ีกำรฝึกฝนและพฒันำตนเองอย่ำงต่อเนื่องอีกดว้ย 

 
7.6 ข้อมูลส าคัญอืน่ๆ  

7.6.1 รายชื่อบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี ้

 
1. เลขานุการบริษัท  
ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 9 ตลุำคม 2561 มีมติแต่งตัง้ นำงสำวอรญำ 

อือ้สกุล เป็นเลขำนุกำรบริษัท (รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับเลขำนุกำรบริษัทปรำกฎตำมเอกสารแนบ 1) โดยมี
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้ง
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษัทฯ มติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ โดยคุณสมบตัิของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนกุำรบริษัทฯ ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 ทัง้นี ้ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่
ของเลขำนกุำรบรษิัทฯ มีดงันี ้

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

2) เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนไดส่้วนเสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และจัดส่งส ำเนำ
ใหแ้ก่ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัจำกวนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรำยงำนนัน้  

 
รายละเอียดพนักงาน 

2564 

Total 
ชำย หญิง 

พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร 8 7 

ผูบ้รหิำรระดบัตน้ 8 11 

ผูบ้รหิำรระดบักลำง 10 16 

ผูบ้รหิำรระดบัสงู 12 13 

จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย  
(ชั่วโมง/คน/ปี) 

9.5 11.7 
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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 

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 
บรษิัทฯไดจ้ดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตัง้แต่วนัท่ี 16 ตลุำคม 2557 เป็นตน้มำ ปัจจบุนัมีนำงสำวรุง่อรุณ 

พงษ์วิลัย ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรผู้อ  ำนวยกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท  ทั้งนี ้เนื่องจำกนำงสำวรุ่งอรุณ          
พงษ์วิลัย เป็นผูม้ีประสบกำรณด์ำ้นกำรตรวจสอบมำมำกกว่ำ 15 ปี เป็นบุคคลที่มีควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจใน
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลจึงเห็นว่ำนำงสำวรุ่ง
อรุณ พงษ์วิลยั เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพียงพอ  (รำยละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ ในเอกสารแนบ 3 )  

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลจะเป็นผูใ้หค้วำมเห็นชอบร่วมกับประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้งผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบรษิัท   

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

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

 

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ ์

บรษิัทฯ มอบหมำยให ้นำยปรีด ์สวุิมลธีระบตุร ด ำรงต ำแหน่งเป็นหวัหนำ้งำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
ช่องทำงกำรติดต่อ 
อีเมล :  IR@zengroup.co.th 
โทรศพัท ์ :  0-2019-5000 ต่อ 982 

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

แต่งตัง้ใหผู้ส้อบบญัชีของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ ำปี 
2564 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ( Audit Fee ) 
กลุ่มบรษิัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี งวดปีบัญชีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

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 
เซ็น แอนด ์โกสมุ อินเตอรฟ์ูด้ส ์จ ำกดั 

 
1,000,000.00 

300,000.00 
550,000.00 
600,000.00 
600,000.00 
300,000.00 
150,000.00 
250,000.00 

รวม 4,750,000.00 

 

2. ค่าบริการอื่น ( Non-Audit Fee ) 

-ไม่มี- 
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7.6.4 รายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2564 
 

ล าดับที ่ รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร  ต าแหน่ง  จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2564 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้/ลดลงใน
ปี 2564 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

  
1 นำยไพฑรูย ์ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท / 

กรรมกำรอิสระ  
- - - - 0.0% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  - - - - - 

2 นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / รองประธำน
คณะกรรมกำรบรษิัท /กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรบรหิำรควำมสี่ยง  / 
กรรมกำรบรษิัทย่อย 

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

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  - - - - - 

3 นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ กรรมกำรอิสระ /ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรร
มำภิบำล / ประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- - - - 0.0% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  - - - - - 
4 รศ.ดร.วิเลิศ ภรูวิชัร กรรมกำรอิสระ / ประธำน

คณะกรรมกำรกำรตลำดและพฒันำ
- - - - 0.0% 
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ล าดับที ่ รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร  ต าแหน่ง  จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2564 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้/ลดลงใน
ปี 2564 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

  
อย่ำงยั่งยืน / กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  - - - - - 

5 นำงโชตกิำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ /  กรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิบำล / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

- - - - 0.0% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  - - - - - 

6 นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ /ประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  / 
กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

- - - - 0.0% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  - - - - - 

7 นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร /ประธำนคณะกรรมกำร
บรหิำร /กรรมกำรบรหิำรควำมสีย่ง / 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มบรหิำร
โครงกำรและพฒันำธุรกจิ 

- - - - 0.0% 
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ล าดับที ่ รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร  ต าแหน่ง  จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2564 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้/ลดลงใน
ปี 2564 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

  
(รกัษำกำร) / รองประธำนนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรกลุ่มกำรตลำด (รกัษำกำร)/ 
กรรมกำรบรษิัทย่อย / ผูบ้รหิำรบรษิัท
ย่อย 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  - -  - - 

8 นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำ
อย่ำงยงัยืน / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรกลุ่มธุรกิจบรหิำรสินทรพัย์
ทำงปัญญำ(รกัษำกำร) /กรรมกำร
บรษิัทย่อย / ผูบ้รหิำรบรษิัทย่อย 

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

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  - - - - - 

9 นำยชติพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร /
กรรมกำรบรหิำรควำมสี่ยง / 
กรรมกำรบรษิัทย่อย/ ผูบ้รหิำรบรษิัท
ย่อย 

10 10 10 - 0.00% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  4,319,990 4,319,990 4,319,990 - 1.44% 
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                                                             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที่ 2.7 หนำ้ที่ 27 
 

ล าดับที ่ รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร  ต าแหน่ง  จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2564 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้/ลดลงใน
ปี 2564 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

  
10 นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำรควำม

เส่ียง / กรรมกำรบรษิัทย่อย 
3,780,000 3,780,000 3,780,000 - 1.26% 

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

11 คณุศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์  กรรมกำร / กรรมกำรกำรตลำดและ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / 
กรรมกำรบรหิำร / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรธุรกจิแบรนดไ์ทย /
กรรมกำรบรษิัทย่อย / ผูบ้รหิำรบรษิัท
ย่อย  

6,750,000 6,750,000 4,750,000 2,000,000 1.58% 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  - - - - - 

12 คณุยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบรหิำร / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มกำรเงิน / 
กรรมกำรบรษิัทรว่มทนุ 

- - -  0.0% 

13 คณุปรีด ์สวุิมลธีระบตุร กรรมกำรบริหำร  / รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มปฎิบัติกำร / 
ผูบ้รหิำรบรษิัทย่อย 

- - - - 0.0% 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  - - - - - 
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ส่วนที่ 2.7 หนำ้ที่ 28 
 

ล าดับที ่ รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร  ต าแหน่ง  จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนหุ้นทีถื่อครอง 
(รวมผู้เกี่ยวข้อง) 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2564 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้/ลดลงใน
ปี 2564 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

  
  รวม   219,380,400 219,380,400 217,380,400 2,000,000 72.46% 
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ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 1 
 

8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญการก ากับดูแลกิจการ 

 

8.1 สรุปผลการปฎิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 
 ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมจ ำนวน 9 ครัง้ และมีกำรประชมุระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่ใช่
ผูบ้ริหำรจ ำนวน 2 ครัง้ เพื่อก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ที่ส  ำคัญในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบริษัท
รวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรวมถึงสถำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงใกลช้ิดเพื่อใหบ้ริษัทผ่ำนพ้นช่วง
วิกฤตสถำนะกำรณโ์ควิดไดอ้ย่ำงรำบรื่น นอกจำกนีบ้ริษัทยังคงรกัษำประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลควำม
เพียงพอของระบบควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร โดยจัดให้มีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล จ ำนวน 8 ครัง้ และประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
จ ำนวน 3 ครัง้ ในปี 2564 
 บริษัทไม่ไดถู้กด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนก ำกับเนื่องจำกไม่ไดป้ระกำศข้อมูลจำกเหตุกำรณ์ส ำคัญ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และไม่มีประวัติกำรกระท ำผิดกฎระเบียบของกลต.และ ตลำดหลักทรพัยฯ์ 
รวมถึงคณะกรรมกำรและบริหำรของบริษัทไม่มีกำรกระท ำผิดดำ้นกำรทุจริตและกำรกระท ำผิดเก่ียวกับ
จริยธรรม และไม่มีกรณีที่กรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรที่ไม่ใช่ผุบ้ริหำรลำออกอนัเนื่องมำจำกประเดน้เรื่อง
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท 

 
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฎิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
 

  การสรรหา 
 บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรโดยพิจำรณำคุณสมบตัิทัง้ในดำ้นทกัษะ ประสบกำรณ ์
เพศ และ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชนต์่อบรษิัท โดยกรรมกำรตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะ
ไดร้ับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้นตำมกฏหมำย และประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถึงในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่จะพิจำรณำ
จำกฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool) ดว้ย 
 โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัท ก ำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท  ที่  http:// 
www.zengroup.co.th โดยใหเ้สนอมำยงับรษิัทภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม ของทกุปี 

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

 
1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ 

กำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำรของบรษิัทจะตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ โดยก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำใหม้ีควำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจดงันี ้
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ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 2 
 

 
1.1 หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริษัท 

1) เป็นบคุคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ มีทกัษะวชิำชีพ ควำมเชี่ยวชำญ

เฉพำะดำ้น พืน้ฐำนกำรศกึษำ และอำยทุี่เหมำะสม 

2) มีภำวะควำมเป็นผูน้  ำ มีวิสยัทศันก์วำ้งไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม มีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สำมำรถ

อทุิศเวลำใหไ้ดอ้ยำ่งเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัทฯ 

3) บคุคลที่ไม่มีประวตัิอนัเสื่อมเสีย หรือมีลกัษะตอ้งหำ้มตำมที่ก ำหนดโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์

4) พิจำรณำถึงคณุสมบตัิอื่นๆ ที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ ์กำรด ำเนินธุรกิจ แผนกลยทุธ ์และ

โครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบรษิัท 

5) ส ำหรบักรรมกำรอิสระจะตอ้งมีคณุสมบตัิเขำ้ตำมเกณฑค์ณุสมบตัิเฉพำะของคณะกรรมกำรอิสระท่ีบรษิัทฯ

ก ำหนดไว ้

 
1.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ 

กรรมกำรบรษิัทตอ้งเป็นบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัเิป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกำรสรรหำกรรมกำรบรษิัท ดงักล่ำว
ขำ้งตน้ และ บรษิัทก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ โดยตอ้งเป็นบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
กำรสรรหำกรรมกำรบรษิัทและประกอบกบัคณุสมบตัขิองกรรมกำรอิสระของบรษิัทซึง่จะเขม้กว่ำหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดโดย 
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี ้

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนีใ้หน้ับรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไม่เกิน 9 ปี  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อน
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่
ปรกึษำของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ 
หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
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ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 3 
 

รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัทฯ 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึง
พฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3.0 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำ
กว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่ เก่ียวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน
กำรพิจำรณำภำระหนีด้ังกล่ำว ใหน้ับรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูม้ีอ  ำนำจควบคมุหรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี 
ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของ
บรษิัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงินซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมหรือหุน้ส่วน
ของ ผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อน
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำนลกูจำ้งพนกังำนท่ีปรกึษำ
ที่รบัเงินเดือนประจ ำหรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่ง
ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 

1.3 กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

ในกำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรพิจำรณำ
คดัเลือกและกลั่นกรอง บคุคลที่มคีณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรของบรษิัทตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท และ
เป็นผูเ้สนอชื่อผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อใหไ้ดก้รรมกำรท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถ รวมทัง้ประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชน์
ต่อบรษิัท โดยพิจำรณำจำกโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร ใหม้ีจ ำนวนที่เหมำะสม และมคีวำม
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หลำกหลำยเพื่อเกดิประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ ซึง่จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนจะน ำเสนอ
รำยชื่อกรรมกำรดงักล่ำวต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิ ยกเวน้กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำก
ถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรสำมำรถแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเขำ้เป็นกรรมกำรแทนได ้โดยบคุคลซึง่
เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้ท่ำวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนเขำ้มำแทน ทัง้นีว้ำระท่ี
เหลืออยู่ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 2 เดือน 

นอกจำกนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อกรรมกำรที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมและเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัทและตำมขอ้บงัคบัของบริษัท รวมถึงไดพ้ิจำรณำจำกฐำนขอ้มลูกรรมกำร 
(Director Pool) ดว้ย และในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำร  บริษัทให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบคุคลโดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่เลือกบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทีละคน 

2. การสรรหาและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำและมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน พิจำรณำ
หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด  โดยในกำรสรรหำให้
พิจำรณำกลั่นกรองสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น เหมำะสม มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณท์ี่เป็น
ประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท เขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนใหบ้รรลวุตัถปุระสงค  ์
ตำมเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไวไ้ด้ หลงัจำกคดัเลือกผูท้ี่เหมำะสมแลว้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะเสนอชื่อบคุคลดงักล่ำว ต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ต่อไป 

คุณสมบัติประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรบริษัท และ

ประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์

ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ อำยุ 

เชือ้ชำติ ศำสนำ 

2. มีภำวะควำมเป็นผูน้  ำ มีวิสยัทศันก์วำ้งไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สำมำรถ

อทุิศเวลำไดอ้ย่ำงเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

3. มีประวตัิกำรท ำงำนที่โปร่งใส ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่ก ำหนดโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององคก์ร 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดูแลใหม้ีกำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งและแผนกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสงู  โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเสริมสรำ้งบุคลำกรใหม้ีควำม
พรอ้มสืบทอดงำนในต ำแหน่งที่ส  ำคญั โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรดงันี ้
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1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ร่วมกันวำงแผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่งงำนส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงูในต ำแหน่งส ำคญัขององคก์ร โดยมีกำรก ำหนดทกัษะ ควำมรูค้วำมสำมำรถ
และศกัยภำพของบคุคลที่จะเป็นผูสื้บทอดต ำแหน่งงำน 

2. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรก ำกับดูแลกำรอบรมและพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของผูสื้บทอดต ำแหน่งงำนดว้ย
วิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรม กำรมอบหมำยงำนพิเศษ กำรหมนุเวียนงำน เพื่อเสริมสรำ้งทกัษะที่จ ำเป็นและ
เตรียมควำมพรอ้มใหแ้ก่ผูบ้รหิำรส ำหรบักำรสืบทอดต ำแหน่งงำน 

3. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรมีหนำ้ที่รำยงำนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสงูและรำยงำนผลกำรพฒันำ
ต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมี กำรเปล่ียนแปลงที่
ส  ำคญั 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำร
ระดบัสงูใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญั 

รายละเอียดคณะกรรมการต่างๆของบริษัท 

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
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จ ำนวนที่จะเป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมกำรที่เหลืออยู่กระท ำกำรในนำมของคณะกรรมกำรไดเ้ฉพำะกำร
จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงทัง้หมดเท่ำนัน้  

2. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลของบรษิัทฯ นัน้ถกูก ำหนดไว้
ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระซึ่งมีคณุสมบตัิและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่ำงนอ้ย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 

2. กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลอย่ำงนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้น
กำรบัญชีหรือกำรเงิน อย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงินได ้และมีควำมรูต้่อเนื่องเก่ียวกบัเหตทุี่มีตอ่กำรเปล่ียนแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

3. คณะกรรมกำรบริษัทคัดเลือกกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลอย่ำงนอ้ย 1 คน ใหด้  ำรง
ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

4. ใหผู้อ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ธรรมำภิบำล 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งและพน้จำกต ำแหน่งเป็นไป
  ตำมวำระกำรด ำรง ต ำแหน่งและกำรพน้ต ำแหน่งของกรรมกำรบรษิัท  ตำมที่ก ำหนดไวใ้น
  ขอ้บงัคบัของบรษิัท ใหด้  ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี  

2. กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่ได้
ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เห็นว่ำเหมำะสม 

3. ใหก้รรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลที่พน้ต ำแหน่งตำมวำระอยู่รกัษำกำรในต ำแหน่งเพื่อ
ปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรมำแทนต ำแหน่ง เวน้แต่ กรณีที่ครบวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิัทฯ อีก 

4. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลว่ำงลงให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือก
กรรมกำรที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งห้ำมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลแทน โดยกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลที่
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เข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิบำลซึ่งตนแทน 

3. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบรษิัทฯ นัน้ถกู
ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้ 

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประกอบดว้ยกรรมกำรและผู้บริหำร
บรษิัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดยตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

2. คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนคนหนึ่งเป็น
ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

3. ใหค้ณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรณีกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่เป็นกรรมกำรบริษัท ใหม้ีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทเวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น  

2. กรณีกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่เป็นผูบ้ริหำรของบริษัท ใหม้ีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษิัท  เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

3. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนว่ำงลงใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
เลือกกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มเขำ้เป็นกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนแทน  

4. ให้กรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระอยู่รักษำกำรใน
ต ำแหน่งเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรมำแทนต ำแหน่ง เวน้แต่กรณีที่ครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต 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 คนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบรหิำร 
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2. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นกรรมกำรบรหิำรโดยต ำแหน่ง 

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

4. คณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรกรรมกำรบรหิำร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระที่ด  ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

2. กรณีกรรมกำรบรหิำรที่เป็นผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ ใหม้ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่ด  ำรงต ำแหน่ง
เป็นผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น 

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 

212



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

  

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 9 
 

3. ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้แต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ
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  

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 
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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 

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

9) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

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

 
การพัฒนา 
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมุ่งเนน้กำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดใหม้ีกำรฝึกอบรมทักษะ พัฒนำควำมสำมำรถ และกำรเรียนรูใ้นทุก

ระดับของ พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรพัฒนำพนกังำนและสรำ้งควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพใหก้ับพนกังำนขององคก์รถือ
เป็นกำรสรำ้งบุคลำกรที่จะมำพฒันำธุรกิจใหเ้ติบโตอย่ำงยั่งยืนและแข็งแกร่ง โดยบริษัทมีกำรพฒันำบุคลำกรในทกุระดบั 
ตัง้แต่ระดบั กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ดงันี ้
 
การพัฒนาบุคลากร 

บริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำน โดยไดใ้หโ้อกำสอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง
ในกำรพฒันำควำมสำมำรถของพนกังำนใหส้ำมำรถปฏิบตัิงำนเพื่อน ำพำธุรกิจใหไ้ปถึงเป้ำหมำยไดอ้ย่ำงยั่งยืน  พนกังำน
ทุกคนได้รับสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำ รับกำรอบรมภำยใต้กำรอนุมัติของผู้บังคับบัญชำภำยในกรอบของ
งบประมำณดำ้นกำรฝึกอบรมและพฒันำประจ ำปีของหน่วยงำน ซึ่งพนกังำนสำมำรถขอเขำ้รบักำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ตำมควำมจ ำเป็น โดยน ำเสนอขอควำมเห็นชอบและอนุมตัิจำกผูบ้งัคบับญัชำ และผูบ้งัคบับญัชำมีหนำ้ที่ในกำรสอนงำน 
และใหข้อ้เสนอแนะในกำรปรบัปรุงผลกำรปฏิบตัิงำนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเพื่อสรำ้งโอกำสในกำรเติบโตในสำยอำชีพกำร
ท ำงำน 

บริษัทมุ่งเนน้กำรเสริมสรำ้งวฒันธรรมกำรเรียนรู ้โดยจัดใหม้ีส่ือกำรสอนออนไลน ์ที่พนักงำนสำมำรถเขำ้ไปมี
ส่วนร่วมในกำรสรำ้งหลักสูตรและแบ่งปันองคค์วำมรูข้องหน่วยงำนตนเองใหก้ับหน่วยงำนอื่นๆได ้เป็นกำรสรำ้งควำม
รบัผิดชอบในกำรเพิ่มพนูควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของตนเองและเพื่อนรว่มงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 12 
 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรม แก่ผู้เก่ียวข้องในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท  เช่น กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรชดุย่อย ผูบ้รหิำร และ เลขำนกุำรบรษิัท โดยจะเป็นกำรอบรมภำยในองคก์ร และไปอบรมกบัองคก์รภำยนอก เพื่อ
เป็นกำรเพิ่มเติมควำมรู ้กฎระเบียบต่ำงๆ ที่มีกำรเปล่ียนแปลง เพื่อน ำไปใชใ้นกำรปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร มีกรรมกำรเขำ้ใหม่ และมีผูบ้ริหำรเขำ้ใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัใหม้ีเอกสำร
และขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อกำรปฎิบัติหนำ้ที่ของกรรมกำรและผูบ้ริหำร  รวมถึงจัดใหม้ีกำรปฐมนิเทศแนะน ำลักษณะ
ธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่ กรรมกำร และ ผูบ้รหิำร ท่ำนใหม่ดว้ย 

 

หลักสูตรทีก่รรมการบริษัทฯเข้ารับการอบรมในปี 2564 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรมปี 2564 

1.  นำยไพฑรูย ์ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท / 
กรรมกำรอิสระ 

- กำรประชมุเรื่องบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์
วนัท่ี 29 พ.ย.64 

2.  นำงโชตกิำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล / กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- กำรประชมุเรื่องบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์
วนัท่ี 29 พ.ย.64 

3.  นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ / ประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / 
กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

- กำรประชมุเรื่องบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์
วนัท่ี 29 พ.ย.64 

4.  นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำร
บรหิำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง /   
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่ม
กำรตลำด (รกัษำกำร) / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มบรหิำรโครงกำร
และพฒันำธุรกจิ (รกัษำกำร)  

- Director Leadership Certification Program 
(DLCP) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) รุน่ท่ี 1/2564 
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ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 13 
 

 
การประเมินผลการปฎิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและทบทวนผลกำรปฎิบัติงำนของ

คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อยทุกคณะเป็นประจ ำทุกปี เพื่อพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อ
กำรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยจะใชแ้นวทำงตำมกำรประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลกัทรพัยฯ์ และด ำเนินกำร
ปรบัปรุงเพิ่มเติมเพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

 
1. การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 
 หลักเกณฑ ์

บริษัทจดัท ำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทรำยคณะ ตำมแนวทำงจำกตลำด
หลกัทรพัยฯ์ มำปรบัใชใ้หเ้หมำะสมกับบริษัท แบ่งกำรประเมินเป็น 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสรำ้ง
และคุณสมบตัิของคณะกรรมกำร (2) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (3) กำร
ประชุมคณะกรรมกำร (4) กำรท ำหนำ้ที่ของกรรมกำร (5) ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร (6) กำรพฒันำ
ตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
คณะกรรมกำรประเมินระดบัคะแนน ส่วนท่ี 2 คณะกรรมกำรใหค้วำมเห็น หรือขอ้เสนอแนะ  

กระบวนการในการประเมิน  
กรรมกำรบริษัท ด ำเนินกำรประเมินตนเองเป็นรำยคณะ อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้  เลขำนุกำร

บรษิัทจะจดัส่งแบบประเมินใหก้รรมกำรบรษิัททกุท่ำนประเมนิตนเองในทกุสิน้ปี และเป็นผูร้วบรวมและ
รำยงำนสรุปผลต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำรบัทรำบและหำรือกนัเป็นประจ ำทกุปี 

 
2. การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 
 หลักเกณฑ ์
 บริษัทจัดท ำได้จัดให้มีกำรแบบประเมินตนเองผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมบริษัท
รำยบคุคล โดยแบ่งกำรประเมินเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
(2) กำรประชมุของคณะกรรมกำร (3) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  
 กระบวนการในการประเมิน  
 กรรมกำรบริษัท ด ำเนินกำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้  เลขำนุกำร
บรษิัทจะจดัส่งแบบประเมินใหก้รรมกำรบรษิัททกุท่ำนประเมนิตนเองในทกุสิน้ปี และเป็นผูร้วบรวมและ
รำยงำนสรุปผลต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำรบัทรำบและหำรือกนัเป็นประจ ำทกุปี 
 
3. การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 
 คณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งประกอบดว้ย (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล (2) 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (3) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง (4) คณะกรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน (5) คณะกรรมกำรบรหิำร 
 กระบวนการในการประเมิน  
 คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชดุ ด ำเนินกำรประเมินตนเองทั้งรำยคณะและรำยบุคคลอย่ำงนอ้ย
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ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 14 
 

ปีละ 1 ครัง้ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรชดุย่อยจะจดัส่งแบบประเมินใหก้รรมกำรชดุย่อยทกุท่ำนประเมิน
ตนเองในทุกสิน้ปี และเลขำนุกำรบริษัทเป็นผูร้วบรวมและรำยงำนสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิัทเพื่อพิจำรณำรบัทรำบและหำรือกนัเป็นประจ ำทกุปี 
 
  ทัง้นี ้ผลกำรประเมินกำรปฎิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้ง
แบบรำยคณะและรำยบคุคล ในภำพรวมโดยเฉล่ียอยู่ที่ 3.5 – 3.9  คะแนนซึ่งค่อนขำ้งสงู สรุปได ้ดงันี ้
  

คณะกรรมกำรบรษิัท/คณะกรรมกำรชดุย่อย ผลกำรประเมินผลกำร
ปฎิบตัิงำนรำยคณะ 

(รอ้ยละ) 

ผลกำรประเมิน ผลกำร
ปฎิบตัิงำนรำยบคุคล  

(รอ้ยละ) 

1. คณะกรรมกำรบรษิัท 3.8 3.9 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล n.a.  
(ประเมินแบบไมม่ี

คะแนน) 

3.8 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 3.8 3.8 

4. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 3.7 3.6 

5. คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 3.8 3.8 

6. คณะกรรมกำรบรหิำร 3.5 3.5 
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ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 15 
 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการรายบุคคล 
(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 

รายช่ือ 

 
 

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 

การประชุม
คณะกรรมการ 

การประชุม
ระหว่าง

กรรมการทีไ่ม่
เป็นผู้บริหาร(1) 

1. นำยไพฑรูย ์ ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรอิสระ 1/1 9/9 2/2 

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

1/1 9/9 2/2 

3. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล /  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน   

1/1 9/9 2/2 

4. รศ.ดร. วิเลิศ ภรูิวชัร กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

1/1 9/9 2/2 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิ
บำล / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1/1 9/9 2/2 

6. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง / กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

1/1 9/9 2/2 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร/ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำธุรกิจ (รกัษำกำร) /รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำรกลุ่มกำรตลำด 
(รกัษำกำร) 

1/1 9/9 - 

8. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรทรพัยส์ินทำงปัญญำ (รกัษำกำร) 

 
1/1 

 
9/9 

- 

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
กรรมกำรบริหำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มทรพัยำกรบคุคล 

 
1/1 

 
9/9 

- 

10. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/1 9/9 - 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

  

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 16 
 

รายช่ือ 

 
 

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 

การประชุม
คณะกรรมการ 

การประชุม
ระหว่าง

กรรมการทีไ่ม่
เป็นผู้บริหาร(1) 

11. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจแบรนดืไทย 

1/1 9/9 - 

หมำยเหต:ุ  (1) ในปี 2564 คณะกรรมกำรจดัใหมี้กำรประชมุระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร จ ำนวน 2 ครัง้ 
ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 กมุภำพนัธ ์2564 
ครัง้ที่ 2 วนัที่ 12 มีนำคม 2564 
 
 
 
 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 ที่ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2564 ไดม้ีมติอนุมัติค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน  
คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปี 2564 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

กรรมกำรท่ีไม่ไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำร 

รายละเอียดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
(บาท / ไตรมาส ) 

เบีย้ประชม 
(บาท / คร้ัง) 

1. คณะกรรมกำรบรษิัท 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
60,000 
40,000 

 
40,000 
25,000 

2.คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
- 
- 

 
35,000 
25,000 

3.คณะกรรมกำรบรหิำร 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
- 
- 

 
35,000 
25,000 

4.คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
- 
- 

 
35,000 
25,000 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

  

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 17 
 

รายละเอียดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
(บาท / ไตรมาส ) 

เบีย้ประชม 
(บาท / คร้ัง) 

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 

9.ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่นนอกเหนือจำก 
ค่ำตอบแทนรำยไตรมำสและเบีย้ประชมุ 

โบนสักรรมกำรท่ีอตัรำ 3% ของเงินปันผลจ่ำยจำกผล
ประกอบกำรปี 2564 ในวงเงินไมเ่กิน 2 ลำ้นบำท โดยให้

คณะกรรมกำรบรษิัทมีอ ำนำจในกำรจดัสรรโบนสัดงักล่ำวให้
กรรมกำร 

10.คำ่ตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน -ไม่มี- 

 

กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำร 

บรษิัทฯ ไม่มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรใหแ้ก่กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรหรือพนกังำน
ของบรษิัท
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          บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

  

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 17 
 

ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทฯ มีค่ำตอบแทนกรรมกำรสรุปไดด้งันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะ 
กรมการ 
บริษัท 

 
 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ
และธรรมาภิ

บาล 

คณะ 
กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

คณะ 
กรรมการ

การตลาดและ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ค่าตอบแทน
รายไตรมาส 

โบนัส  
รวม 

1. นำยไพฑรูย ์ ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำร
อิสระ 

360,000 
 

- 
 

- - - - 240,000 484,850 1,084,850 

2. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

225,000 - 75,000 75,000 - - 160,000 303,030 838,030 

3. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิบำล /  ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน   

225,000 280,000 105,000 - - - 160,000 303,030 1,073,030 

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

225,000 - 75,000 - 140,000 - 160,000 303,030 903,030 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

200,000 
 

200,000 
 

50,000 
 

- 
 

25,000 
 

- 
 

160,000 
 

303,030 
 

938,030 
 

6. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบและ
ธรรมำภิบำล / ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

225,000 200,000 
 
 

- 
 
 

105,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

160,000 
 
 

303,030 
 
 

993,030 
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          บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

  

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 18 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะ 
กรมการ 
บริษัท 

 
 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ
และธรรมาภิ

บาล 

คณะ 
กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

คณะ 
กรรมการ

การตลาดและ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ค่าตอบแทน
รายไตรมาส 

โบนัส  
รวม 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำรโครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (รกัษำกำร) / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มกำรตลำด (รกัษำกำร) 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

8. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน / 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรทรพัยส์นิ
ทำงปัญญำ (รกัษำกำร) 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มทรพัยำกรบคุคล 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

10. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 

50,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

50,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

53,333 
 
 

- 
 
 

153,333 
 
 

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

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
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          บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

  

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 19 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะ 
กรมการ 
บริษัท 

 
 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ
และธรรมาภิ

บาล 

คณะ 
กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

คณะ 
กรรมการ

การตลาดและ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ค่าตอบแทน
รายไตรมาส 

โบนัส  
รวม 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกลุ่มธุรกิจ
แบรนดืไทย 

         

รวม 2,603,333 680,000 305,000 230,000 165,000 - 1,093,333 2,000,000 5,983,333 

 

หมำยเหต ุค่ำตอบแทนรำยไตรมำสและค่ำเบีย้ประชมุ ปี 2564 รวมเป็นจ ำนวนเงิน 3,983,333 บำท 
 

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ 

ไม่มี 

 

224



                                                                                                             บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                  
 

  

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 20 
 

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 

(ฌ) กำรซือ้หรือกำรรบัโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นมำเป็นของบรษิัทย่อย 
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(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 ซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผู้
ถือหุน้ หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิัท และ/หรือกำรใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทัง้ทำงตรง และ/หรือ ทำงออ้ม ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำสดัส่วนที่ก ำหนดในกฎหมำยซึ่งใชบ้งัคบักบั
บรษิัทย่อยอนัมีผลท ำใหบ้รษิัทไม่มีอ  ำนำจควบคมุบรษิัทย่อย  
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(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 กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับบริษัท 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 ำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยมีหนำ้ที่แจง้เรื่องดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำรของ
บริษัททรำบภำยในก ำหนดเวลำที่บริษัทก ำหนดเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำตดัสินหรืออนุมตัิใด ๆ ซึ่ง
กำรพิจำรณำนัน้จะค ำนึงถึงประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัทใหญ่ และบรษิัทย่อย เป็นส ำคญั  
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ทัง้นี ้กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนรว่มอนมุตัิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนท์ัง้ทำงตรง และ/หรือ ทำงออ้มนัน้ดว้ย 

 อนึ่ง กำรกระท ำดงัต่อไปนี ้ซึ่งเป็นผลใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อย ไดร้ับ
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 

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

8.  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 2564 บรษิัทไดพ้ิจำรณำส่งผูบ้รหิำรจ ำนวน 2 คน ไดแ้ก่ คณุยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ และ คณุศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์
เขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อย 1 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิัท เซ็น แอนด ์โกสุ่ม อินเตอรฟ์ู้ดส ์จ ำกดั โดยผูบ้รหิำรดงักล่ำวไดผ่้ำนกำร
อนุมตัิจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  3/2564 ประชุมเมื่อวนัที่ 12 มีนำคม 2564 โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัท เซ็น 
แอนด ์โกสุ่ม อินเตอรฟ์ู้ดสจ์ ำกัด ไม่มีรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่มีขนำดรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิบำลตอ้งรว่มพิจำรณำกำรท 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 5 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
ที่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะมีคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลพิจำรณำ
และใหค้วำมเห็นรวมทัง้ด 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
บริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึ ้นไปหรือเทียบเท่ำ (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 และกำรถือหุน้รวมกนัดงักล่ำวเป็นสดัส่วนท่ีมำก
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
รวมถึงบุคคลที่ถูกสนันิษฐำนว่ำรูห้รือครอบครองขอ้มลูภำยในตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพยฯ์ ของ
บรษิัท และบรษิัทย่อย มีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรใชข้อ้มลูภำยในของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์
ฯ และพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั รวมถึงกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
(3) การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชันเป็นลำยลักษณ์
อกัษรเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิที่ชดัเจน ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี  สรำ้งควำมตระหนกัและส่ือสำร
กำรปฏิบตัิหนำ้ที่โดยสจุรติอย่ำงยั่งยืน 

บริษัทไดแ้สดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร

ต่อตำ้นกำรทุจริต (CAC) โดยไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชิกโครงกำรเมื่อวนัที่ 21 สิงหำคม 2561 และ
ไดร้บักำรต่ออำยกุำรรบัรองเป็นสมำชกิของแนวรว่มต่อตำ้นคอรร์ปัชนัของภำคเอกชนไทย (CAC) เมื่อ

วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 รวมถึงไดส่้งเสริมใหบ้ริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัทสมคัรเขำ้ร่วมเป็นสมำชิกแนว
รว่มปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติ โดยไดส่้งแบบประเมินตนเองดำ้นกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตฯ ให ้CAC ในเดือนธันวำคม 2564 นอกจำกนีบ้ริษัทไดม้ีกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย
กำรต่อตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชนั ดงันี ้ 

(1) บรษิัทไดส่ื้อสำรไปทัง้ระดบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน โดยก ำหนดใหก้ำรด ำเนินกำร
ทุกกระบวนกำรอยู่ในขอบเขตกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด หรือถ้ำเกิดข้อผิดผลำดในกระบวนกำร
ด ำเนินงำน เนื่องจำกควำมประมำท รูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณ ์ก็ใหร้บัโทษจำกภำครฐัโดยไม่มีกำรวิ่งเตน้ให้
พน้ผิด 
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(2) บรษิัทจดัใหม้ีช่องทำงในกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย หรือพบเห็นกำร
กระท ำทจุรติคอรร์ปัชนั และมีมำตรกำรคุม้ครองใหแ้ก่ผูร้ำยงำน 

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

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนเพื่อใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับนโยบำยและแนวปฎิบตัิ ใน
กำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรปัชั่น่ของบรษิัท โดยมีกำรจดัอบรมภำยในองคก์รอย่ำงสม ่ำเสมอ  

 
(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บรษิัทใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สียสำมำรถ
แจง้ขอ้มลูหรือใหเ้บำะแสหำกพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือพบควำมผิดปกติในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัท เช่นกำรทจุรติ กำร
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑห์รือขอ้บงัคบัท่ีกฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบตัติำมระเบียบหรือนโยบำยของบรษิัท กำรก ำกบัดแูล 
คณุธรรม จรรยำบรรณ และนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชนั ผ่ำนช่องทำงตำ่งๆที่ก ำหนด เพื่อใหม้ีกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตำม
กระบวนกำรท่ีระบไุวใ้น”นโยบำยเก่ียวกบักำรรอ้งเรียนและกำรแจง้เบำะแส” และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ธรรมำภิบำล คณะกรรมกำรบรษิทั นอกจำกนีย้งัมกีำรใหข้อ้มลูในกำรติดต่อกบัผูร้อ้งเรียนอยำ่งชดัเจนโดยเปิดเผย
กระบวนกำรและช่องทำงในเว็บไซตข์องบรษิัท 

ทัง้นี ้เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหก้บัผูร้อ้งเรียนวำ่กำรรำยงำน หรือใหข้อ้มลู หรือแจง้เบำะแสจะไม่ท ำใหผู้ร้อ้งเรียน 
หรือผูใ้หข้อ้มลูไดร้บัควำมเดือนรอ้นเสียหำย  บรษิัทจึงไดก้ ำหนดกลไกส ำหรบัคุม้ครอง และบรรเทำควำมเดือดรอ้น
เสียหำยใหแ้ก่ผูท้ี่รำยงำน หรือใหข้อ้มลูที่ถกูกระท ำโดยไมเ่ป็นธรรม 

ในปี 2564 มีขอ้รอ้งเรียนผ่ำนระบบรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีใหบ้คุคลภำยนอกและพนกังำนมีส่วนรว่มในกำรแจง้เบำะแส
ของผูก้ระท ำควำมผิดอนัเกิดจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย นโยบำย ระเบียบ และจรรยำบรรณ รวมทัง้สิน้ 1 เรื่อง สรุปได้
ดงันี ้

1. จ ำนวนขอ้รอ้งเรยีนที่สอบสวนแลว้เสรจ็ 1  เรื่อง โดยแบ่งเป็น  

-  เรื่องที่ผิด 1 เรื่อง เป็นควำมผิดดำ้นระเบยีบบรษิัท  
-  เรื่องที่ไม่มคีวำมผิด   - 

2. ควำมเสียหำยและบทลงโทษ 

-  มลูค่ำควำมเสียหำย  -ไม่มี -  

-  บทลงโทษ  

ตกัเตอืนดว้ยวำจำ    1 คน 

ผู้ที่ เ ก่ียวข้องทุกฝ่ำยจะน ำข้อร้องเรียนที่ เกิดขึ ้นมำก ำหนดจุดควบคุมเพื่อปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำนมี

ประสิทธิภำพยิ่งขึน้ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะท ำหนำ้ที่ในกำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำร

ประเมินควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลอย่ำง

สม ่ำเสมอ นอกจำกนีผู้บ้ริหำรระดบัสงูยงัมีกำรปลกูฝังวฒันธรรมองคก์ร สรำ้งควำมตระหนกัรูแ้ก่พนกังำนและ

ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง 
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นโยบำยเก่ียวกบักำรรอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแส (Whistleblower Policy) 

ของ 

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั ( มหำชน ) และบรษิัทย่อย 

 

ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

1. บุคคลที่พบเห็นหรือทรำบเก่ียวกับ กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้งบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั   
( มหำชน )  (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ในกำรกระท ำทุจริตหรือเบียดบังผลประโยชน ์กำรกระท ำผิดที่ฝ่ำฝืน
กฎหมำย กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท และบริษัทย่อย 
หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

2. บุคคลที่ไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม ถูกละเมิดสิทธิมนษุยชน ถูกกลั่นแกลง้ ข่มขู่ หรือถูกเลือกปฏิบตัิดว้ยวิธีกำรอนัมิ
ชอบ   

ผู้รับข้อร้องเรียน 

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

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

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

วิธีการร้องเรียน 

ผูม้ีสิทธิรอ้งเรียนสำมำรถรอ้งเรียนต่อผูร้บัขอ้รอ้งเรียนคนใดคนหน่ึง โดยวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

1. รอ้งเรียนผ่ำนทำง E-mail Address ของผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

2. รอ้งเรียนเป็นจดหมำยหรือหนงัสือถึงผูร้บัขอ้รอ้งเรียน  

3. ในกรณีที่ผูร้อ้งเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเอง ผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบรุำยละเอียดขอ้เท็จจรงิหรือหลกัฐำนที่
ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรกระท ำทุจริตหรือเบียดบังผลประโยชน์ หรือเป็น 
กำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษิัท และบรษิัทย่อย หรือผิดจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษิัท และบรษิัทย่อย  

          ทั้งนี ้กำรรอ้งเรียนจะถือเป็นควำมลับสูงสุด และผู้รอ้งเรียนสำมำรถรอ้งเรียนได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง และไม่
จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตัวตนของผู้รอ้งเรียน อย่ำงไรก็ดีหำกผู้รอ้งเรียนเปิดเผยตนเองจะท ำใหบ้ริษัทสำมำรถแจง้ผลกำร
ด ำเนินกำรหรือรำยละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รอ้งเรียนใหท้รำบได ้ 

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนส่งเรื่องที่ไดร้บักำรรอ้งเรียนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ซึ่งประกอบดว้ย ผูจ้ดักำรฝ่ำย
บคุคล ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผูจ้ดักำรฝ่ำยกฎหมำย  
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2. คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะด ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจรงิหรืออำจมอบหมำยใหบ้คุคล
หรือหน่วยงำนท่ีเหมำะสมเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงหรือผูไ้ดร้บัมอบหมำยสำมำรถเชิญใหพ้นกังำนและลกูจำ้งคนหนึ่งคนใดมำ
ใหข้อ้มลู หรือขอใหจ้ดัส่งเอกสำรใดๆ ที่เก่ียวขอ้งมำเพื่อกำรตรวจสอบหำขอ้เท็จจรงิ 

4. หำกตรวจสอบแลว้พบว่ำเป็นควำมจริง คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะเสนอเรื่องพรอ้มควำมเห็นและ
ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตัิที่ถกูตอ้งเหมำะสมและเป็นธรรม ต่อผูม้ีอ  ำนำจด ำเนินกำรดงันี ้

- ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนเป็นเรื่องกำรกระท ำทจุรติหรือเบียดบงัผลประโยชน ์ใหเ้สนอเรื่องพรอ้มควำมเห็น 
และแนวทำงในกำรปฏิบตัิต่อผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร  

- ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนเป็นเรื่องกำรกระท ำผิดกฎหมำย ใหเ้สนอเรื่องพรอ้มควำมเห็น และแนวทำงในกำร
ปฏิบตัิต่อผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำร 

- ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนเป็นเรื่อง กำรกระท ำผิดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบรษิัท และบรษิัทย่อย ใหเ้สนอเรื่องพรอ้มควำมเห็น และแนวทำงในกำรปฏิบตัิต่อผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคลเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร ส ำหรบักำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับจรรยำบรรณธุรกิจให้
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรก ำหนดขั้นตอน/ระเบียบวิธีปฏิบตัิ/มำตรกำรอื่นใดเพื่อป้องกันไม่ใหก้ำรเกิด
กำรท ำควำมผิดซ ำ้ 

- ในกรณีที่เป็นเรื่องส ำคญั เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภำพลกัษณห์รือฐำนะทำงกำรเงินของบรษิัท 
และบรษิัทย่อย หรือขดัแยง้กบันโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท และบรษิัทย่อย หรือเก่ียวขอ้งกบั
ผูบ้รหิำรระดบัสงู เป็นตน้ ใหเ้สนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมภิบำล หรือคณะกรรมกำร
บรษิัทเพื่อพิจำรณำ 

- ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผูใ้ดผูห้นึ่ง ใหเ้สนอวิธีกำรบรรเทำควำมเสียหำย  กำร
เยียวยำที่เหมำะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหำย 

การคุ้มครองปกป้องผู้ทีร้่องเรียน  

1. ผูร้อ้งเรียนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกบัตนเองแต่
ตอ้งระบุรำยละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐำนที่ชดัเจนเพียงพอที่แสดงใหเ้ห็นว่ำมีเหตอุนัควรเชื่อว่ำมีกำรกระท ำ
ทุจริตหรือเบียดบังผลประโยชน์ หรือเป็นกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท  
และบรษิัทย่อย หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท และบรษิัทย่อย   

2. ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง บริษัทจะถือเป็นควำมลับ และเปิดเผยเท่ำที่จ  ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำม
เสียหำยของผูร้อ้งเรียน แหล่งที่มำของขอ้มลู หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ ผูร้บัผิดชอบในทุกขั้นตอนจะตอ้งเก็บ
รกัษำขอ้มลูที่ไดร้บัรูไ้วใ้นชัน้ควำมลบัสงูสดุ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หำกฝ่ำฝืนถือเป็นกำรกระท ำควำมผิด
วินยั 
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3. กรณีที่ผูร้อ้งเรียนเห็นว่ำตนอำจไม่ปลอดภยั หรืออำจเกิดควำมเดือดรอ้นเสียหำย ผูร้อ้งเรียนสำมำรถรอ้งขอให้
บริษัทก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองที่เหมำะสมก็ได ้หรือบริษัทอำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนไม่ตอ้ง
รอ้งขอก็ได ้หำกเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีแนวโนม้ที่จะเกิดควำมเสียหำย หรือควำมไม่ปลอดภยั 

4. ผูท้ี่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นเสียหำยจะไดร้บักำรบรรเทำควำมเสียหำยหรือเยียวยำดว้ยวิธีกำรหรือกระบวนกำรท่ีมี

ควำมเหมำะสม และเป็นธรรม 

 

 (5) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
  กลุ่มบรษิัทฯใหค้วำมส ำคญักบัทรพัยสิ์นทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิไม่ว่ำจะเป็นของกลุ่มบรษิัทเองหรือของ
 บุคคลภำยนอกโดยป้องกันมิใหม้ีกำรละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมำยกำรคำ้และเคร่ืองหมำย
 บรกิำร        
                  กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรขึน้ทะเบียน/จดทะเบียนเพื่อรกัษำไวซ้ึ่งลิขสิทธ์ิ เครื่องหมำยกำรคำ้ และ
 เครื่องหมำยบริกำรของแบรนดร์ำ้นอำหำรและผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ในกำรควบคุมดูแลติดตำมกำรต่ออำยุอย่ำง
 ครบถว้น  
   นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯไดม้ีกำรติดตำมกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ  เคร่ืองหมำยกำรคำ้และเคร่ืองหมำยบริกำร
 จำกบุคคลภำยนอก  รวมทั้งมีแนวปฏิบัติก ำหนดให้พนักงำน  จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ  
 ลิขสิทธ์ิของกลุ่มบรษิัทฯทัง้เพื่อประโยชนข์องตนเองหรือของผูอ้ื่น  
                             กลุ่มบริษัทฯมีนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ วัตถุประสงคม์ุ่งกำรด ำเนินกำรที่ไม่ขัดกับ
 กฎหมำยซึ่งรวมถึงกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิด้วย กลุ่มบริษัทฯมีระบบป้องกันกำร
 ละเมิดโดยพนกังำนที่ใชอุ้ปกรณส์ำรสนเทศของบริษัทไม่สำมำรถติดตัง้โปรแกรมเพิ่มเติม  นอกเหนือจำกที่กลุ่ม
 บรษิัทฯไดต้ิดตัง้โปรแกรมให ้และในกรณีที่พนักงำนน ำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมำใช้งำนจะต้องแจ้งให้กลุ่ม
 เทคโนโลยีพิจำรณำตรวจสอบก่อนและต้องลงทะเบียนเป็นลำยลักษณ์อักษร  รวมทั้งต้องไดร้ับอนุมัติจำก
 ผูบ้รหิำรสงูสดุของกลุ่มเทคโนโลยีและอปุกรณด์งักล่ำวจะตอ้งใช ้Software ที่ถกูตอ้งมีลิขสิทธร์วมทัง้มีกำรติดตัง้ 
 Antivirus อย่ำงถูกต้อง  มีกำร  Update Security และ Soft Patch ที่ เ ป็นปัจจุบัน  ส ำหรับระบบแม่ข่ ำย
 บรษิัทจะมีกำรควบคมุดแูลติดตำมสิทธิกำรใชแ้ละลิขสิทธ์ิ   มีกำรต่ออำยกุำรใชง้ำนอย่ำงครบถว้นในทกุระบบ 

                          นอกเหนือจำกสิทธิทำงปัญญำ ลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่ำวแลว้ กลุ่มบริษัทฯไดม้ีแนว
 ปฏิบัติให้ทุกหน่วยงำนจะต้องไม่มีกำรกระท ำที่ละเมิดสิทธิทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนอย่ำง
 เด็ดขำด ไม่ว่ำจะเป็นลิขสิทธ์ิเพลง หรือลิขสิทธ์ิอ่ืนใด   โดยมีระบบดูแลกำรต่ออำยุอย่ำงครบถว้นเพื่อป้องกัน
 ไม่ใหเ้กิดปัญหำในกำรละเมิดสิทธิทำง ปัญญำและลิขสิทธ์ิต่ำงๆ  
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8.2 สรุปผลการปฎิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
8.2.1 การประชุมและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

คณะ 
กรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภบิาล 

คณะ 
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะ 
กรรมการ

การตลาดและ
การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

1. นำยสรรคนนท ์จิรำธิวฒัน ์ รองประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรบรหิำรควำม
เส่ียง  

- 3/3 3/3 - - 

2. นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ กรรมกำรอิสระ / ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิ
บำล /  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน   

8/8 3/3 - - - 

3. รศ.ดร. วิเลิศ ภรูวิชัร กรรมกำรอิสระ / ประธำน
คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอยำ่งยั่งยืน / กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- 3/3 - 4/4 - 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

คณะ 
กรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภบิาล 

คณะ 
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะ 
กรรมการ

การตลาดและ
การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

4. นำงโชตกิำ สวนำนนท์(1) กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล / กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

8/8 2/3 - 1/4 - 

5. นำยชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล / ประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

8/8 - 3/3 - - 

6. นำยบญุยง ตนัสกลุ(2) กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำร
บรหิำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร/ รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มบรหิำร
โครงกำรและพฒันำธุรกจิ (รกัษำกำร) 
/ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่
กำรตลำด (รกัษำกำร) 

- - 3/3 1/4 34/34 

7. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร /
กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่

- 
- - 

4/4 33/34 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

คณะ 
กรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภบิาล 

คณะ 
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะ 
กรรมการ

การตลาดและ
การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

บรหิำรทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 
(รกัษำกำร) 

8. นำยชติพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่ม
ทรพัยำกรบคุคล 

- 

- 
 

3/3 
 

- 34/34 

9. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร์(3) กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำรควำม
เส่ียง 

- 
- 2/3 

- - 

10. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรกลุ่มธุรกิจแบรนดืไทย 

- - 
 
 
 

- 
 
 
 

3/4 32/34 

11. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ(4) กรรมกำรบรหิำร เส่ียง / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มกำรเงินและ
บญัชี 

- -- 
 
 

2/3 
 
 

- 34/34 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

คณะ 
กรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภบิาล 

คณะ 
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะ 
กรรมการ

การตลาดและ
การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

12. นำยปรีด ์สวุิมลธีระบตุร(5) กรรมกำรบรหิำร / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มปฎิบตักิำร 

- - 
 

- 
 

- 
 

1/34 

หมำยเหต:ุ  (1) ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 / 2564 เม่ือวนัที่ 12 มีนำคม 2564 และไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 12 มีนำคม 2564 

                            (2) ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 12 มีนำคม 2564 

 (3) ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6 / 2564 เม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 2564 

 (4) ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 12 มีนำคม 2564 

 (3) ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่  9/ 2564 เม่ือวนัที่ 14 ธันวำคม 2564 
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8.2.2 รายงานผลการปฎิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทั   
รายงานของคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 

 คณะกรรมกำรของบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน ) (“คณะกรรมกำรบริษัท”) ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของหลกัธรรมำภิบำลและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมในกำรส่งเสรมิ และสรำ้งควำมเชื่อมั่นของผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย ตลอดจนสำธำรณชน และเชื่อว่ำกำรปฏิบตัิตำมหลกัธรรมำภิบำลและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมจะเอือ้ประโยชนต์่อ
ผูถื้อหุน้ เพื่อใหบ้รรลวุิสยัทศันข์องบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งด ำเนินกำรและปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้  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/ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล/ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

4. คณุวิเลิศ  ภรูวิชัร กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

5. คณุชวลิต จินดำวณิค กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / กรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

6. คณุโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล/ กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

7. คณุสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
8. คณุบญุยง ตนัสกลุ   กรรมกำร/ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร/ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง/ 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  
9. คณุจอมขวญั  จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง

ยั่งยืน/ 
10. คณุชิตพล  วิวฒันำเกษม  กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร/ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
11. คณุศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง

ยั่งยืน  
 

ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ส  ำหรบัปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีกำรประชุม รวมทั้งสิน้ 9 ครัง้ และมีกำรประชุม
ระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่ใช่ผูบ้ริหำรจ ำนวน 2 ครัง้ เพื่ออนุมตัินโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ รวมถึง
ก ำกับควบคุมดูแลใหฝ่้ำยบริหำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย กลยุทธ ์และเป้ำหมำยทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมลูค่ำทำงเศรษฐกิจ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง และ
เป็นไปตำมวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัที่กฎหมำยก ำหนดไว ้ ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีสำระส ำคญัที่สรุปได้
ดงันี ้
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1. การบริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 

• ไดใ้หพ้นกังำนในเครือทัง้ที่ส  ำนกังำนและหนำ้สำขำเขำ้รบักำรฉีดวคัซีน ส ำหรบัพนกังำนในรำ้นทกุคนที่
ไดร้ับกำรฉีดวัคซีนจะไดก้ำรติดเข็มกลัด ZEN GROUP WE ARE VACCINATED ขณะปฏิบัติหนำ้ที่
ใหบ้รกิำรลกูคำ้ เพื่อเป็นสญัลกัษณแ์ละสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหก้บัลกูคำ้ที่เขำ้มำใชบ้รกิำร 

• รำ้นอำหำรทุกแบรนดใ์นเครือไดร้ับสัญลักษณ์กำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยดำ้นสุขอนำมัย 
“SHA Plus” (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA Plus) จำกกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ โดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงสำธำรณะสขุ โดยกรมควบคมุ
โรคและกรมอนำมัย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัผูบ้รโิภคในกำรใชบ้รกิำรรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิัทฯ 

• จัดตั้งสำขำในรูปแบบ Cloud Kitchen เพื่อเสริมสรำ้งกำรขยำยธุรกิจผ่ำนช่องทำง Delivery ในกำร
ขยำยจุดใหบ้ริกำร และลดควำมเส่ียงจำกกำรถกูสั่งปิดรำ้นอำหำรในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคโค
วิด-19  

2. การก าหนดกลยุทธ ์นโยบาย และการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท  

• อนมุตัิ แผนกลยทุธ ์แผนธุรกิจประจ ำปี และงบประมำณประจ ำปี และรว่มก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์
ที่ส  ำคัญทั้งระยะสัน้และระยะยำว รวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรวมถึงสถำนะกำรเงินของบริษัท
อย่ำงใกลช้ิดโดยเฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 เพื่อให้เป็นไปตำม
แผนงำนทำงธุรกิจและงบประมำณของบริษัท รวมทัง้ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำง
กำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบรษิัท เพื่อใหม้ีกำรด ำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยำว 

• อนุมตัิกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งองคก์รรวมถึงอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำร
ของบรษิัทย่อย รวมทัง้มีแผนกำรพฒันำพนกังำน และควำมต่อเนื่องของผูบ้รหิำร (Succession Plan) 

• ไดร้บั 3 รำงวลั "Thailand Franchise Award 2021" จำกกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

โดยแบรนดเ์ขยีง ไดร้ำงวลั "สดุยอดแฟรนไชสไ์ทยดำวรุง่" (Franchise Shining Star), แบรนดต์ ำมั่ว ได ้

2 รำงวลั “แฟรนไชสไ์ทยอำหำรยอดเยี่ยม” (Best Food Franchise) และ “แฟรนไชสไ์ทยขนำดใหญ่

ยอดเยี่ยม” (Best Large Franchise) แสดงถึงกำรมมีำตรฐำนคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรระบบ

ธุรกิจแฟรนไชสข์องกลุ่มบรษิัทฯ 

 
3. การสอบทานและอนุมัติงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 

• อนมุตัิงบกำรเงินส ำหรบังวดไตรมำส และเห็นชอบงบกำรเงินประจ ำปีก่อนน ำเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำ 
รวมถงึดแูลใหม้ีกำรจดัท ำบญัชี และกำรเก็บรกัษำบญัชีและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงน ำระบบงำน
บญัชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช ้ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินของไทย (TFRS) ก ำหนดโดย สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ ์และมำตรฐำนท่ีก ำหนด
โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย 
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4. การบริหารความเสี่ยงองคก์ร และการควบคุมภายใน 

• จดัใหม้ีกระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียง ระบบควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน ที่เพียงพอ
และมีประสิทธิผล รวมทัง้จดัใหม้ีกำรประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
และบรษิัทย่อย 

 
5. การพัฒนาอย่างย่ังยืน และสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสรมิดำ้นกำรพฒันำอยำ่งยั่งยนื โดยก ำหนดประเด็นดำ้นควำมยั่งยืนที่จะด ำเนินกำร ก ำหนด 
เป้ำหมำย จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน มีกำรวดัผล และกำรรำยงำน  

• ส่งเสรมิใหม้ีกำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มทัง้ภำยในส ำนกังำนและ
หนำ้สำขำ รวมถงึกำรปรบัเปล่ียนบรรจภุณัฑท์ี่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม  

• ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็น "หุน้ยั่งยืน" หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2564 จำกตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จำกควำมมุง่มั่นในกำรพฒันำกำรด ำเนินธุรกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
สรำ้งควำมสมดลุระหวำ่งกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย ตลอดจนสิ่งแวดลอ้ม 
สงัคม และบรรษัทภิบำล 

 
6. การก ากับดูแลกิจการทีด่ี และการต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 

• จดัท ำแนวทำงกำรปฎิบตัิดำ้นกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี ส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนบรษิัท 
รวมถึงมีกำรลงนำมรบัทรำบและยืนยนักำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ของบรษิัท 

• ย้ำยอ ำนำจหน้ำที่กำรดูแลด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีซึ่งเคยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนไปอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เนื่องจำกเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรควบคุมภำยใน และเปล่ียน
ชื่อเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

• ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยได้

อนุมัติกำรแกไ้ขนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน รวมถึงตรวจตรำและด ำเนินกำรใหเ้ป็นท่ีแน่ใจไดว้่ำบรษิัท และบรษิัทย่อย ได้

มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต

คอรร์ปัชั่น  

• ไดร้บัคะแนนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance หรือ CG)  ระดบั "ดีเลิศ" หรือ 5 ดำว ใน
ปี 2564 จำกกำรประเมินโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

• ไดร้บัคะแนนกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 จำกกำรสมำคมส่งเสรมิ
ผูล้งทนุไทย 100 คะแนนเต็ม 

• บรษิัทไดร้บักำรต่ออำยกุำรรบัรองเป็นสมำชกิของแนวรว่มต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นของภำคเอกชนไทย (CAC) 
เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 และไดส่้งเสริมใหบ้รษิัทย่อยทัง้ 7 บรษิัทสมคัรเขำ้รว่มเป็นสมำชิกแนวรว่ม
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ปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติ รวมถึงส่งแบบประเมินตนเองดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทจุริต
ฯ ให ้CAC ในเดือนธันวำคม 2564 

 
7. การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพยฯ์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

• ก ำกบัและดแูลกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนตำ่งๆ ของบรษิัท และบรษิัทย่อย ใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยตำ่งๆ ของบรษิัท กฎหมำยหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์ำ่งๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เหมำะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนทั่วไป 

 
8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททัง้รายคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

• พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัทและกฎบตัรคณะกรรมกำรชดุย่อย โดยไดพ้ิจำรณำอนมุตัิ
กำรแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล และกฎบตัรคณะกรรมกำรกำรตลำดและ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรยำ้ยอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยดำ้นกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัท 

• ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  

• ประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท โดยใชว้ิธีประเมินผลกำรท ำงำนของตนเอง (Self-
Assessment) โดยมีกำรประเมินทัง้รำยคณะและรำยบคุคล เพื่อพจิำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและ
อปุสรรค เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใชใ้นกำรพฒันำและปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนในดำ้นตำ่งๆ ได ้
โดยในปี 2564 มีผลคะแนนประเมินรำยคณะเทำ่กบั 3.8 และผลคะแนนประเมินรำยบคุคลเทำ่กบั 3.9 
จำกคะแนนเต็ม 4 

 
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. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ปี 2564 
เสนอ ท่ำนผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ย
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่   
 นำยประวิทย ์   กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 
 นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 
 นำยชวลิต  จินดำวณิค กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไดป้ฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นอิสระตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ
ที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท โดยไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัขอ้มลูเพื่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่  คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ธรรมำภิบำลมุ่งเนน้ใหบ้ริษัทมีกำรด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี   สอดคลอ้งกับกฎระเบียบ 
และแนวปฏิบตัิที่ดีที่ก ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์  และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลมีกำรประชุมรวมทัง้สิน้ 8  ครัง้ โดยมีกรรมกำรเขำ้
รว่มประชมุครบจ ำนวน 3 ท่ำนทกุครัง้ ซึ่งไดห้ำรือรว่มกบัฝ่ำยบรหิำร ผูส้อบบญัชี คณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เส่ียง และฝ่ำยตรวจสอบภำยในในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง  โดยสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ดงันี ้
1. รำยงำนทำงกำรเงิน สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี โดยพิจำรณำถึงรำยกำรที่
มีสำระส ำคญั ควำมเหมำะสมของนโยบำยบญัชีที่ใช้ ควำมครบถว้นถูกตอ้งของกำรเปิดเผยขอ้มลูในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไดข้อ
ควำมเห็นจำกผูส้อบบญัชีในเรื่องควำมถกูตอ้งครบถว้นของงบกำรเงิน กำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถึงกำรปรบัปรุง
บญัชีที่ส  ำคญั และมีควำมเห็นสอดคลอ้งว่ำงบกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงินเพียงพอเหมำะสม
ตำมมำตรฐำนบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
2. กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียง สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน  และกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเพียงพอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิัทบรรลวุตัถปุระสงค ์โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิบำลพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทั 
รวมทั้งรำยงำนของผูส้อบบัญชีอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดต้ิดตำมและสอบทำนเพื่อใหฝ่้ำยจดักำรไดป้ฏิบตัิตำม
ข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภำยในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ซ ำ้ขึน้อีก ทั้งนีจ้ึงท ำใหม้ั่นใจอย่ำงมี
เหตผุลว่ำบรษิัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอเพื่อใหท้รำบจดุอ่อนและป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรทจุรติหรือ
กำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั 
 
3. กำรก ำกับดูแลดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชัน คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลให้
ควำมส ำคัญดำ้นกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนและสอบทำนแนวทำงกำรต่อตำ้นทุจริตและคอรร์ปัชันโดย
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ก ำกับดูแลในเรื่องกำรขยำยแนวทำงปฏิบตัิกำรต่อตำ้นทุจริตและคอรร์ปัชนัของฝ่ำยจดักำรไปยงับริษัทย่อย
และคู่คำ้ใหเ้กิดควำมสมดุล เช่น กำรยื่นขอเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทย่อย และแนวทำงปฏิบตัิในกำรรบัและใหข้องขวญั  

วนัที่ 21 สิงหำคม 2561คณะกรรมกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอร์
รัปชัน ได้มีมติให้กำรรับรองบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน และเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ไดร้บักำรต่ออำยุกำร
รบัรองกำรเป็นสมำชิกแนวรว่มปฏิบตัิภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั ครัง้ที่ 1 
4. กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไดพ้ิจำรณำขอบเขต
กำรปฏิบัติงำน หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบควำมเพียงพอของบุคลำกร ควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคลำกร และ
กำรพัฒนำ รวมทั้งไดก้ ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยในและบทบำทกำรเป็นท่ีปรกึษำของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในดำ้นระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบกำร
บริหำรควำมเส่ียง เป็นไปอย่ำงมีอิสระ มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้อนุมัติแผนงำนกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2565 ที่จัดท ำขึน้ตำมทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัทและใชห้ลักกำรควำมเส่ียงเป็น
พืน้ฐำน โดยมุ่งเน้นให้ตรวจสอบประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนที่เป็นจุดควบคุมที่ส  ำคัญในเชิงป้องกัน  
ตลอดจนกำรตรวจสอบดำ้นกำรป้องกนักำรทจุรติคอรร์ปัชนั  
5. กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑแ์ละกฎหมำย คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลได้
สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ  
กฎระเบียบ และข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท  
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลเห็นว่ำบรษิัทไดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ดงักล่ำว
ไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 
6. รำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิ
บำลได ้  สอบทำน ก ำกับดูแล และใหค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนข์องบรษิัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส โดยยึดหลกัควำมสมเหตสุมผล ควำมโปรง่ใส กำรเปิดเผย
ขอ้มลูอย่ำงเพียงพอ เป็นปกติทำงธุรกิจ และประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลเห็นว่ำฝ่ำยบรหิำรไดต้ดัสินใจท ำรำยกำรดงักล่ำวเพื่อประโยชนข์อง
บรษิัทเป็นส ำคญัดงัเช่นที่ท  ำกบับคุคลภำยนอกโดยทั่วไป มีเงื่อนไขกำรคำ้ปกติ ดว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล และ
มีกำรเปรียบเทียบกบัรำคำกลำงของตลำดในธุรกิจนัน้ ๆ แลว้ 
7. ผูส้อบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไดพ้ิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี  ทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณใ์นกำรตรวจสอบ ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบัญชีตำมจรรยำบรรณของผู้
ประกอบวิชำชีพบญัชีและขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ คณุภำพ
ของงำนสอบบัญชีในรอบปีที่ ผ่ำนมำ และควำมเหมำะสมของค่ำสอบบัญชีแล้ว  จึงมีมติเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจำกบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2565 
8. กำรประเมินตนเอง คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่  โดย
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กำรประเมินตนเองแบบรำยคณะและรำยบุคคลตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยผล
กำรประเมินแสดงได้ว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำม
รบัผิดชอบที่ระบุไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และธรรมำภิบำลโดยยึดมั่นบนหลักกำรควำม
ถูกตอ้ง ระมดัระวงัรอบคอบ โปร่งใส และมีควำมอิสระเที่ยงธรรมอย่ำงเพียงพอ ไม่มีขอ้จ ำกัดในกำรเขำ้ถึง
ข้อมูลทั้งจำกผู้บริหำร พนักงำน และผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนไดใ้ห้ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำงๆ อย่ำง
สรำ้งสรรค ์เพื่อประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรบรหิำร
ตลอดจนผูบ้รหิำรของบรษิัท มีจรยิธรรมและควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยของบรษิทั
อย่ำงมีคุณภำพเยี่ยงมืออำชีพ กำ้วทันกำรเปล่ียนแปลง โดยไดใ้หค้วำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำเนินงำน
ภำยใตร้ะบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่มีประสิทธิผล โปร่งใส รวมทั้งมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบ
กำรควบคมุภำยในท่ีรดักมุ เพียงพอ และเหมำะสม 

 

 

 

 
 
       (นำยประวิทย ์ กิจไพศำลรตันำ) 

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

  รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 
  

 คณะกรรมกำรบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำรบริหำรควำม
เส่ียงทั้งในกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละกำรขับเคล่ือนผลกำรปฏิบัติกำร โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงดแูลกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ใหเ้ป็นไปตำม
แผนกลยทุธ ์ก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบตัิ ก ำกบัควบคมุดแูลกำรบรหิำรควำมเส่ียงใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง , ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  ประกอบดว้ย 
1. นำยชวลิต  จินดำวณิค ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

2. นำยสรรคนนท ์ จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

3. นำยบญุยง  ตนัสกลุ  กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

4. นำยชติพล  วิวฒันำเกษม กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

5. นำยสตีเว่น     เดวิด       ฮอรลิ์เดร ์            กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง   

ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ส  ำหรบัปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดป้ฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหนำ้ที่  
ควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้บัมอบหมำยอย่ำงครบถว้น โดยไดม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงทัง้สิน้ 
3 ครัง้ สรุปสำระส ำคญัของกำรด ำเนินกำรในรอบปี 2564 ที่ผ่ำนไดด้งันี ้

 
             1.   การก าหนดแผนกลยุทธ ์นโยบายทีเ่กี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

• ก ำหนดกลยทุธ ์นโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงรวมทัง้ประเด็นและขอบเขตควำมเส่ียงองคก์ร   

 โอกำสที่จะเกิด ผลกระทบ ซึง่ครอบคลมุทัง้องคก์ร  ซึ่งประกอบไปดว้ย 

    -   Strategy/financial Risk                -  Operation Risk / Infrastructure Risk 

      -   Reputation / Compliance Risk    -   Market Risk  

ทัง้นีร้วมถึง ควำมเส่ียงทำงดำ้นสงัคมที่เกิดจำกกำรแพรร่ะบำดของ โควิด -19  ซึ่งจะ
กระทบกบัธุรกิจโดยตรงและควำมเส่ียงจำกกำรทจุรติคอรร์ปัชนั 

• ก ำหนดแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจซึ่งสอดคลอ้งกบั
กำรด ำเนินกลยุทธ ์  กำรด ำเนินกิจกำรและแผนธรุกิจสนับสนุนกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทัง้
องคก์รอย่ำงต่อเนื่อง  
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         2.  การบริหารความเสี่ยงขององคก์ร  การติดตามและให้ข้อเสนอแนะ 

• พิจำรณำแผนกำรบรหิำรควำมเส่ียงและควำมเส่ียงในระดบัองคก์ร กำรบรหิำรควำมเส่ียง 

ในช่วงกำรแพรร่ะบำดของโควิด -19 โดยมีมำตรกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม ทัง้ดำ้นกำรตลำด 

ดำ้นกำรบรหิำรบคุคล และกำรบรหิำรจดักำรอื่นๆ ภำยใต ้ประกำศของหน่วยรำชกำร 

• ติดตำมและทบทวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดับองค์กร กำร

ประเมินควำมเส่ียง  กำรใหข้อ้เสนอแนะและปรบัปรุงแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงใหเ้หมำะสม

กบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย 

3.   พิจารณาทบทวนนโยบายฯและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

• พิจำรณำทบทวนควำมเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ นโยบำย

บริหำรควำมเส่ียง เพื่อน ำเสนอใหค้วำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท    ทัง้นีใ้นปี 2564 ไม่มี

กำรปรบัปรุงแกไ้ขทัง้กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ นโยบำยบรหิำรควำมเส่ียง 

เนื่องจำกฉบบัปัจจบุนัมีควำมครบถว้นและเหมำะสมแลว้ 

4.  การรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

• คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดม้ีกำรประชมุรว่มกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ยปี
ละ 2 ครัง้ เพื่อรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรควำมเส่ียงรวมทัง้กำรหำรือรวมกันถึงประเด็นและ
กำรบรหิำรควำมเส่ียงในหวัขอ้ต่ำงๆที่ส  ำคญั 

• ไดร้ำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงควำมเ ส่ียงขององค์กร
ทัง้หมดเป็นระยะ รวมทัง้ประเด็นส ำคญัที่พิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 

 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงมีควำมมั่นใจว่ำกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัททัง้ในสภำวะปกติและ
กรณีกำรแพร่ระบำดของโควิด - 19  มีควำมต่อเนื่องและด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกับหลกัและ
แนวทำงปฏิบัติในกำรก ำกับดูลกิจกำรที่ดี รวมถึงมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ และเหมำะสมกับธุรกิจ 
กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงถกูตอ้ง 

 
 

 
(นำยชวลิต  จินดำวณิค) 

                    ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  
         บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปี 2564 

 คณะกรรมกำรบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมกำรทุกท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู ้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มีควำมเขำ้ใจถึงคุณสมบัติ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบเป็นอย่ำงดี รวมถึงมีควำมรูด้ำ้น
บรรษัทภิบำล และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ
ส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงค ์   
 โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บริษัท  เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (มหำชน) 
ประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน ไดแ้ก่ 

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

 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ ในกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ แนวทำง และ
กระบวนกำรสรรหำ รวมถึงพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมส ำหรบักรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรชุดย่อยคณะ
ต่ำงๆ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบก่อนที่จะน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจำรณำอนุมตัิเป็นประจ ำทุกปี รวมถึงพิจำรณำค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดับสงูของบริษัทฯ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ พิจำรณำอนมุตัิ 
 ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ส  ำหรบัปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดด้  ำเนินกำรตำมกรอบกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น โดยมีกำรประชมุทัง้สิน้ 3 ครัง้ สรุปกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัดงันี ้
 

1. พิจารณาเป้าหมาย รวมทัง้ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

• ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และน ำเสนอขออนุมตัิจำกคณะกรรมกำร
บรษิัท 

• พิจำรณำเห็นชอบตัวชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีขององคก์ร (Corporate KPI) รวมถึงประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปีขององคก์ร และน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท    
2. พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และพนักงานของบริษัท 

• พิจำรณำเสนอโครงสรำ้งค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรชดุย่อยของบรษิัทฯ ทัง้ที่เป็น

ตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน รวมถึงเบีย้ประชมุ เงินเดือน โบนสั หุน้ และผลประโยชนอ์ื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง ใหส้อดคลอ้ง

กับ    กลยุทธ ์เป้ำหมำย และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และสำมำรถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทอื่นที่อยู่ใน

อุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

พิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

• พิจำรณำงบประมำณกำรขึน้เงินเดือนและโบนัสประจ ำปีของทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้เหมำะสม

สอดคลอ้งกับผลประกอบกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย และมำตรฐำนของอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนั

เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

252



                                                                                                             บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                  
 

  

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 48 
 

• พิจำรณำกำรปรบัคำ่ตอบแทนและเงินรำงวลัประจ ำปีของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

• พิจำรณำนโยบำยค่ำตอบแทนพนกังำนท่ีสอดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัททัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยำว 
3. ก าหนดคุณสมบัติและสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

• พิจำรณำนโยบำยกำรคดัเลือกกรรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุ  

• สรรหำและพิจำรณำบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมที่จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ แทนกรรมกำรท่ี

พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ก่อนเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2564 พิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 

• พิจำรณำสรรหำบคุคลหรือกรรมกำร ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม ที่จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชดุ
ย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ พิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรชดุย่อย 

4. พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร  พิจำรณำเห็นชอบกำรปรบัปรุงผงัองคก์รของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนเกิดควำมคล่องตวั และมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

5. พิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงติดตำม

ควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินงำนใหไ้ดต้ำมแผนท่ีวำงไว้ 

6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  โดยในปี 2564 ไม่มีกำรปรับปรุงแกไ้ข

เนื่องจำกกฎบตัรฉบบัปัจจบุนัมีควำมครบถว้นและเหมำะสมแลว้ 

 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 2564 

 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 3 ท่ำน ดงันี ้

1. รศ.ดร.วิเลิศ  ภรูวิชัร  ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 
2. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 
3. นำยศิรุวฒัน ์  ชชัวำลย ์  กรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

 
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ส  ำหรับปี 2564 คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนไดม้ีกำรประชุม รวม

ทัง้สิน้ 4 ครัง้ เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำน และปฏิบตัิหนำ้ที่ที่ก  ำหนดไว ้และรำยงำนผลกำรประชมุต่อคณะกรรมกำรบริษัท
ฯ มีสำระส ำคญัที่สรุปไดด้งันี ้

 
1. การตลาด 

• ก ำหนดนโยบำยกำรตลำดของบริษัท และบริษัทย่อย และพิจำรณำกลั่นกรองแผนกลยุทธ์ทำง
กำรตลำด เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

• ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำแบรนดก์ลุ่มบริษัท และก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำกลยุทธ์ส ำหรบัแบ
รนดท์ัง้หมดของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

• ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษิัท ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรตลำด ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

 
2. การพัฒนาอย่างย่ังยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

• พิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบำล (ESG)  

• พิจำรณำรำยงำนควำมยั่งยืน เพื่อเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท 

• รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ต่อคณะกรรมกำรบรษิัท  

• ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน และนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย 
เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมกำรบรษิัท  

• พิจำรณำทบทวนนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
โดยในปี 2564 ไมม่ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขเนื่องจำกฉบบัปัจจบุนัมคีวำมครบถว้นและเหมำะสม และ
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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3. การแก้ไขกฎบัตร และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการตลาดและการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนทัง้รายคณะและรายบุคคล 

• พิจำรณำแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท 

• ประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยใชว้ิธีประเมินผล
กำรท ำงำนของตนเอง (Self-Assessment) โดยมีกำรประเมินทัง้รำยคณะและรำยบคุคล เพื่อ
พิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอปุสรรค เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใชใ้นกำรพฒันำและ
ปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนในดำ้นตำ่งๆ ได ้โดยในปี 2564 มีผลคะแนนประเมินรำยคณะเทำ่กบั 3.8 
และผลคะแนนประเมินรำยบคุคลเท่ำกบั 3.8 จำกคะแนนเต็ม 4 

 
คณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน มุ่งมั่นท่ีจะพฒันำกำรด ำเนินงำนขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครดั รวมถึงใหค้วำมส ำคญัเรื่อง สงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และกำรพฒันำกำรตลำดของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย ที่
มีส่วนสนบัสนนุใหอ้งคก์รเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
 
 
 

(  รศ.ดร.วิเลิศ ภรูวิชัร    ) 
                 ประธำนคณะกรรมกำรกำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน   

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
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5.คณะกรรมการบริหาร 

 รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 
 
 คณะกรรมกำรบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อบรหิำรงำนและ
ควบคมุดแูลกำรด ำเนินธุรกิจของ บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธ ์ 
นโยบำย  รวมถงึระเบยีบปฏิบตัิ และค่ำนิยมหลกั ของบรษิัท และบรษิัทย่อย 
 คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 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. คณุปรีด ์สวุิมลธีรบตุร กรรมกำรบริหำร  / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มปฏิบัติกำร / 
หวัหนำ้กลุ่มกลยทุธอ์งคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 
ในรอบปี 2564 คณะกรรมกำรบรหิำร ไดป้ฏิบตัิงำนตำมอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบตำมกรอบกำร

บรหิำรงำนท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น โดยจดัใหม้กีำรประชมุทัง้สิน้ 34 ครัง้ สรุปสำระส ำคญัของกำรประชมุ ไดด้งันี ้
 
1. การก าหนดกลยทุธ ์

• พิจำรณำและจดัท ำแผนกลยทุธใ์นกำรประกอบธุรกจิ และเป้ำหมำยทำงกำรเงิน (ทัง้ระยะสัน้ ระยะ
กลำง  และระยะยำว) รวมถึงงบประมำณประจ ำปี 2565 เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

 
2. การบริหารและควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัท 

• อนมุตัิเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักจิกำรต่ำงๆ ของบรษิัท และบรษิัทย่อย ซึ่งในช่วงวกิฤตสถำนกำรณโ์ควดิ-19 
มีกำรประชมุทกุสปัดำห ์เพื่อก ำกบัดแูลกำรบรหิำรงำนอยำ่งใกลช้ดิ และแกไ้ขปัญหำไดท้นัต่อ
สถำนะกำรณ ์ 

• กลั่นกรองงำนทกุประเภทที่เสนอคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ  ยกเวน้งำนท่ีอยู่ภำยใตห้นำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบ  และ/หรือเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอื่นของบรษิัทท่ีจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรอง
เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัโดยตรง 

• ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำรลงทนุของแต่ละธุรกจิ และรำยงำนผลรวมทัง้
ปัญหำ หรืออปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบ 

• พิจำรณำผลก ำไรและขำดทนุของบรษิัทและบรษิัทย่อย และพิจำรณำกำร จ่ำย/ไมจ่่ำย เงินปันผลของ
บรษิัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

 

256



                                                                                                             บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                  
 

  

ส่วนที่ 2.8 หนำ้ที่ 52 
 

3. การก าหนดนโยบาย 

• ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรบรหิำรจดักำรบรษิัทและบรษิัทย่อย แต่งตัง้โยกยำ้ยผูบ้รหิำรของแต่ละ
ธุรกิจ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิในปัจบุนั รวมถงึพิจำรณำแผนงำนดำ้นก ำลงัคน  

 
4. การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

บริหารทัง้รายคณะและรายบุคคล  

• สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร โดยในปี 2564 ไมม่ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขเนื่องจำกกฎบตัรฉบบั
ปัจจบุนัมีควำมครบถว้นและเหมำะสมแลว้ 

• ประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรหิำร โดยใชว้ิธีประเมินผลกำรท ำงำนของตนเอง (Self-
Assessment) โดยมีกำรประเมินทัง้รำยคณะและรำยบคุคล เพื่อพจิำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและ
อปุสรรค เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใชใ้นกำรพฒันำและปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนในดำ้นตำ่งๆ ได ้
โดยในปี 2564 มีผลคะแนนประเมินรำยคณะเทำ่กบั 3.5 และผลคะแนนประเมินรำยบคุคลเทำ่กบั 3.5 
จำกคะแนนเต็ม 4 

 
5. การรายงาน  

• รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบถึงกจิกำรท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรด ำเนินกำรภำยใตข้อบเขต 
อ ำนำจและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถงึเรื่องอื่นใดที่จ  ำเป็นและสมควร
ที่จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบ 

 
 

 คณะกรรมกำรบรหิำรไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่อใหบ้รรลซุึ่งวิสยัทศัน ์
และสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ ของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงรอบคอบ 
ระมดัระวงั สมเหตสุมผล อยำ่งเต็มควำมสำมำรถโดยค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุ
ฝ่ำย โดยยึดมั่นตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อใหอ้งคก์รมปีระสิทธิภำพและยั่งยืนต่อไป 
 
 

    (นำยบญุยง ตนัสกลุ) 
                  ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร    
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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 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวนัท่ี 14 ธันวำคม 2564 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบและ 
ธรรมำภิบำล 3 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยในโดยกำรซกัถำมขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ โดยที่คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำระบบกำรควบคมุภำยในของ
บริษั ทฯ  ในด้ำนต่ ำ งๆ  5  ส่ วนตำมแนวทำงของ  The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 
Commission (“COSO”) ซึ่งประกอบดว้ย   

(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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(1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

บรษิัทฯ มีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคมุที่เหมำะสมดงันี ้
• คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และเป็นผูท้ี่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญเก่ียวกบั
ธุรกิจเป็นอย่ำงดี โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ไวอ้ย่ำง
ชัดเจน อำทิ กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร 
เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เป็นธรรม และ
สอดคลอ้งตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนมีกระบวนกำรสรรหำและ
พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทอนมุตัิแต่งตัง้  

• 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 และในปี 2564 ไดร้บักำรต่อ
อำยกุำรรบัรองกำรเป็นสมำชิกแนวรว่มปฏิบตัิภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั ครัง้
ที่1 ตำมที่บริษัทฯ ได้จัดท ำกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภำพและมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
เหมำะสม 

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

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

• บรษิัทฯ สำมำรถปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป โดยไดร้บักำรยืนยนัตำมรำยงำน 
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ของผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตอย่ำงเป็นลำยลักษณอ์ักษร และมั่นใจไดว้่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำร
เงินมีตวัตนจริงครบถว้นในสำระส ำคญัแสดงถึงสิทธิหรือภำระผูกพนัของบริษัทฯ ไดถู้กตอ้ง มีมลูค่ำ
เหมำะสมและเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นถกูตอ้ง 

•  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  รบัทรำบผ่ำนระบบ Intranet และ 
Websiteของบรษิัทฯ 

 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 

บรษิัทฯ มีระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลูที่มีประสิทธิภำพดงันี ้
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•  คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรรกัษำควำมลับ (Confidentiality) กำร
รักษำควำมน่ำเชื่อถือ (Integrity)และควำมพรอ้มใชข้องข้อมูล (Availability) รวมทั้งกำรจัดกำร
ขอ้มลูที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) ตลอดจนก ำกับดูแล
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
บริษัทจ ำนวน 9 ครัง้ในปีที่ผ่ำนมำ กรณีที่ผลกำรด ำเนินงำนมีควำมแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว ้บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหแ้กไ้ขภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม โดยมีผูบ้ังคับบญัชำตำมสำยงำนเป็น
ผูต้ิดตำมควำมคืบหนำ้และรำยงำนใหผู้บ้รหิำรรบัทรำบเป็นประจ ำผ่ำนกำรประชมุของฝ่ำยจดักำร 

• มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ โดยฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในซึ่งมีสำยรำยงำนขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล และผูต้รวจสอบภำยใน
ไดร้บักำรส่งเสรมิใหพ้ฒันำกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำม   มำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง 

•  มีนโยบำยและช่องทำงกำรส่ือสำรที่ชัดเจน เพื่อใหฝ่้ำยบริหำรสำมำรถรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิบำล คณะกรรมกำร บริษัทอย่ำงทันกำล ซึ่งไดส่ื้อสำรไว ้“มำตรกำรต่อตำ้น
ทุจริตคอรร์ปัชนั” เมื่อเกิดเหตุกำรณท์ุจริต หรือสงสยัว่ำมีเหตุกำรณท์ุจริต หรือมีกำรปฏิบตัิที่ฝ่ำฝืน
กฎหมำยและมีกำรกระท ำที่ผิดปกติอื่น เป็นตน้ 
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9.1.2 รายงานของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบการควบคุมภายใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระภำยในบรษิัทฯและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 
ท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯทัง้ที่เป็นขอ้มูลทำงกำรเงินและไม่ใช่
ข้อมูลทำงกำรเงิน รวมทั้งสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทฯเพื่อใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทฯไดป้ฏิบตัิตำมระเบียบและขอ้บงัคบัของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น มี
กำรก ำกบัดแูลและกำรควบคมุภำยในท่ีดี สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินงำนขององคก์ร 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว 3 ปี โดยกำรจดัท ำ
แผนกำรตรวจสอบเป็นไปตำมหลักกำรประเมินควำมเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และครอบคลมุ
กระบวนกำรด ำเนินงำนขององคก์ร ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล โดยขอบเขต
กำรท ำงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในครอบคลมุถึงกำรตรวจสอบ ติดตำม ควบคุม ทดสอบ สอบทำน และประเมินควำม
เพียงพอ และควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯรวมทั้งคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนในเรื่อง
ดงัต่อไปนี ้

- 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 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบและควำมคืบหนำ้ในกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องตำมขอ้เสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลเป็นประจ ำ ทัง้นีผู้ต้รวจสอบมีควำมเป็นอิสระสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูล และทรพัยสิ์น
ของบริษัทฯในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบัติงำน รวมถึงสำมำรถขอขอ้มูลและค ำชีแ้จงจำกผูท้ี่เก่ียวขอ้งในเรื่องที่ไดร้บั
มอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบ นอกจำกนัน้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยงัใหค้  ำปรกึษำเก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำนและสนบัสนนุให้
หน่วยงำนต่ำงๆในบรษิัทฯมีกำรประเมินควำมเส่ียงดว้ยตนเอง ทัง้นีเ้พื่อใหร้ะบบกำรควบคมุภำยในและกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมน่ำเชื่อถือ กำรปฏิบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำย ระเบียบขอ้บังคับของทำงรำชกำร ระเบียบค ำสั่งและประกำศต่ำงๆของบริษัทฯ รวมทั้ งปกป้องทรพัยสิ์นของ
บรษิัทฯและป้องกนัควำมเสียหำยอนัอำจเกิดขึน้กับบรษิัทฯ ตลอดจนท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดลุ และตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำง
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เหมำะสมเพื่อใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯที่จะบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว ้

นอกจำกนีฝ่้ำยตรวจสอบภำยในไดส้นับสนุนให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำและอบรมควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องทั้งภำยในและ
ภำยนอก เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญทำงกำรวิชำชีพตรวจสอบภำยในและทกัษะดำ้นอื่นๆที่จ  ำเป็น
ในกำรปฏิบตัิงำน 

9.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

บริษัทฯไดจ้ดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตัง้แต่วนัที่  16 ตุลำคม 2557 เป็นตน้มำ ปัจจุบนัมีนำงสำวรุง่อรุณ พงษ์วิลยั 
ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรผู้อ  ำนวยกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท  ทั้งนี ้เนื่องจำกนำงสำวรุ่งอรุณ พงษ์วิลัย เป็นผู้มี
ประสบกำรณด์ำ้นกำรตรวจสอบมำมำกกว่ำ 15 ปี เป็นบคุคลท่ีมีควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ ดงันัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลจึงเห็นว่ำนำงสำวรุง่อรุณ พงษ์วิลยั เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิที่จะปฏิบตัิ
หนำ้ที่ดังกล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพียงพอ  (รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ใน
เอกสำรแนบ 3)  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลจะเป็นผูใ้หค้วำมเห็นชอบร่วมกบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรในกำร
พิจำรณำแต่งตัง้ 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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2. รายการระหว่างกัน 
รำยกำรระหว่ำงกนัของกลุ่มบรษิัทฯ กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  และ  2564 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 
 (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท ฟดูส ์   
กิมมิคส ์จ ำกดั 

1.1 รำยจ่ำยค่ำเช่ำช่วงพืน้ที ่
- ตน้ทนุ 
- เจำ้หนี ้

 
1,665,089.4 

235,161.2 
 

 
1,550,134.1 

281,087.9 
 

- 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 

265



  บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 9 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 
 (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 
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3.   ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลของบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำขอ้มูลรำยกำรระหว่ำงกันของกลุ่ม
บริษัทฯ  แลว้เห็นว่ำ เป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  และ /หรือเป็น
รำยกำรที่เป็นไปเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทั่วไป ในลกัษณะเดียวกบัท่ี
วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน  ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลใน
สถำนะเป็นบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (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 จะจัดใหม้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลเขำ้ร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้
ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ 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 เพื่อรำยงำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ธรรมำภิบำลของบรษิัทฯ และกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทในทกุไตรมำส 

4.2 การท ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการค้าโดยทั่วไป 

กำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรคำ้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไป จะต้องได้รับกำรพิจำรณำและให้
ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
เพื่อพิจำรณำอนุมตัิต่อไป ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง 
หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.9 หนำ้ที่ 11 
 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันและ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่อำจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ควำมเห็น เก่ียวกับ
รำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวเพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและมีควำม
สมเหตสุมผลโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทฯ บรษิัทย่อย เป็นส ำคญั ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้น
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 

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 1 
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
ส่วนที ่3 

งบกำรเงนิ 
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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. 2535 โดยมีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายการบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินและแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดของผูส้อบบญัชีแลว้ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่เป็น
อิสระท าหนา้ที่ก ากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการ
จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการบนัทึกขอ้มลูทางการบญัชีที่ถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอทนัเวลาและป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การทุจริตหรือการด าเนินการผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งแสดงไวใ้นรายงาน
ประจ 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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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชนั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ  
ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ  วันที 31 ธันวาคม  2564  
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรืองอืน ๆ  

 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

272



  
 

2 
 

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้นาํ เ รืองเหล่านีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี 

 
การวดัมูลค่าเครืองหมายการคา้และค่าความนิยม 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4, 15 และ 16 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เรืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเครืองหมาย
การค้าและค่าความนิยมจํานวน 74.3 ล้านบาทและ 
194.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 
ผูบ้ริหารได้พิจารณาทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาํ 
ทุกปี โดยประเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของแต่ละ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีเกียวข้องกับ
เครืองหมายการคา้และค่าความนิยมจากมูลค่าจากการ
ใชข้องสินทรัพย ์(วิธีคิดลดกระแสเงินสด) ขาดทุนจาก
การด้อยค่ารับรู้เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ 
 
เนืองจากยอดคงเหลือมีนยัสําคญัและในการประมาณ
การกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตของแต่ละ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีเกียวข้องกับ
เครืองหมายการคา้และค่าความนิยม และการกาํหนด
อัตราคิดลดต้องใช้ดุลยพินิจทีสําคัญของผู ้บริหาร 
ขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 สอบถามผูบ้ริหารและรวบรวมเอกสารทีเกียวขอ้งเพือทาํความ

เขา้ใจวิธีการทีผูบ้ริหารใช้ในการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน 

 ประเมินความเหมาะสมของวิธีคิดลดกระแสเงินสดทีจัดทาํ
โดยกลุ่มบริษทั และประเมินโดยผูป้ระเมินมูลค่าอิสระ และ 
ขอ้สมมติทีกลุ่มบริษทัใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพยก์บัเอกสารทีเกียวขอ้งและขอ้มูลทีไดรั้บมาจากแหล่ง
ภายนอก 

 วิ เคราะห์ข้อ มูลในอดีตเพือสนับสนุนความแม่นย ําใน
กระบวนการคาดการณ์ของกลุ่มบริษทั 

 ทดสอบการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดแต่ละรายการและวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของขอ้สมมติทีสาํคญั 

 ประเมินความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่าและ 
ขอ้สมมติทีผูป้ระเมินมูลค่าอิสระเลือกใช ้ 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานนนั ซึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เชือมนัต่อขอ้มูลอืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูล
อืนตามทีระบุขา้งตน้เมือจดัทาํแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
เมือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้
 
ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหน้าทีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือ 
ความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือ
ตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้
ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชี 
ทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  
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 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการ
นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่    

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง  
การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสาํคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามี
เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรืองทีสือสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จากการสือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
 
(ธนิต โอสถาเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร  
24 กมุภาพนัธ์ 2565 
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 267,527            268,540            114,201            158,474            
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 7, 9 61,273              71,854              35,870              22,910              
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                   -                   300,018            273,332            
สินคา้คงเหลือ 10 123,842            87,146              -                   -                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 10,861              7,986                7,854                4,778                
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7 31,193              26,054              8,351                5,271                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 494,696            461,580            466,294            464,765            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 3,892                2,467                -                   -                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                   -                   498,816            498,816            
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 654,688            720,232            357,997            364,610            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 817,490            956,943            139,235            161,867            
ค่าความนิยม 15 194,809            180,024            -                   -                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 16 95,256              85,749              17,813              13,692              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 86,153              65,870              15,394              13,609              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7 210,219            216,091            21,845              17,067              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,062,507         2,227,376         1,051,100         1,069,661         

รวมสินทรัพย์ 2,557,203         2,688,956         1,517,394         1,534,426         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
6
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสินหมุนเวียน
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 7 318,535            251,918            11,851              13,381              
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7, 17 -                   -                   4,077                3,572                
ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 202,450            202,602            19,173              15,805              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,915                772                   -                   -                   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 44,439              41,968              3,846                8,395                
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชีทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 12,407              17,171              -                   -                   
ประมาณการหนีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษ
   แก่ลูกคา้ 7,490                4,590                7,490                -                   
เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 2,448                14,466              4                       1,063                
หนีสินหมุนเวียนอืน 24,522              32,832              3,360                14,636              
รวมหนีสินหมุนเวยีน 614,206            566,319            49,801              56,852              

หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสญัญาเช่า 17 650,474            778,019            144,430            163,883            
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 24,681              17,742              13,135              8,577                
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนการรือถอน 13 59,682              62,261              5,091                5,091                
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 26,479              29,048              -                   -                   
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 22,311              24,441              -                   -                   
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 783,627            911,511            162,656            177,551            

รวมหนีสิน 1,397,833         1,477,830         212,457            234,403            

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
7
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
   (หุ้นสามัญจาํนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000            300,000            300,000            300,000            
   ทุนทีออกและชาํระแลว้
   (หุ้นสามัญจาํนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000            300,000            300,000            300,000            
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19 959,977            959,977            959,977            959,977            
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 149,122            148,324            -                   -                   
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 30,000              30,000              30,000              30,000              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (316,651)           (227,176)           14,960              10,046              
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,122,448         1,211,125         1,304,937         1,300,023         
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 36,922              1                       -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,159,370         1,211,126         1,304,937         1,300,023         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,557,203         2,688,956         1,517,394         1,534,426         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
8
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 7, 21 2,208,758       2,283,997       -                 -                 
รายไดค้่าบริหารจดัการและอืน ๆ 7, 21 -                 -                 268,001          178,391          
รายไดเ้งินปันผล 12 -                 -                 11,800            -                 
รายไดอื้น 46,562            49,393            15,945            14,548            
รวมรายได้ 2,255,320       2,333,390       295,746          192,939          

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายและบริการ 7, 10, 22 1,242,954       1,229,195       -                 -                 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 22 686,591          733,210          -                 -                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7, 22 398,452          420,765          283,580          209,148          
รวมค่าใช้จ่าย 2,327,997       2,383,170       283,580          209,148          

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (72,677)          (49,780)          12,166            (16,209)          
ตน้ทนุทางการเงิน 7 (37,553)          (33,555)          (7,604)            (9,344)            
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (1,668)            (1,154)            -                 -                 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (111,898)        (84,489)          4,562              (25,553)          
รายไดภ้าษีเงินได้ 23 (23,316)          (20,834)          (1,498)            (5,079)            
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (88,582)          (63,655)          6,060              (20,474)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
    พนกังานทีกาํหนดไว้ 18 2,622              7,187              (1,433)            2,257              
ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั 23 (524)               (1,437)            287                 (451)               
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,098              5,750              (1,146)            1,806              
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (86,484)          (57,905)          4,914              (18,668)          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
9

280



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (91,573)          (63,655)          6,060              (20,474)          
    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,991              -                 -                 -                 

(88,582)          (63,655)          6,060              (20,474)          

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (89,475)          (57,905)          4,914              (18,668)          
    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,991              -                 -                 -                 

(86,484)          (57,905)          4,914              (18,668)          

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 24 (0.30)              (0.21)              0.02                (0.07)              

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
10
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต่าง
ทุนเรือนหุ้น จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน 300,000 959,977 147,820 30,000 (3,722) 1,434,075 1 1,434,076
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี -                  -                  -                  -                  (30,557)           (30,557)           -                  (30,557)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 300,000          959,977          147,820          30,000            (34,279)           1,403,518       1                     1,403,519       

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทนุทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่
   ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกว่าทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร
      จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                  -                  504                 -                  -                  504                 -                  504                 
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุ้นของบริษทั 25 -                  -                  -                  -                  (134,992)         (134,992)         -                  (134,992)         
   รวมเงินทนุทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
      ของบริษทัใหญ่ -                  -                  504                 -                  (134,992)         (134,488)         -                  (134,488)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   ขาดทุน -                  -                  -                  -                  (63,655)           (63,655)           -                  (63,655)           
   กาํไรเบด็เสร็จอืน -                  -                  -                  -                  5,750              5,750              -                  5,750              
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                  -                  (57,905)           (57,905)           -                  (57,905)           

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

(พันบาท)

งบการเงินรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต่าง
ทุนเรือนหุ้น จากการรวม รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 300,000 959,977 148,324 30,000 (227,176) 1,211,125 1 1,211,126
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทนุทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่
   ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกว่าทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร
      จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                  -                  798                 -                  -                  798                 -                  798                 
   รวมเงินทนุทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
      ของบริษทัใหญ่ -                  -                  798                 -                  -                  798                 -                  798                 

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซือบริษทัยอ่ย 6 -                  -                  -                  -                  -                  -                  33,930            33,930            
    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                  -                  -                  -                  -                  -                  33,930            33,930            

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  798                 -                  -                  798                 33,930            34,728            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   กาํไร (ขาดทุน) -                  -                  -                  -                  (91,573)           (91,573)           2,991              (88,582)           
   กาํไรเบด็เสร็จอืน -                  -                  -                  -                  2,098              2,098              -                  2,098              
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                  -                  (89,475)           (89,475)           2,991              (86,484)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 300,000          959,977          149,122          30,000            (316,651)         1,122,448       36,922            1,159,370       

งบการเงินรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ทีออกและ ส่วนเกิน ทนุสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน 300,000 959,977 30,000 169,673 1,459,650
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี -                               -                               -                               (5,966)                          (5,966)                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 300,000                       959,977                       30,000                         163,707                       1,453,684                    

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทนุทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุ้นของบริษทั 25 -                               -                               -                               (134,993)                      (134,993)                      
   รวมเงินทนุทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                               -                               -                               (134,993)                      (134,993)                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   ขาดทุน -                               -                               -                               (20,474)                        (20,474)                        
   กาํไรเบด็เสร็จอืน -                               -                               -                               1,806                           1,806                           
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                               -                               -                               (18,668)                        (18,668)                        

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

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ทีออกและ ส่วนเกิน ทนุสาํรอง รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 300,000 959,977 30,000 10,046 1,300,023

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   กาํไร -                               -                               -                               6,060                           6,060                           
   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                               -                               -                               (1,146)                          (1,146)                          
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                               -                               -                               4,914                           4,914                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 300,000                       959,977                       30,000                         14,960                         1,304,937                    

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (88,582)             (63,655)             6,060                 (20,474)             
ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
รายไดภ้าษีเงินได้ (23,316)             (20,834)             (1,498)               (5,079)               
ตน้ทนุทางการเงิน 37,553               33,555               7,604                 9,344                 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 363,457             399,162             36,811               35,535               
กลบัรายการประมาณการหนีสินการรือถอน (1,804)               (3,986)               -                    (691)                  
ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,449                 8,381                 3,200                 4,260                 
ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2,900                 28                      4,668                 -                    
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 1,950                 1,658                 -                    -                    
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 13,340               9,326                 -                    (395)                  
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนี 4,373                 4,608                 -                    -                    
กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสือมสภาพสินคา้ (1,827)               (1,188)               -                    -                    
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,699               21,350               (112)                  1,786                 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (9,104)               (7,301)               -                    -                    
ผลต่างจากการไดรั้บการลดค่าเช่า (87,025)             1,006                 (2,381)               3                        
รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ (73,644)             (87,251)             (734)                  -                    
รายไดเ้งินปันผล -                    -                    (11,800)             -                    
ดอกเบียรับ (627)                  (1,242)               (12,336)             (11,972)             

157,792             293,617             29,482               12,317               
การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6,208                 30,038               (12,960)             5,835                 
สินคา้คงเหลือ (34,869)             8,948                 -                    -                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (5,076)               (6,427)               (2,912)               1,619                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,872                 856                    (4,778)               1,740                 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 66,617               (43,161)             (1,530)               5,223                 
เจา้หนีเงินประกนัผลงาน (12,018)             (4,244)               (1,059)               225                    
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,471                 (57,322)             (4,549)               (12,447)             
หนีสินหมุนเวียนอืน (8,310)               6,350                 (8,454)               11,982               
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 66,311               92,705               734                    -                    
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (1,118)               404                    -                    259                    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 243,880             321,764             (6,026)               26,753               
จ่ายประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (388)                  (135)                  (75)                    -                    
จ่ายภาษีเงินได้ (3,702)               (5,386)               (3,076)               (4,778)               
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 239,790             316,243             (9,177)               21,975               

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดรับจากการลดทนุเรือนหุ้นของบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    225,000             
เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า (40,100)             -                    -                    -                    
เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (3,375)               (4,125)               -                    -                    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,558                 28,043               124                    175                    
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (55,321)             (68,188)             (11,697)             (11,840)             
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    (1,984,184)        (1,700,586)        
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    1,957,498          1,698,423          
เงินสดจ่ายเพือชาํระค่ารือถอน (1,787)               (2,715)               -                    (750)                  
เงินปันผลรับ -                    -                    11,800               -                    
ดอกเบียรับ 564                    1,240                 12,168               12,230               
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (93,461)             (45,745)             (14,291)             222,652             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 50,000               90,000               50,000               90,000               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    174,718             408,437             
เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (50,000)             (90,000)             (50,000)             (90,000)             
เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    (174,213)           (555,555)           
เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (109,789)           (196,723)           (13,706)             (15,985)             
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั -                    (134,992)           -                    (134,992)           
ดอกเบียจ่าย (37,553)             (33,554)             (7,604)               (9,500)               
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (147,342)           (365,269)           (20,805)             (307,595)           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (1,013)               (94,771)             (44,273)             (62,968)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 268,540             363,311             158,474             221,442             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 267,527             268,540             114,201             158,474             

รายการทีไม่ใช่เงินสด
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 220,695             187,377             -                    1,774                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง (144,766)           (99,144)             (634)                  -                    
หนีสินตามสญัญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า (87,025)             (54,800)             (2,381)               (30)                    

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
16
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6 การซือบริษทัยอ่ย 
7 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
9 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 สญัญาเช่า 
15 ค่าความนิยม 
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 
17 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

18 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
19 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
20 สาํรองตามกฎหมาย 
21 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้
22 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
23 ภาษีเงินได ้
24 กาํไรต่อหุน้ 
25 เงินปันผล 
26 เครืองมือทางการเงิน 
27 การบริหารจดัการทุน 
28 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 
29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 24 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

1 ข้อมูลทัวไป 
 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชนั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย และจดทะเบียน 

กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 โดยมีทีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตงัอยูเ่ลขที 662 ซอย
อ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท มอร์แกน สแตนลีย์ แอนด์โค อินเตอร์แนชันเนิล จาํกัด มหาชน  
(ถือหุ้นร้อยละ 28) ซึงเป็นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศอังกฤษ และบริษัท เอจีบี ซิบลิงส์ โฮลดิง จํากัด  
(ถือหุน้ร้อยละ 25) ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย 
 

บริษัทและกลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการให้บริการการจัดการแก่บริษัทย่อยและธุรกิจร้านอาหาร  
โดยรายละเอียดของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 

และ 12 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีทีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง  
งบการเงินนีนาํเสนอเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีทีเปิดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 4 ยกเวน้ทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 ไดถื้อปฏิบติัโดยสมาํเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลา
ทีรายงาน  
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้
วิจารณญาณ การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ
กลุ่มบริษทั ทงันี ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจดัทาํ 
งบการเงินซึงเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 ยกเวน้ทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 จะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนือง  
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

  

289



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

19 
 

3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

การยินยอมการลดค่าเช่าทีเกียวข้องกับ COVID-19 
 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามการปรับปรุง TFRS 16 เรือง การลดค่าเช่าทีเกียวข้องกับ 
COVID-19 ซึงให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ตอ้งประเมินว่าการไดรั้บการลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั COVID-19 ทีเขา้
เงือนไขเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามทางเลือกดังกล่าวกับทุกสัญญาเช่า โดยไม่มี
ผลกระทบกบัหนีสินตามสญัญาเช่าและกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2564 

 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั COVID-19 ทาํให้ค่าเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2564 ลดลงเป็นจาํนวน 87.0 ลา้นบาทและ 2.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

4 นโยบายการบัญชีทีสําคญั  
 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถื้อปฏิบติัโดยสมาํเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 
ยกเวน้ทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
    
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนนัทาํให้เกิด 
ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่
วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง 

 

 

 

 

290



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

20 
 

ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า
จากผูถู้กซือ เมือมีการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจ 
การควบคุม  ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมทีมีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของ
ผลตอบแทนทีจ่ายหรือรับจากการไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลงรับรู้
เป็นส่วนเกินหรือส่วนตาํกวา่ทุนอืนในส่วนของเจา้ของ 

 
บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคา
ทุนซึงรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวม
จนถึงวนัทีความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัสินสุดลง 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีถูกลงทุนนนั ขาดทุน
ทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน 

 

การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือกลุ่มบริษทัประเมินวา่กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยที์
ซือมานนัประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้และกระบวนการทีสาํคญัเป็นอยา่งนอ้ยซึงสามารถทาํใหเ้กิดผลผลิตได ้โดยวนัที
ซือกิจการคือวนัทีอาํนาจในการควบคุมนนัไดถู้กโอนมาใหก้ลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั ทงันีค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการซือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน 

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของสิงตอบแทนทีโอนใหซึ้งรวมถึงการรับรู้จาํนวน        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ หักดว้ยมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและหนีสินที
รับมา กาํไรจากการซือในราคาตาํกวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

291



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

21 
 

สิงตอบแทนทีโอนใหร้วมถึงสินทรัพยที์โอนไป หนีสินทีกลุ่มบริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิม หนีสินที
อาจเกิดขึน และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั  

 
สิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ ทุกวนัทีรายงาน การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หนีสินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึง
เกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยรับรู้
สินทรัพยแ์ละหนีสินของธุรกิจทีถูกซือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ใน
ลาํดับสูงสุด ณ วนัทีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจทีถูกนํามารวมดังกล่าวกับ
ค่าตอบแทนทีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุน้ 

รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกตดัจาํหน่ายเมือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจทีซือดงักล่าวไป ผลการดาํเนินงาน
ของธุรกิจทีถูกซือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซื้อนบัตงัแต่วนัทีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวนัที
ธุรกิจเหล่านนัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสนักวา่ จนถึงวนัทีการควบคุมสินสุด 

 

กิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

กิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นกิจการหรือธุรกิจทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมในระดบัสูงสุดของกิจการหนึงหรือ
หลายกิจการหรือบุคคลทีเกียวขอ้งกนั ทงัก่อนและหลงัการซือธุรกิจ ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ สมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดถือเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั สมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดหมายถึงบิดา 
มารดา สามี ภรรยา บุตร บุตรของสามีหรือภรรยา บิดามารดาของสามีหรือภรรยา และ พีนอ้งของบุคคลนนัที
เกียวขอ้งกนัเวน้แต่พิสูจน์ไดว้า่ไม่มีอิทธิพลในการตดัสินใจต่อกนั 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า  
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีทีบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุน
บางส่วนตน้ทุนเงินลงทุนคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั กาํไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน  
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(ค) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศรวมถึงสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็น
เงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัโดยใช้อตัรา
แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดย
ใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีรายงาน  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนนั 

 

(ง) เครืองมือทางการเงิน 
 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมลูค่า  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 4(ฉ)) รับรู้รายการ
เมือเริมแรกเมือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเครืองมือทางการเงินนนั และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน
ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเมือเริมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมและตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้านนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมือเริมแรกเวน้แต่ 

กลุ่มบริษทัมีการเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพย ์

ทางการเงินทีได้รับผลกระทบทังหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวนัทีมี 

การเปลียนแปลงการจดัประเภท  
 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก หนีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง 

ดอกเบียจ่าย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน และกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ ตดัรายการออกจาก
บญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตาม 

วิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน รายไดด้อกเบีย 
กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจาก 

การตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความเสียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีทีกลุ่ม
บริษทัไม่ไดท้งัโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดและไม่ได้
คงไวซึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีเมือภาระผูกพนัตามสัญญาสินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแสเงิน
สดจากการเปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมทีสะทอ้นเงือนไขทีเปลียนแปลงแลว้ 
 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนทีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน
สุทธิกต่็อเมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้และกลุ่มบริษทัตงัใจทีจะ
ชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 
 

(ง.3) การตัดจาํหน่าย  
 

มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีไดรั้บคืน 
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(ง.4) ดอกเบยี  
 

ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ในการคาํนวณดอกเบียรับและ
ดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนาํมาใช้กบัมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์(เมือสินทรัพยไ์ม่มี 
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสิน อยา่งไรกต็ามสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมือเริมแรก รายไดด้อกเบียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบียทีแทจ้ริงกบั
ราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณ
รายไดด้อกเบียจะเปลียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

 
(ง.5) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลกูหนีการค้า  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และวงเงิน
ใหสิ้นเชือทีอนุมติัซึงไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 
เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัของความเสียงดา้นเครดิตนับแต่ 

การรับรู้รายการเมือเริมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซึงกรณีดงักล่าวจะวดั 

ค่าเผอืผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสญัญา  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนกั
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซึงคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินทีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัหากเกินกาํหนด
ชําระมากกว่า  วนั มีการเปลียนแปลงของอันดับความน่าเชือถือทีลดระดับลงอย่างมีนัยสําคัญ มีการ
ดาํเนินงานทีถดถอยอย่างมีนยัสําคญัของลูกหนี หรือมีการเปลียนแปลงหรือคาดการณ์การเปลียนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายทีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถ
ของลูกหนีในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเมือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทงักลุ่มบริษทัไม่มี
สิทธิในการไล่เบีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 

 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพ
คล่องสูงซึงมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัทีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

(ฉ) ลูกหนีการค้า 
 

ลูกหนีการคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหนีการคา้  
วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน หนีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมือเกิดขึน 
 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของสัญญา ซึงประมาณการโดยใช้ตาราง 
การตงัสาํรองเพือหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน ซึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหนีตามความเสียง
ด้านเครดิตทีมีลกัษณะร่วมกันและตามระยะเวลาทีเกินกาํหนดชาํระ โดยนําขอ้มูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต  
การปรับปรุงปัจจยัทีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหนีนัน ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 

 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดย
ใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ สาํหรับสินคา้
สําเร็จรูป ต้นทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดับกาํลงัการผลิต
ตามปกติ ทงันี มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ่้ายที
จาํเป็นโดยประมาณในการขาย  
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(ซ) ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนการกูย้มืและตน้ทุนในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพย ์สาํหรับ
เครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟต์แวร์ซึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิซอฟต์แวร์นันให้ถือว่า
ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์  
 

ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน  
 

ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เมือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนนั และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ
นนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนเป็นประจาํใน
การซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

ค่าเสือมราคา 
 

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ
สินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทงันี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและส่วนปรับปรุงทีดินและ
สินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตงั   
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ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี  
 

อาคาร 20 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5 และ 10 ปี 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 ปี 
เครืองมือ เครืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการดาํเนินงาน 5 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 
(ฌ) ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนทีบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

 
(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการใชง้านไม่จาํกดัวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนอืน ๆ วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้
รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทงันี กลุ่มบริษทั 

ไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับเครืองหมายการคา้ 
 
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี  
 

ค่าลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 3 ปี 

สญัญาแฟรนไชส์ 3 - 10 ปี 
ค่าสิทธิบตัร 3 - 10 ปี 
 

ค่าตดัจาํหน่ายสัญญาแฟรนไชส์บนัทึกในค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนบนัทึกใน
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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(ฎ) สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเริมตน้ของสญัญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า เมือสญัญานนัให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหนึงเพือแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกทีจะไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที
ไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าทงัหมด 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึง
สินทรัพยมี์มูลค่าตาํหรือสญัญาเช่าระยะสนัจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมือมีการ
วดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินทีรับรู้เมือเริมแรก
ของหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรก ประมาณการตน้ทุนในการ
บูรณะและสุทธิจากสิงจูงใจในสัญญาเช่าทีไดรั้บ ค่าเสือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที
สญัญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุดอายสุญัญาเช่า  
 

หนีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีตอ้งจ่ายทงัหมดตามสัญญา ทงันี กลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั เวน้แต่อตัรานนัไม่สามารถ
กาํหนดได้ กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพิมโดยนาํอตัราดอกเบียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงิน
ภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์เช่า  
 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปลียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิทีระบุในสัญญา
เช่า เมือมีการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ ยกเวน้สัญญา
เช่าพืนทีทีไดรั้บส่วนลดค่าเช่าจากสถานการณ์ COVID-19 และกลุ่มบริษทัเลือกไม่ประเมินว่าการไดรั้บส่วนลดค่า
เช่าเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่า จะปรับปรุงผลกระทบกับหนีสินตามสัญญาเช่าและกําไรสะสม ณ วนัที  
1 มกราคม 2564  
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(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานวา่มีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีใน
ช่วงเวลาเดียวกนั  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าทีจะไดรั้บคืน  
 
มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการ
ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บ
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือใหส้ะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดที
สินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการที
ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบั
รายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  

 

  

300



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

30 
 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัซึงจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ 
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบียจ่ายของ
หนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อัตราคิดลดทีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์  
ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใด ๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิซึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน 

 
เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที
เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมือเกิดขึน 

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือวนัใดวนัหนึงต่อไปนีเกิดขึนก่อน เมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด  
 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือพนกังานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ฑ) ประมาณการหนีสิน 
 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานทีเกิดขึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้เพือใหส้ะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน 
ประมาณการหนีสิน ส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ฒ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ
ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีใหป้ระโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ทีกลุ่ม
บริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีสินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงทีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนันอกเหนือจาก
ราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนั 

 

หากสินทรัพยห์รือหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็นหนีสินดว้ยราคา
เสนอขาย 

 

หลกัฐานทีดีทีสุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของการทาํ
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนทีใหห้รือไดรั้บ  
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(ณ) รายได้จากสัญญาทีทํากบัลูกค้า 
 

(1) การรับรู้รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมและแสดง
สุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัทีมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ สาํหรับการขายทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืน
สินคา้ กลุ่มบริษทัทาํการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายไดจ้าก
การขายสินคา้สาํหรับรายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ทีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ 

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึงเมือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนทีเกียวขอ้ง
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 
 

สําหรับสัญญาทีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้และ 
การให้บริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
จากสินคา้หรือบริการนนั หรือมีการให้บริการหลาย ๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานทีแตกต่างกนั สิงตอบ
แทนทีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขายทีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนนั ๆ  

 

การให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิลูกคา้ในการเขา้ถึงแฟรนไชส์รับรู้ตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ  

 
  

303



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

33 
 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  
 

สาํหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษทีกลุ่มบริษทัมีใหลู้กคา้ สิงตอบแทนทีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที
เป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จาํนวนเงินทีปันส่วนให้กบัคะแนนจะรับรู้เป็นหนีสินทีเกิดจากสัญญา และ
รับรู้รายได้เมือลูกคา้ใช้สิทธิแลกคะแนนหรือเมือมีความน่าจะเป็นน้อยมากทีลูกคา้จะใช้สิทธิแลกคะแนน
ดงักล่าว ทงันี ราคาขายทีเป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิงกบัส่วนลดทีให้แก่ลูกคา้และความ
น่าจะเป็นทีลูกคา้จะใช้สิทธิแลกคะแนน และจะได้รับการทบทวนการประมาณการดงักล่าว ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 

เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลกูค้า 
 

เงินรับล่วงหนา้ระยะยาวจากลูกคา้รับรู้เป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในสินคา้ใหก้บัลูกคา้  
 

รายได้เงินปันผล  
 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

(2) ยอดคงเหลือของสัญญา  
 

สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญารับรู้เมือกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้ก่อนทีจะมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการได้รับ           
สิงตอบแทน สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าด้วยมูลค่าของสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้รับหัก  
ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหนีการคา้เมือ
กลุ่มบริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทน 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัทีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หนีสินทีเกิดจากสัญญารับรู้
เมือกลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนทีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้
ก่อนทีกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดที้เกียวขอ้ง  
 

หนีสินเงินคืนเป็นภาระผูกพนัในการคืนสิงตอบแทนทีไดรั้บจากลูกคา้ทงัหมดหรือบางส่วนและวดัมูลค่าดว้ย
จาํนวนเงินทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะตอ้งคืนให้กบัลูกคา้ หนีสินเงินคืนไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและ
ปรับปรุงกบัจาํนวนทีรับรู้รายได ้
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(ด) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซึงรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุนเวน้แต่รายการทีเกียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน  
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที
ประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนีสินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับการรับรู้ค่าความนิยมในครังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินในครังแรกซึงเป็น
รายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนนัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง
ทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหนีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ทงันี สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ต) กาํไรต่อหุ้น  
 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวั
เฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
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5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึนอย่างต่อเนือง โดยเริมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 
2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษัทจึงจัดทํางบการเงินสําหรับปีสินสุดวันที  
31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือก
เพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือง
การไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การเปลียนแปลงสัญญาเช่า และภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี เนืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวสินสุดการมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ในปี 2564 กลุ่ม
บริษทัพิจารณาถึงผลกระทบจากการสินสุดการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัดงักล่าวซึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
อยา่งมีสาระสาํคญั ยกเวน้เรืองการยนิยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั COVID-19 (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

 

6 การซือบริษัทย่อย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 12 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัเซ็น แอนด์ 
สไปซี จาํกดั (“ZPC”) ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เขา้ร่วมลงทุนกบับุคคลธรรมดากลุ่มหนึงในบริษทัเซ็น แอนด์ 
โกสุม อินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั (“ZKC”) ซึงเป็นบริษทัจดัตงัใหม่ เพือประกอบธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายปลีกผลิตภณัฑ์
เครืองปรุงรสและผลิตภณัฑอ์าหารอืน ๆ ซึง ZKC ไดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทัใหม่กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เมือ
วนัที 25 มีนาคม 2564 โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 4.9 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 49,001 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของ ZPC เมือวนัที 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้ ZPC เขา้ลงทุนใน 
ZKC โดยเขา้ซือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมและเพิมทุนใน ZKC จาํนวน 51,000 หุน้ รวมเป็นเงินลงทุนทงัสิน 50.1 ลา้นบาท 
(รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั) ซึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ ZPC ไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าว
แล้วในเดือนเมษายน 2564 ต่อมา ZKC จดทะเบียนการเพิมทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมือวนัที  
28 เมษายน 2564 ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัไดม้าซึงอาํนาจควบคุมใน ZKC  

 

การมีอาํนาจควบคุมใน ZKC จะทาํให้กลุ่มบริษทับรรลุความหลากหลายของธุรกิจบริการอาหาร ในการขยายไปสู่
ธุรกิจอาหารและคา้ปลีก โดยครอบคลุมทงัการผลิตเครืองปรุงรสต่าง ๆ และอาหารสําเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อม
ทาน กลุ่มบริษทัคาดวา่การซือธุรกิจดงักล่าวจะกลายเป็นธุรกิจหลกัทีสามารถสร้างยอดขายเพิมขึนได ้
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สินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทรัีบมา   หมายเหต ุ  มูลค่ายุติธรรม 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     10,000 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  13  58,966 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   16  8,423 

หนีสินตามสญัญาเช่า    (1,166) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  23  (4,478) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  18  (2,500) 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้    69,245 
หัก ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ 49)    33,930 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้ทไีด้รับ    35,315 
ค่าความนิยมจากการซือธุรกิจ  15  14,785 

สิงตอบแทนทีโอนให้    50,100 
สินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทรัีบมา     มูลค่ายุติธรรม 

    (พันบาท) 
เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัยอ่ย    10,000 
เงินสดทีจ่าย    50,100 
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ    40,100 

 

ผูบ้ริหารได้แต่งตงัผูป้ระเมินราคาอิสระเพือทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจขา้งตน้ มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วนัทีซือธุรกิจ การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ทีไดม้าและหนีสินทีรับมา รวมถึงการปันส่วนของราคาซือเสร็จสินแลว้ ณ วนัทีงบการเงินนีไดรั้บการอนุมติั 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเนืองในระหวา่งช่วงเวลาทีวดัมูลค่า ซึงหากมีขอ้มูลใหม่ทีไดรั้บเพิมเติมภายใน
หนึงปีนบัจากวนัทีมีการซือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงทีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มทีมีอยู ่ณ วนัทีซือธุรกิจ จะทาํ
การปรับปรุงสาํรองดงักล่าว 
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7 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการทีอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทงั
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ
กิจการนนั 
 

ความสัมพนัธ์ทีมีกับบริษทัร่วมและย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 11 และ 12 สําหรับบุคคลหรือกิจการอืนที
เกียวขอ้งกนัทีมีรายการระหวา่งกนัทีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี 

 

ชือกจิการ ประเทศทีจัดตัง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการทีเกียวข้องกัน มีผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็น

สมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุ้น
ของกลุ่มบริษทั 
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รายการทีสําคญักบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ซือสินคา้ -  -  492  620 

ขายสินคา้ -  -  169  - 

ซือสินทรัพยถ์าวร -  -  8  2,092 

ขายสินทรัพยถ์าวร -  -  5  446 

ดอกเบียรับ -  -  11,767  10,953 

ดอกเบียจ่าย -  -  71  960 
เงินปันผลรับ -  -  11,800  - 

รายไดค่้าบริหารจดัการและอืน ๆ -  -  268,001  178,391 

รายไดอื้น -  -  -  227 

ค่าใชจ่้ายอืน -  -  383  351 

        

บริษัทร่วม        

ขายสินคา้ 2,355  1,256  -  - 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 597  286  -  - 

ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอื์น 203  292  -  - 

รายไดอื้น 258  529  -  - 

ค่าใชจ่้ายอืน 20  -  20  - 

        

บุคคลหรือกจิการอืนทีเกยีวข้องกนั        

ค่าเช่าจ่าย 1,550  1,665  -  - 

 
ผู้บริหารสําคญั 

      
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสนัของพนกังาน 32,093  27,374  30,246  27,374 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,607  1,195  2,607  1,195 

รวม 34,700  28,569  32,853  28,569 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ลูกหนีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  34,521   22,767  

บริษทัร่วม 151  415  -  - 

รวม 151  415  34,521  22,767 
        

ลูกหนีหมุนเวียนอืน  
บริษทัยอ่ย -  -  851  37 

บริษทัร่วม -  2  -  2 

รวม -  2  851  39 
        
เงินให้กู้ยมื        
บริษทัยอ่ย -  -  300,018  273,332 

รวม -  -  300,018  273,332 
  

เงินมัดจํา        

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 2,667  2,667  -  - 

รวม 2,667  2,667  -  - 
        

ดอกเบียค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  931  763 

รวม -  -  931  763 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เจ้าหนีการค้า 
บริษทัยอ่ย -  -  2,337  7,969 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 281  235  -  - 

รวม 281  235  2,337  7,969 
    

เจ้าหนีหมุนเวียนอืน        

บริษทัยอ่ย -  -  2  47 

รวม -  -  2  47 
        

เงินประกนัวัตถุดบิ        

บริษทัร่วม 270  190  -  - 

รวม 270  190  -  - 
        
เงินมัดจํารับล่วงหน้า        

บริษทัร่วม -  47  -  - 

รวม -  47  -  - 
        
ดอกเบียค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  4  3 

รวม -  -  4  3 
        
เงินกู้ยมื        
บริษทัยอ่ย -  -  4,077  3,572 

รวม -  -  4,077  3,572 
 

เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระยะสันกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัทงัหมดไม่มีหลกัประกนัและเป็นเงินกูย้มืประเภทชาํระคืน
เมือทวงถาม 
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สัญญาให้บริการบริหารจัดการธุรกิจ 
 

บริษทัได้ทาํสัญญาให้บริการบริหารจดัการธุรกิจกบับริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหารและอืนๆ ที
เกียวขอ้ง โดยบริษทัจะบริหารงานต่าง ๆ รวมถึงอนุญาตใหบ้ริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจร้านอาหารและจดัจาํหน่ายภายใต้
เครืองหมายการคา้ ในการนี บริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าบริหารจดัการและค่าธรรมเนียมการใชเ้ครืองหมายการคา้ใน
อตัราร้อยละของยอดขายทงัหมดตามทีระบุในสญัญา 
 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 6,904  6,551  305  321 

เงินฝากธนาคาร 260,623  261,989  113,896  158,153 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน 
   งบแสดงฐานะการเงิน 

 
267,527 

  
268,540 

  
114,201 

  
158,474 

 
  

312



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

42 
 

9 ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ณ วันที  ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 35,613 45,105 35,827 22,553 

เกินกาํหนดชาํระ      

   1 - 30 วนั 11,172 16,044 - 325 

   31 - 60 วนั 2,859 3,716 - - 

   61 - 90 วนั 1,922 2,462 - 2 

   มากกวา่ 90 วนั 19,487 10,143 43 30 

รวม 71,053 77,470 35,870 22,910 
หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (9,780) (5,616) - - 

สุทธิ 61,273 71,854 35,870 22,910 
 
ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดติทีคาดว่าจะเกดิขึน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม  5,616 1,055 - - 

เพิมขึน 4,373 4,608 - - 

ตดับญัชี (209) (47) - - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 9,780 5,616 - - 
 
ขอ้มูลเกียวกบัความเสียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 26 (ข.1) 
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10 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 2,588  2,724  -  - 

วตัถุดิบ 88,255  57,644  -  - 

วสัดุและของใชสิ้นเปลือง 33,504  29,110  -  - 

รวม 124,347  89,478  -  - 
หัก ค่าเผอืสินคา้เสือมสภาพ (505)  (2,332)  -  - 

สุทธิ 123,842  87,146  -  - 
        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึก 
รวมในบญัชีตน้ทุนขายและบริการ 

       

- ตน้ทุนขายและบริการ 1,244,781  1,230,383  -  - 

- กลบัรายการการปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ
ทีคาดวา่จะไดรั้บและเสือมสภาพ 

 

(1,827) 

  

(1,188) 

  

- 

  

- 

สุทธิ 1,242,954  1,229,195  -  - 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

      งบการเงินรวม 
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้  
  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
 เงินปันผลรับ 

สาํหรับปี 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วมทางอ้อม                     

บริษทั กินดีอยูด่ี     
   2020 จาํกดั 

 

ร้านอาหาร 

 

25.00 

  

25.00 

  

30,000 

  

16,500 

 

7,500  4,125  3,892  2,467  

 

-  

 

- 

รวม          7,500  4,125  3,892  2,467  -  - 
 
บริษทัร่วมจดทะเบียนจดัตงัและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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รายการเคลือนไหวทีมีสาระสําคญั  งบการเงินรวม  
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  2564  2563 
  (พันบาท) 
ซือเงินลงทุน  3,375 4,125 
 
การเพิมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึงได้เข้าทาํสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทแห่งหนึง  
เพือลงทุนในหุ้นร้อยละ 25 ของหุ้นทีออกทงัหมดของบริษทัร่วม ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที  
8 พฤษภาคม  2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยเพิมเงินลงทุนในบริษัท  กินดีอยู่ ดี  2020 จํากัด  
(“บริษทัร่วม”) เป็นจาํนวน 4.5 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนทงัสิน 7.5 ลา้นบาท บริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนการเพิมทุน
จดทะเบียนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึงบริษทัยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิ
ในการซือหุ้นเพิมทุนของบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (ร้อยละ 25) ต่อมาบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าว
เตม็จาํนวนแลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

      งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับปี 

  2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง     
บริษทั เซ็นเรสเตอร์รอง
โฮลดิง จาํกดั 

ร้านอาหาร/
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 
   99.99 

 

  99.99 

  

75,000 

  

  75,000 

  

  75,000 

  

75,000 

  

- 

  

- 

  

  75,000 

  

  75,000 

  

- 

  

- 

บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์
จาํกดั 

ร้านอาหาร/
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 
   99.99 

 

  99.99 

  

25,000 

  

  25,000 

  

  25,000 

  

  25,000 

  

- 

  

- 

  

  25,000 

  

  25,000 

  

- 

  

- 

บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ 
จาํกดั 

 
ร้านอาหาร 

 

   99.99 

 

  99.99 

  

80,000 

  

  80,000 

  

  80,000 

  

  80,000 

  

- 

  

- 

  

  80,000 

  

  80,000 

  

10,000 

  

- 

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

บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน
แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ขายและบริการ
ดา้นอาหาร 

 
   99.99 

 

  99.99 

  

17,500 

  

  17,500 

  

  17,500 

  

  17,500 

  

- 

  

- 

  

  17,500 

  

  17,500 

  
  1,050 

  
- 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซี 
จาํกดั 

ร้านอาหาร/
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 
   99.99 

 

  99.99 

  

20,000 

  

  20,000 

  

  20,000 

  

  20,000 

  

- 

  

- 

  

  20,000 

  

  20,000 

  

- 

  

- 

 

บริษทั สไปซ์ ซินเนอจี    
    จาํกดั 

เจา้ของ
เครืองหมาย

การคา้/การบริการ 

 
 

   99.99 

 

 

  99.99 

  

 

  5,000 

  

 

    5,000 

  

 

251,317 

  

 

251,317 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

251,317 

  

 

251,317 

  

 

    750 

  

 

- 

รวม         498,816  498,816  -  -  498,816  498,816  11,800  - 
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      งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับปี 

  2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางอ้อม                        
บริษทั เซ็น แอนด ์โกสุม 
อินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั 

ผลิตและขาย
ผลิตภณัฑอ์าหาร 

 

51.00 

 

- 

  
10,000 

  

- 

  

51,000 

  

- 

  

- 

  

- 

  

51,000 

  

- 

  

- 

  

- 
รวม         51,000  -  -  -  51,000  -  -  - 
 
บริษทัยอ่ยทงัหมดจดทะเบียนจดัตงัและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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รายการเคลือนไหวทีมีสาระสําคญั  งบการเงินรวม  
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม หมายเหต ุ 2564  2563 
  (พันบาท) 
ซือเงินลงทุนในบริษทั ZKC 6 51,000 - 
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13 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

   งบการเงินรวม 
           เครืองมือ  เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   ทีดินและ        เครืองใชแ้ละ  ติดตงัและ    ระหวา่ง   
   ส่วนปรับปรุง    เครืองจกัรและ  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ์    การก่อสร้างและ   
 หมายเหตุ  ทีดิน  อาคาร  อุปกรณ์โรงงาน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ติดตงั  รวม 
   (พันบาท) 
ราคาทุน                    

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

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

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

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

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ  
  1 มกราคม 2564 

  
326,313 

 
- 

 
- 

 
946,549 

 
144,551 

 
142,956 

 
2,890 

 
17,786 

 
1,581,045 

เพิมขึน  - - 118 27,327 9,385 7,328 137 190 44,485 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 6 21,300 29,800 5,154 - 423 160 2,129 - 58,966 

โอนจากสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ 14 - - - - - - 1,660 - 1,660 

โอน  - - - 1,343 - - - (1,343) - 

จาํหน่าย  - - - (37,534) (4,809) (16,662) (137) - (59,142) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  347,613 29,800 5,272 937,685 149,550 133,782 6,679 16,633 1,627,014 
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   งบการเงินรวม 
           เครืองมือ  เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   ทีดินและ        เครืองใชแ้ละ  ติดตงัและ    ระหวา่ง   
   ส่วนปรับปรุง    เครืองจกัรและ  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ์    การก่อสร้างและ   
 หมายเหตุ  ทีดิน  อาคาร  อุปกรณ์โรงงาน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ติดตงั  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเสือมราคาและ 
   ขาดทนุจากการด้อยค่า 

    
    

  

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

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

(กลบัรายการ) ขาดทุนจาก 
   การดอ้ยค่า 

  

- 

 

- 
 

- 
 

4,566 

 

(90) 

 

(82) 
 

- 

 

- 

 

4,394 

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

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ  
   1 มกราคม 2564 

  
- - 

 
- 

 
661,340 

 
92,627 

 
104,286 

 
2,560 

 
- 

 
860,813 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  - 1,011 390 99,050 17,590 19,650 868 - 138,559 

โอนจากสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ 14 - - - - - - 1,026 - 1,026 

(กลบัรายการ) ขาดทุนจาก 
   การดอ้ยค่า 

  

- 

 

- 
 

- 
 

(4,270) 

 

- 

 

(5) 

 

- 

 

16,325 

 

12,050 

จาํหน่าย  - - - (21,811) (2,923) (15,251) (137) - (40,122) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  - 1,011 390 734,309 107,294 108,680 4,317 16,325 972,326 
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  งบการเงินรวม 
      เครืองมือ เครืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  ทีดินและ    เครืองใชแ้ละ ติดตงัและ  ระหวา่ง  
  ส่วนปรับปรุง  เครืองจกัรและ ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ใชใ้น อุปกรณ์  การก่อสร้างและ  
  ทีดิน อาคาร อุปกรณ์โรงงาน สิทธิการเช่า การดาํเนินงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตงั รวม 
  (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี           
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  326,313 - - 285,209 51,924 38,670 330 17,786 720,232 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  347,613 28,789 4,882 203,376 42,256 25,102 2,362 308 654,688 
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    งบการเงินเฉพาะกจิการ 
       เครืองมือ  เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
    ทีดินและ   เครืองใชแ้ละ  ติดตงัและ    ระหวา่ง   
    ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ์    การก่อสร้างและ   
  หมายเหตุ  ทีดิน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ติดตงั  รวม 
    (พันบาท) 
ราคาทุน                 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  326,313  38,931  5,512  21,960  2,774  125  395,615 

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

โอน  -  -  -  125  -  (125)  - 

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

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  326,313  38,470  4,532  22,520  1,941  -  393,776 
เพิมขึน  -  196  103  707  -  111  1,117 

โอนจากสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ 14 -  -  -  -  1,660  -  1,660 

จาํหน่าย  -  -  (585)  (1,850)  (137)  -  (2,572) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  326,313  38,666  4,050  21,377  3,464  111  393,981 
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    งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     เครืองมือ  เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
  ทีดินและ   เครืองใชแ้ละ  ติดตงัและ    ระหวา่ง   
  ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ์    การก่อสร้างและ   
 หมายเหตุ ทีดิน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ติดตงั  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า          
ณ วนัที 1 มกราคม 2563  - 4,251 5,147 14,056 2,531 -  25,985 

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

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

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

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  - 6,348 4,219 16,658 1,941 -  29,166 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  - 4,614 105 3,474 167 -  8,360 

โอนจากสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ 14 - - - - 1,026 -  1,026 

จาํหน่าย  - - (581) (1,850) (137) -  (2,568) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  - 10,962 3,743 18,282 2,997 -  35,984 
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    งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   

ทีดินและ 

  เครืองมือ 
เครืองใชแ้ละ 

 เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและ 
   สินทรัพย ์

ระหวา่ง 

  

  ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ใชใ้น  อุปกรณ์    การก่อสร้างและ   
  ทีดิน  สิทธิการเช่า  การดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ติดตงั  รวม 
  (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี          
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  326,313 32,122 313 5,862 - -  364,610 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  326,313 27,704 307 3,095 467 111  357,997 
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การคาํประกัน 
 

ทีดินทังหมดของบริษทัและสินทรัพย์บางส่วนของบริษทัย่อยแห่งหนึงซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํนวน 326.3  

ลา้นบาท (2563: 342.6 ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหนึงเพือคาํประกนัวงเงินสินเชือและเงินกูย้มืระยะ
สนัจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึงตามทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 17 

 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนการรือถอน 
 

รายการเคลือนไหวของประมาณการหนีสิน 
   ไม่หมุนเวียนการรือถอน 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม 62,261  67,604  5,091  6,274 

ประมาณการหนีสินเพิมขึน 1,012  1,358  -  258 

กลบัรายการประมาณการหนีสิน (1,804)  (3,986)  -  (691) 

ประมาณการหนีสินใชไ้ป (1,787)  (2,715)  -  (750) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม  59,682  62,261  5,091  5,091 
 

ประมาณการหนีสินดงักล่าวไดร้วมไวใ้นตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าสําหรับร้านอาหารของกลุ่มบริษทัที
ตงัอยูบ่นพืนทีเช่าตามสญัญาเช่า 
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14 สัญญาเช่า 
  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
อาคาร สิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง 817,490  956,144  139,235  161,068 

ยานพาหนะ -  799  -  799 

รวม 817,490  956,943  139,235  161,867 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม   956,943  1,089,102  161,867  182,175 

เพิมขึน  220,695  187,377  -  1,774 

ลดลง  (142,842)  (99,144)  -  - 

โอนไปทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 (634)  -  (634)  - 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี   (215,382)  (220,392)  (21,998)  (22,082) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (1,290)  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม  817,490  956,943  139,235  161,867 
 

กลุ่มบริษทัเช่าพืนทีเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าเมือสินสุดอายสุัญญา และค่าเช่าผนัแปรตามอายุ
สญัญา ค่าเช่ากาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราทีระบุไวใ้นสญัญา 
 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าพืนทีภายในหนึงปีก่อนสินสุดระยะเวลาเช่า ซึงกลุ่มบริษทัจะประเมิน
ตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลวา่มีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือไม่และ
จะทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสมาํเสมอ 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
จํานวนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน           

การลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั COVID-19 3 87,025  -  2,381  - 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้         

-   อาคาร สิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง  215,217  220,059  21,833  21,749 

-   ยานพาหนะ  165  333  165  333 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสญัญาเช่า  37,346  33,218  7,344  8,048 

ค่าใชจ่้ายสัญญาเช่าระยะสนั  300  1,489  -  - 

ค่าใชจ่้ายสัญญาเช่าสินทรัพยที์มีมูลค่าตาํ  8,951  9,027  865  861 

ค่าเช่าจ่ายทีผนัแปรตามยอดขาย  15,623  11,265  -  - 
 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 262.5 ลา้นบาท และ 24.3 

ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 250.2 ล้านบาท และ 24.6 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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15 ค่าความนิยม 

 

  งบการเงินรวม  
 หมายเหต ุ 2564  2563 

  (พันบาท) 
ราคาทุน     

ณ วนัที 1 มกราคม  181,956  181,956 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 6 14,785  - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม  196,741  181,956 
     

ขาดทุนจากการด้อยค่า     

ณ วนัที 1 มกราคม  1,932  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  1,932 

ณ วนัที 31 ธันวาคม  1,932  1,932 
     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วนัที 31 ธันวาคม   194,809  180,024 
 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีมค่ีาความนิยม  
 

เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดของ        
กลุ่มบริษทั (แผนกทีมีการดาํเนินงาน) ดงัต่อไปนี  
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  งบการเงินรวม  
  2564  2563 

  (พันบาท) 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ – กลุ่มที 1  133,581  133,581 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ – กลุ่มที 2  46,443  46,443 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ – กลุ่มที 3  14,785  - 

  194,809  180,024 
หน่วยอืนๆ ซึงค่าความนิยมไม่มีนยัสาํคญั  -  - 

รวม  194,809  180,024 
 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดเป็นมูลค่าจากการใช ้ซึงวดัมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะไดรั้บจากการดาํเนินงานต่อเนืองของธุรกิจอาหารไทยสําหรับแต่ละประเภท 
คาํนวณโดยการวา่จา้งผูป้ระเมินอิสระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประมาณการกระแสเงินสดเป็นประมาณ
การทางการเงิน 5 ปี คาํนวณจากผลประกอบการในอดีตของธุรกิจอาหารไทย และประมาณการผลประโยชน์ทีจะ
ไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดที้คาดไว ้
 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับค่าความนิยม (2563: 1.9 
ล้านบาท) เนืองจากประมาณการมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตาม
บญัชี 

 

ขอ้สมมติทีสาํคญัทีใชใ้นการประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ริหารกาํหนดขอ้สมมติจาก
การประเมินแนวโน้มในอนาคตทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลทีเคยเกิดขึนในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอก
และภายใน  
 
 งบการเงินรวม  
 2564  2563 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 10.04  11.46 
อตัราการเติบโต 3.0  3.0 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 
 

  งบการเงินรวม 
  

 

หมายเหต ุ

 

ค่าลิขสิทธิ
ซอฟตแ์วร์ 

 
เครืองหมาย
การคา้และ 

ค่าสิทธิบตัร 
 

 

สญัญา 
แฟรนไชส์ 

 
 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตงั 

  

 

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน           

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  28,947  72,699  24,017  4,630  130,293 

เพิมขึน  2,342  5  833  6,252  9,432 

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

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

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 
และ 1 มกราคม 2564 

  
38,979 

  
73,019 

 
11,419 

 
2,560 

 
125,977 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 6 -  8,423  -  -  8,423 

เพิมขึน  7,975  142  -  2,675  10,792 

โอนเขา้/ (โอนออก)  3,751  -  -  (3,751)  - 

จาํหน่าย  (209)  -  (9,752)  -  (9,961) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  50,496  81,584  1,667  1,484  135,231 
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  งบการเงินรวม 
  

 

 

 

ค่าลิขสิทธิ
ซอฟตแ์วร์ 

 
เครืองหมาย
การคา้และ 

ค่าสิทธิบตัร 
 

 

สญัญา 
แฟรนไชส์ 

 
 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตงั 

  

 

รวม 
  (พันบาท) 
ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

  
   

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 22,603 304 17,663 - 40,570 

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

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 3,000 - - 3,000 

จาํหน่าย (129) - (13,227) - (13,356) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 
และ 1 มกราคม 2564 

 
28,031 3,552 8,645 - 40,228 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 7,944 256 1,316 - 9,516 

จาํหน่าย (145) - (9,624) - (9,769) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 35,830 3,808 337 - 39,975 
 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

 
   

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 10,948 69,467 2,774 2,560 85,749 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 14,666 77,776 1,330 1,484 95,256 

 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดท้าํสญัญาลิขสิทธิ เครืองหมายการคา้และการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค
กบับริษทัในต่างประเทศแห่งหนึง (ผูใ้หสิ้ทธิ) โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 22 กรกฎาคม 2562 ซึงคู่สัญญาจะไดรั้บ
สิทธิในการพฒันาและการประกอบธุรกิจร้านอาหารจีนประเภทติมซาํภายใตชื้อ “Din’s” ในประเทศไทย ในการนี 
บริษทัย่อยดงักล่าวผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเริมและค่าสิทธิใช้เครืองหมายการคา้ให้กบัผูใ้ห้สิทธิใน
อตัราตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญามีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี จนถึงวนัที 22 กรกฎาคม 2572 โดยมีเงือนไข
ในการต่อสญัญาใหม่เพิมอีก 10 ปี โดยตอ้งมีการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 
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การทดสอบการด้อยค่าของเครืองหมายการค้า  
 

เพือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า  เครืองหมายการค้าได้ถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เ กิด 
เงินสดของกลุ่มบริษทั (แผนกทีมีการดาํเนินงาน) ดงัต่อไปนี  
 

  งบการเงินรวม  
  2564  2563 

  (พันบาท) 
เครืองหมายการคา้ – กลุ่มที 1  35,932  35,932 

เครืองหมายการคา้ – กลุ่มที 2  28,480  28,480 

เครืองหมายการคา้ – กลุ่มที 3  8,423  - 

  72,835  64,412 
หน่วยอืนๆ ซึงเครืองหมายการคา้ไม่มีนยัสาํคญั  1,481  1,481 

รวม  74,316  65,893 
 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดเป็นมูลค่าจากการใช ้ซึงวดัมูลค่าโดยวิธีพิจารณาจากรายได ้
คาํนวณโดยการว่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ความสามารถของเครืองหมายการคา้ในการสร้าง
รายไดเ้ป็นประมาณการทางการเงิน 5 ปี คาํนวณจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ทีจะไดรั้บใน
อนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดที้คาดไว ้
 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับเครืองหมายการคา้ (2563: 3.0 ล้าน
บาท) เนืองจากประมาณการมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี 

 

ขอ้สมมติทีสําคญัทีใชใ้นการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ริหารกาํหนดขอ้สมมติจากการ
ประเมินแนวโนม้ในอนาคตทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลทีเคยเกิดขึนในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน  
 

 งบการเงินรวม  
 2564  2563 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 10.04  10.95 
อตัราการเติบโต 3.0  3.0 

อตัราค่าใชสิ้ทธิ 0.5  0.5 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ค่าลิขสิทธิ

ซอฟแวร์ 

  

ค่าสิทธิบตัร 

 สินทรัพยร์ะหวา่ง
ติดตงั 

  

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 16,140  3,891  4,347  24,378 

เพิมขึน 285  5  6,252  6,542 

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

จาํหน่าย (7)  -  (136)  (143) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  
   และ 1 มกราคม 2564 

 
24,006 

  
4,211 

  
2,560 

  
30,777 

เพิมขึน 7,774  132  2,675  10,581 

โอนเขา้/ (โอนออก) 3,751  -  (3,751)  - 

จาํหน่าย (7)  -  -  (7) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 35,524  4,343  1,484  41,351 
        

ค่าตัดจําหน่ายและ 
   ขาดทุนจากการด้อยค่า 

       

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 12,528  305  -  12,833 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,005  248  -  4,253 

จาํหน่าย (1)  -  -  (1) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  
   และ 1 มกราคม 2564 

 
16,532 

  
553 

  
- 

  
17,085 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 6,199  254  -  6,453 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 22,731  807  -  23,538 
        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 7,474  3,658  2,560  13,692 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 12,793  3,536  1,484  17,813 
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17 หนีสินทีมีภาระดอกเบยี 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2564  2563  2564  2563 
   (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะสนัจาก 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

7 
  

- 

  

- 

  

4,077 

  

3,572 

หนีสินตามสญัญาเช่า   852,924  980,621  163,603  179,688 

รวมหนีสินทีมีภาระดอกเบยี   852,924  980,621  167,680  183,260 
 

เงินกู้ยืมระยะสัน 
 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนทงัสิน 30.0 ลา้นบาท (2563: 30.0 ล้านบาท) และ 

มีวงเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงในรูปแบบของตวัสัญญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และ
หนงัสือคาํประกนัจาํนวนทงัสิน 170.0 ลา้นบาท (2563: 170.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวถูกคาํประกนัโดยทีดินทงัหมด
ของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหนึง ตามทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 13 และคาํประกนัเพิมเติม 
โดยบริษทัย่อยอีกแห่งหนึง วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัทียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จาํนวน 30.0 ลา้นบาท (2563: 30.0 
ล้านบาท) และวงเงินกูย้มืระยะสนัทียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 170.0 ลา้นบาท (2563: 170.0 ล้านบาท)  
 

ณ วันที 31 ธันวาคม  2564 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึงจํานวนทังสิน 100.0  
ลา้นบาท (2563: 100.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยป์ระกนั บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสันทียงัไม่ไดเ้บิกใช้
จาํนวน 100.0 ลา้นบาท (2563: 100.0 ล้านบาท)  
 

18 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 
ณ วันที 31 ธันวาคม 

          งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ 24,681  17,742  13,135  8,577 

รวม 24,681  17,742  13,135  8,577 
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โครงการผลประโยชน์พนักงานทีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวมี้
ความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราดอกเบีย ความเสียงของ
ช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราการเพิมขึนของเงินเดือน และความเสียงจากอตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 
 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 
 โครงการผลประโยชน์  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม  17,742  16,683  8,577  6,574 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   7,288  8,153  3,121  4,172 
ดอกเบียจากภาระผกูพนั   161  228  79  88 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน         

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณตาม 

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
  

(2,622) 

  

(7,187) 

  

1,433 

  

(2,257) 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 6 2,500  -  -  - 
ผลประโยชน์จ่าย   (388)  (135)  (75)  - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม  24,681  17,742  13,135  8,577 
         
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
   หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.19  0.93  1.19  0.93 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต  5.00  5.00  5.00  5.00 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0.00 - 62.00  0.00 - 63.00  0.00 - 62.00  0.00 - 63.00 

 

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอืนๆ คงที  
 

งบการเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิมขึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (906)  (864)  990  875 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต   997  937  (931)  (874) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (1,004)  (962)  456  458 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิมขึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (496)  (374)  540  377 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต   564  419  (527)  (393) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (541)  (413)  218  171 

 

19 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัมหาชนจะตอ้งจดัสรรทุน
สํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

 

21 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัจะแสดงถึง
รายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

 

ส่วนงานธุรกิจ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันนัจึงมีส่วนงานทีรายงาน
เพียงส่วนเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศทีมีสาระสาํคญั 
 

ตารางต่อไปนีแสดงขอ้มูลรายไดที้ถูกจาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ประเภทสินค้าและบริการหลกั        

รายไดจ้ากการขาย 2,145,601  2,213,914  -  - 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 63,157  70,083  -  - 

รายไดค่้าบริหารจดัการและอืนๆ -  -  268,001  178,391 

รวม 2,208,758  2,283,997  268,001  178,391 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้        

ณ เวลาใดเวลาหนึง 2,200,953  2,277,899  -  - 

ตลอดช่วงเวลาหนึง 7,805  6,098  268,001  178,391 

รวม 2,208,758  2,283,997  268,001  178,391 
 

22 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนวตัถุดิบ  895,652  839,273  -  - 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  614,459  689,077  217,737  147,085 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  363,457  399,162  36,811  35,535 

ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค  175,164  257,680  3,824  3,634 

ค่าโฆษณา  63,209  33,321  4,070  1,406 

ค่านายหนา้  58,602  38,858  -  - 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสญัญาเช่า 14 9,251  15,600  865  861 

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   ค่าความนิยม ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  

 

13,340 

  

 

9,326 

  

 

- 

  

 

 (395) 

อืน ๆ  134,863  100,873  20,273  21,022 

รวมต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่าย 
   ในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  
2,327,997 

  
2,383,170 

  
283,580 

  
209,148 
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23 ภาษีเงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         

สาํหรับงวดปัจจุบนั   1,969  4,545  -  - 

  1,969  4,545  -  - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว     (25,285)  (25,379)  (1,498)  (5,079) 

รวม  (23,316)  (20,834)  (1,498)  (5,079) 
 

 งบการเงินรวม 

ภาษเีงินได้  

2564  2563 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื             

กาํไรจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,622  (524) 

 

2,098 

 

7,187  (1,437) 

 

5,750 

รวม 2,622  (524)  2,098  7,187  (1,437)  5,750 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ภาษเีงินได้  

2564  2563 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื             

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,433)  287 

 

(1,146) 

 

2,257  (451) 

 

1,806 

รวม (1,433)  287  (1,146)  2,257  (451)  1,806 
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การกระทบยอดเพอืหาอัตราภาษีทีแท้จริง งบการเงินรวม  

  2564  2563 

  อตัราภาษี    อตัราภาษี   

  (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ขาดทุน   (111,898)    (84,489) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20  (22,565)  20  (16,911) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี    487    2,333 

ค่าใชจ่้ายทีสามารถนาํมาหกัภาษีไดเ้พิมเติม   (1,820)    (6,333) 

ค่าเสือมราคา – ส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือ 

   สินทรัพยจ์ากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม 

   เดียวกนั 

 

 

 

582 

 

 

 

77 

รวม  20.8  (23,316)  24.7  (20,834) 
 
การกระทบยอดเพอืหาอัตราภาษีทีแท้จริง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563 

  อตัราภาษี    อตัราภาษี   

  (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   4,562    (25,553) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20  912  20  (5,111) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี    98    180 

ค่าใชจ่้ายทีสามารถนาํมาหกัภาษีไดเ้พิมเติม   (2,360)    - 

รายไดเ้งินปันผลทีไดรั้บยกเวน้ภาษี   (148)    (148) 

รวม  (32.8)  (1,498)  19.9  (5,079) 
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  งบการเงินรวม 
    บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น     

 
ภาษเีงินได้ 
   รอการตัดบัญชี 

 
 
 

หมายเหต ุ

 
 

ณ วนัที 
1 มกราคม 

 

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไร
ขาดทุน
เบด็เสร็จ
อืน   

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

  
ไดม้าจาก 
การรวม
ธุรกิจ 

  
 

ณ วนัที 
31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 
2564          
สินทรัพย์ภาษเีงินได้ 
   รอการตัดบัญชี 

   

      
ลูกหนีการคา้   1,123  732  - -  -  1,855 

สินคา้คงเหลือ  466  (365)  - -  -  101 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  3,152  (855)  - -  -  2,297 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  9,345  4,716  - -  -  14,061 

หนีสินทีเกิดจากสญัญา  10,658  (1,684)  - -  -  8,974 

ประมาณการหนีสิน  13,865  1,327  (524) -  -  14,668 

ค่าเช่า  482  (313)  - -  -  169 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
จาํหน่ายหุน้ทุน 

  
4,589 

  
   - 

 
 

- 

 

- 
 

 

- 
  

4,589 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 6 -     -  - -  (4,478)  (4,478)

ยอดขาดทุนยกไป  22,190  21,727  - -  -  43,917 

รวม  65,870  25,285  (524) -  (4,478)  86,153 
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   งบการเงินรวม 
     บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 
 
 
 

  
 

ณ วนัที 
1 มกราคม 

 
กาํไร
หรือ

ขาดทุน  

กาํไร
ขาดทุน
เบด็เสร็จ
อืน   

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

  
 

ณ วนัที 
31 ธันวาคม 

   (พันบาท) 
2563         
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหนีการคา้    211  912 -  -  1,123 

สินคา้คงเหลือ   704  (238) -  -  466 

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

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

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

ค่าเช่า   731  (249) -  -  482 

ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายหุน้ทุน   4,589  - -  -  4,589 

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

   33,332  24,630 (1,437)  -  56,525 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ
ถือปฏิบติัตาม TFRS16 เป็นครังแรก 

 
 

  
8,596 

 
 

749 

 

- 
 

 

- 
  

9,345 

รวม   41,928  25,379 (1,437)  -  65,870 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 
 
 
 

  
 

ณ วนัที 
1 มกราคม 

 
กาํไร
หรือ

ขาดทุน  

กาํไร
ขาดทุน
เบด็เสร็จ
อืน   

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

  
 

ณ วนัที 
31 ธันวาคม 

   (พันบาท) 
2564         
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   3,661  1,213 -  -  4,874 

ประมาณการหนีสิน   2,710  832 287  -  3,829 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายหุน้ทุน   `4,589  - -  -  4,589 
ยอดขาดทุนยกไป   2,649  (547) -  -  2,102 

รวม   13,609  1,498 287  -  15,394 
           
2563           
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี           
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   79  (79) -  -  - 
ประมาณการหนีสิน   1,527  1,634 (451)  -  2,710 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายหุน้ทุน   4,589  - -  -  4,589 
ยอดขาดทุนยกไป   453  2,196 -  -  2,649 
   6,648  3,751 (451)  -  9,948 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ 

   ถือปฏิบติัตาม TFRS16 เป็นครังแรก 
 
 

 

2,333  1,328 

 

-  

 

-  3,661 
รวม   8,981  5,079 (451)  -  13,609 
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24 กาํไรต่อหุ้น 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (88,582)  (63,655)  6,060  (20,474) 

        

จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ว         

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

จํานวนหุ้นสามัญ (ขันพืนฐาน) ณ วนัที 31 ธันวาคม 300,000  300,000  300,000  300,000 
        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)  (0.30)  (0.21)  0.02  (0.07) 
 

25 เงินปันผล 
 

เงินปันผลทีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงันี 
 

 วนัทีอนุมติั กาํหนดจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อหุน้  จาํนวนเงิน 
 

2563 
  (บาท)  (พันบาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 9 พฤศจิกายน 2563 ธนัวาคม 2563 0.25  74,992 

เงินปันผลประจาํปี 2562 24 สิงหาคม 2563  กนัยายน 2563 0.20  60,000 
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26 เครืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนทีหมุนเวียนเป็นมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เนืองจาก
เครืองมือทางการเงินเหล่านีจะครบกาํหนดระยะเวลาอนัสนั 
 

(ข) นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเสียง  
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผดิชอบโดยรวมในการจดัใหมี้และการควบคุมกรอบการบริหารความ
เสียงของกลุ่มบริษทัคณะกรรมการบริษทัจดัตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงซึงรับผิดชอบในการพฒันาและ
ติดตามนโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสียงจะรายงานการดาํเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

 

นโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทัจดัทาํขึนเพือระบุและวิเคราะห์ความเสียงทีกลุ่มบริษทัเผชิญเพือ
กาํหนดระดบัความเสียงทีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสียงให้อยูใ่นระดบัทียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเสียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมาํเสมอเพือให้สะทอ้นการเปลียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขนัตอนในการบริหารเพือใหพ้นกังาน
ทงัหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ทีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเสียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสียงใหส้อดคลอ้งกบัความเสียงทีกลุ่มบริษทั
เผชิญอยู ่คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในทาํ
หนา้ทีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเสียงอยา่งสมาํเสมอและในกรณีพิเศษและจะ
รายงานผลทีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(ข.1) ความเสียงด้านเครดติ 
 

ความเสียงดา้นเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เครืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีทีเป็นลูกคา้
ของกลุ่มบริษทั 

  

 (ข.1.1) ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 

 

ความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไรก็
ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอืนๆ ซึงอาจส่งผลต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซึงรวมถึงความ
เสียงของการผดินดัชาํระซึงเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศทีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่
 

คณะกรรมการบริหารความเสียงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพือวิเคราะห์ความน่าเชือถือของลูกคา้รายใหม่
แต่ละรายก่อนทีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเงือนไขทางการคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวนงบการเงิน 
วงเงินยอดขายจะกาํหนดไวส้ําหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายปี ยอดขายทีเกินกว่าวงเงิน
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเสียง 

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่ายชาํระสูงสุดที 1 

เดือนและมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนีการคา้อยา่งสมาํเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนั
สินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตงัสํารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณโดย
พิจารณาจากอายุหนีคงคา้งนับจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสําหรับลูกหนีแต่ละรายและสะทอ้นผลแตกต่าง
ระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตทีผ่านมา  สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัทีมีต่อ
สภาวะเศรษฐกิจตลอดอายทีุคาดการณ์ไวข้องลูกหนี 

 

ขอ้มูลเกียวกบัลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9  
 

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

ความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัทีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจาํกดัเนืองจากคู่สัญญา
เป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเสียงดา้นเครดิตตาํ 
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(ข.1.3) การคาํประกนั  
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายใหก้ารคาํประกนัทางการเงินแก่หนีสินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเท่านนั  
 

(ข.2) ความเสียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทักาํกับดูแลความเสียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  

 

ตารางต่อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหนีสินทางการเงิน ณ วนัทีรายงาน โดยแสดง
จาํนวนเงินเป็นจาํนวนขนัตน้ซึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา 
  

งบการเงินรวม 
  กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 

 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี 

หรือนอ้ย
กวา่ 

 

มากกวา่ 1 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี  

มากกวา่  
5 ปี  รวม 

 
(พันบาท) 

2564  
หนีสินทางการเงิน            

เจา้หนีการคา้   278,059  272,550  5,509  -  278,059 

หนีสินตามสญัญาเช่า  852,924  232,148  630,831  65,307  928,286 

  1,130,983  504,698  636,340  65,307  1,206,345 
2563  
หนีสินทางการเงิน            

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

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

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

  กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม  

 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี 

หรือนอ้ย
กวา่ 

 

มากกวา่ 1 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี  

มากกวา่  
5 ปี  รวม 

 
(พันบาท) 

2564  
หนีสินทางการเงิน            

เจา้หนีการคา้   54  54  -  -  54 

หนีสินตามสญัญาเช่า  163,603  25,776  117,447  45,141  188,364 

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย  4,077  4,077  -  -  4,077 

  167,734  29,907  117,447  45,141  192,495 
2563  
หนีสินทางการเงิน            

เจา้หนีการคา้   596  596  -  -  596 

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

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย  3,572  3,572  -  -  3,572 

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

(ข.3) ความเสียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงทีมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน
อนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด ความเสียงดา้นตลาดมีดงันี 

 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียเป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบียตลาดซึง
ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เนืองจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย
คงทีทาํให้กลุ่มบริษทัมีความเสียงตาํจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย ความอ่อนไหวต่อการเพิมขึนหรือ
ลดลงในค่าใชจ่้ายดอกเบียจากเงินกูย้ืมซึงเป็นผลจากการเปลียนแปลงในอตัราดอกเบียจึงไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

349



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

79 
 

27 การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้นัคงเพือรักษาความเชือมนัของนกัลงทุน เจา้หนีและ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่ง
สมาํเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทงัยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 
28 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไม่เกยีวข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 2,952 9,536 - - 

อุปกรณ์สาํนกังาน 908 1,748 45 19 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 61 1,414 61 1,172 

รวม 3,921 12,698 106 1,191 
     
ภาระผกูพนัอืน ๆ     
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสนั 12,411 15,265 1,168 1,622 
คาํสงัซือทีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 75,208 35,165 835 738 
หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 1,100 800 - - 

สญัญาบริการ 292,049 334,555 - - 
สญัญาอืน ๆ 3,896 65,982 2,025 50,698 

รวม 384,664 451,767 4,028 53,058 
 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาการสนันสนุนทางการตลาดกบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง เพือส่งเสริมและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
บางประเภทของบริษทัดงักล่าวภายในสถานประกอบการของกลุ่มบริษทัและแฟรนไชส์ซี โดยมีระยะเวลาตงัแต่วนัที  
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2567 ในการนี กลุ่มบริษทัผูกพนัทีจะตอ้งจดัทาํกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
และปฏิบติัตามเงือนไขต่าง ๆ ทีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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สัญญาแต่งตังผู้จัดจาํหน่าย 
 

เมือวนัที 18 มกราคม 2565 บริษทัย่อยแห่งหนึงไดท้าํสัญญาแต่งตงัผูจ้ดัจาํหน่ายกบับริษทัในประเทศแห่งหนึง ให้
เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและกระจายสินคา้ของบริษทั เพือเพิมช่องทางการจาํหน่ายต่าง ๆ ภายใตก้ารดูแลของบริษทัดงักล่าว 
โดยมีระยะเวลาตงัแต่วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที 31 มกราคม 2568 

 

29 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมือวันที 24 กุมภาพันธ์  2565 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัท  
สไปซ์ ซินเนอร์จี จาํกดั (“SYN”) ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั คิง มารีน ฟู้ดส์ จาํกดั (“KMF”) ซึง
ประกอบธุรกิจเป็นผูจ้าํหน่ายและคา้ส่งอาหารทะเลแช่แข็งสําหรับใช้ในร้านอาหารญีปุ่ นและร้านอาหารทัวไป 
จาํนวน 25,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 72.1 ลา้นบาท ซึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ทงันีบริษทัยงัอยู่
ระหวา่งการดาํเนินการและคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565 
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ZEN Corporation Group Public Company Limited 

 

ส่วนที ่4 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
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 บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนท่ี 4 หนำ้ที่ 1 
 

ส่วนที ่4 

กำรรับรองควำมถูกต้องของขอ้มูล 

4. กำรเสนอขำยหลักทรัพยโ์ดยบริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์ 

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

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

(2) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ดีเพื่อใหแ้น่ใจว่ำบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนที่เป็นสำระส ำคญัทัง้
ของบรษิัทและบรษิทัย่อยอย่ำงถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีและควบคุมดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว และบรษิัทได้
แจง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ต่อกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลของบริษัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึง
ขอ้บกพรอ่งและกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

 ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ บริษัทไดร้ับรองควำมถูกต้องแล้ว 
ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยใหน้ำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกลุ หรือ นำยปรีด ์สวุิมลธีระบตุร เป็นผูล้งลำยมือชื่อก ำกบัเอกสำรนีไ้วทุ้ก
หนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของนำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกลุ หรือ นำยปรีด ์สวุิมลธีระบตุร ก ำกับไว ้ขำ้พเจำ้จะ
ถือว่ำไม่ใช่ขอ้มลูที่ขำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร /
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
/รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุ่มบรหิำรโครงกำรและ
พฒันำธุรกจิ (รกัษำกำร) /รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร
กลุ่มกำรตลำด (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 / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่
ธุรกิจกำรเงินและบญัชี / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
(รกัษำกำร) / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน (รกัษำกำร)  นางยพุาพรรณ เอกสทิธิกุล 

 

 

นำยปรีด ์สวุิมลธีระบตุร 

 

 

กรรมกำรบรหิำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกลุม่
ปฏิบตัิกำร / หวัหนำ้กลุ่มกลยทุธอ์งคก์รและนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์ นายปรีด ์สวุมิลธีระบตุร 
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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  
 (20 กุมภาพนัธ์ 2562)
กรรมกำรอิสระ 
(20 กุมภาพนัธ์ 2562) 

71 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(บญัชี) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัรบญัฑิตทำงกำร
สอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคมส่งเสริม

-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 
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน (1) 
/ กรรมกำรนโยบำย
ควำมเสี่ยง / กรรมกำร
ธรรมำภิบำล 
สิ่งแวดลอ้ม สงัคมและ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

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 

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 
3/2551 

- Monitoring Fraud Risk 

/ กรรมกำรอิสระ 

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 

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

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

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

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

- Monitoring the System of 
Internal Control and Risk 
Management (MIR) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
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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 

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 
 (20 กุมภาพนัธ์ 2562) 
รองประธำนคณะกรรมกำร
บริษัท 
(20 กุมภาพนัธ์ 2562) 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

44 - ปริญญำตรี สำขำสถำปัตยกรรม 
University of Westminster 
ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำออกแบบผงั
เมือง AA School of 
Architecture ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำธุรกิจบณัฑิต 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศิ
นทร ์ประเทศไทย 

- Director Certification Program 

33.46 เป็นพี่นอ้งกบั
นำงสำวจอมขวญั จิ
รำธิวฒัน ์ซึ่งเป็น
กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำรของกลุ่ม
บริษัทฯ 

 
 

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

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร 
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

360



             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 

(20 กุมภาพนัธ์ 2562) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
( 29 เมษายน 2562 ) 
 
กรรมการบริษัทย่อย(3) 

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

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

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฟู้ด แอคทีฟ 
จ ำกดั 

ธุรกิจขำยส่งผลิตภณัฑ์
อำหำรอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี แฟมิลี่  
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส ์ 
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ไดล้งทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สวนศำลำแดง 
จ ำกดั 

ธุรกิจกำรเช่ำและด ำเนินกำร
เกี่ยวกบัอสงัหำริมทรพัย ์

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 6 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

2554 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เทอรำ คอทเทจ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท์  
และหอ้งชดุ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แคนยอน คอท
เทจ จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ 

       2557 – 2561 ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

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

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 7 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยประวิทย ์กิจไพศำลรตันำ 

 

กรรมกำรอิสระ 
 (20 กุมภาพนัธ์ 2562) 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิบำล 
( 20 กุมภาพนัธ์ 2562) 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน   
( 8 สงิหาคม 2562) 

68 - 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

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่มี- 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิ
บำล /  ประธำน
คณะกรรมกำร 
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 

ไทย (IOD) รุน่ที่ 30/2561   

รองศำสตรำจำรย.์ 

ดร .วิเลิศ ภรูิวชัร 

 

กรรมกำรอิสระ 
 (20 กุมภาพนัธ์ 2562)  
ประธำนคณะกรรมกำร
กำรตลำดและกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน 
 (20 กุมภาพนัธ์ 2562) 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
(8 สงิหาคม 2562) 
 

54 - 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 
 (20 กุมภาพนัธ์ 2562) 
กรรมกำรตรวจสอบและธรร
มำภิบำล 
(20 กุมภาพนัธ์ 2562) 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
(12 มีนาคม 2564) 

61 - ปริญญำตรี สำขำจติวิทยำ 
University of Minnesota  
ประเทศสหรฐัอเมริกำ 

- ปริญญำโท สำขำจิตวทิยำ 
University of San Francisco 
ประเทศสหรฐัอเมริกำ 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศิ
นทร ์ประเทศไทย 

- Director Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั

-ไม่มี- -ไม่มี- 1 5 2564 – ปัจจบุนั กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล /  

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2561 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
 

บริษัท อำรเ์อฟเอส 
จ ำกดั 
 

ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรดำ้น
กำรสนนัสนนุโรงพยำบำล 
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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 

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
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 

   2560 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษำ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

หน่วยงำนของรฐั 

   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 
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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 

   2562 – 2563 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ กองทนุประกนัชีวิต  

(Life Insurance Fund) 

ธุรกิจประกนัภยั 

   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 
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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 - 2560 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ
ดำ้นกำรเงิน 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

หน่วยงำนของรฐั 

   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 

58 -  วิศวกรรมศำสตรบ์ณัฑิต    
เครื่องกลจฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  ประเทศไทย 

-   Master of Business 
Administration Finance 
Eastern Michigan University 

-ไม่มี- 
 
 

-ไม่มี- 1 2 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนคณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง /  
กรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล 
 

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 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 

(29 เมษายน 2562) 
กรรมกำรตรวจสอบและธรร
มำภิบำล 
(29 เมษายน 2562) 
 

USA 
-  IT Governance and Cyber 

Resilience Program (ITG )
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 10/2562 

-   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 

   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 

   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 
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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 

 -  Monitoring the Quality of 
Financial Reporting ( MFR)  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 15/2558 

 -  Monitoring the Internal Audit 
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 

   2555 - 2561 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ 

ธนำคำรเกียรตินำคิน 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์

   2550 – 2561 ประธำนสำยกำรเงิน
และงบประมำณ/ 

กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

ธนำคำรเกียรตินำคิน 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์
 
 
 

2554 - 2560 กรรมกำร / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ เกียรตินำคิน
ภทัร จ ำกดั 

ธุรกิจจดักำรลงทนุ 

   2552 - 2559 กรรมกำร บริษัทหลกัทรพัย ์เคเค
เทรด จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์

   2553 - 2559 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรพัย ์เคเค
เทรด จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 15 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

37/2556 
 -  Director Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่
ที่76/2549 

 -  Director Accreditation 
Program (DAP)สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
รุน่ที่ 21/2547 

   2552 - 2559 กรรมกำร 
 

บริษัท ส ำนกังำน 
กฎหมำยเอรำวณั จ ำกดั 

ส ำนกังำนกฏหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

นำยบญุยง ตนัสกลุ 

 

กรรมกำร 
(20 กุมภาพนัธ์ 2562) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
(20 กุมภาพนัธ์ 2562)

56 - ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้
ธนบรุีประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร สำขำ 
Introductory Manufacturing 
Management Sanno Institute 
of Management Thai-

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 9 2564 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท บริหำรสินทรพัย ์
ไนท คลบั แคปปิตอล 
จ ำกดั 

รบัซือ้หรือรบัโอนสินทรพัย์
ดอ้ยคณุภำพมำจำกสถำบนั
กำรเงิน 

2563 – ปัจจบุนั 
 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มบริหำร
โครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (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 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 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
( 29 เมษายน 2562 ) 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร 
(1  มิถนุายน 2561) 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร
กลุ่มการตลาด (รกัษาการ) 
(16 ตลุาคม 2564) 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มบริหำรโครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ (รกัษำกำร) 
(1  ตลุาคม 2563) 
 

Japanese Technological 
Promotion Association 
ประเทศไทย 

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

- ประกำศนียบตัร สำขำ ผูบ้ริหำร
ระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำด
ทนุ ประเทศไทย รุน่ 2558 

   2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง  

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 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 

กรรมการบริษัทย่อย(1) 
ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

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 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 

- Executive Development 
Program (EDP) รุน่ที่ 4/2552 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- Director Leadership 
Certification Program (DLCP)  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 1/2564 

   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 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 

   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 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 

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

ธุรกิจคำ้ปลีกและเช่ำซือ้ 

   2556 – 2558 รองประธำนบริหำร 
 

บริษัท ซิงเกอรเ์อเชีย 
 

ธุรกิจคำ้ปลีกและเช่ำซือ้ 
 

นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์  

 

กรรมกำร 
(20 กุมภาพนัธ์ 2562)
กรรมกำรบริหำร 
(20 กุมภาพนัธ์ 2562)
กรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 

(14  ธนัวาคม 2563) 

39 - 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 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 

 
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 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 

   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 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 

   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 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 

   2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เทอรำ คอทเทจ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ 
และหอ้งชดุ 

   2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แคนยอน คอท
เทจ จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ 
 
 
 

นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 

 

กรรมกำร 
(20 กุมภาพนัธ์ 2562)
กรรมกำรบริหำร 
(6 มีนาคม 2563) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(14  ธนัวาคม 2563) 
 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มทรพัยำกรบคุคล 

42 - 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 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 

(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 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 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 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 

   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 

42 - ปริญญำตรี สำขำ Mechanical 
Engineering University of 
Southampton ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำ 

1.26 -ไม่มี- -ไม่มี- 7 2564 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

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 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 

(20 กุมภาพนัธ์ 2562) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(13 สงิหาคม 2564) 
 
กรรมการบริษัทย่อย(1) 

Engineering Business 
Management University of 
Warwick ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำ 
Engineering Management 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ประเทศไทย 

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

 

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

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจำ้ของเครื่องหมำยบริกำร
แบรนดร์ำ้นอำหำร 

   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัส่งวตัถดุบิ 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท  
เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
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 

   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

   2553 – 2556 รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรฝ่ำยกลยทุธ ์

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธนำคำรพำณิชย ์
 
 

นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์

กรรมกำร 

(24  สงิหาคม 2563) 

กรรมกำรกำรตลำดและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 

(24  กุมภาพนัธ์ 2563) 

กรรมกำรบริหำร 

(6 มีนาคม 2563) 

 
 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรธุรกิจแบรนดไ์ทย 

43 - ปริญญำตรี สำขำออกแบบนิเทศ
ศิลป์ มหำวิทยำลยัรงัสติ ประเทศ
ไทย 

- ประกำศนียบตัร Global Mini 
MBA สำขำ Entrepreneurial 
Manager 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร BrandKU EXT 
สำขำ บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
ประเทศไทย 

1.58 -ไม่มี- -ไม่มี- 9 2564 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด ์โกสุ่ม 
อินเตอรฟ์ู้ด จ ำกดั 

กำรผลิตและจ ำหน่ำยปลีก
และส่งทัง้ภำยในและ
ต่ำงประเทศ อนัเกี่ยวกบั
ผลิตภณัฑ ์จ ำพวก น ำ้ปลำ
รำ้บรรจขุวด และรวมทัง้ 
ผลิตภณัฑอ์ำหำรอื่น 

   2563 – ปัจจบุนั  กรรมกำร /
กรรมกำรบริหำร/  / 
กรรมกำรกำรตลำด
และกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน / รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรธุรกิจ
แบรนดไ์ทย 

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 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 

(25 มีนาคม 2563) 
 
กรรมการบริษัทย่อย(1) 
ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

- Director Accreditation Program 
(DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
169/2563 

 

   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 

   2563 – ปัจจบุนั กรรมกำร / รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรธุรกิจแบรนด์
ไทย 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 31 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

   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 

   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 
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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 

   2552 – 2559 ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร 

บริษัท เครซี่ สไปรซ์ี่ กรุ๊ป 
จ ำกดั 
 

ธุรกิจแฟรนไชสร์ำ้นอำหำร 
 
 

นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ 
 
กรรมกำรบริหำร 
(1 มิถนุายน 2561) 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มกำรเงินและบญัชี 
(1 มิถนุายน 2561) 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
(รกัษำกำร) 
(1 มิถนุายน 2561) 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน
(รกัษำกำร) 
(1 มิถนุายน 2561) 
 

54 - ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัรบญัฑิตทำงกำร
สอบบญัชีขัน้สงู 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ประเทศไทย 

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

-ไม่มี- -ไม่มี- 1 11 2564 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด ์โกสุ่ม 
อินเตอรฟ์ู้ด จ ำกดั 

กำรผลิตและจ ำหน่ำยปลีก
และส่งทัง้ภำยในและ
ต่ำงประเทศ อนัเกี่ยวกบั
ผลิตภณัฑ ์จ ำพวก น ำ้ปลำ
รำ้บรรจขุวด และรวมทัง้ 
ผลิตภณัฑอ์ำหำรอื่น 

2564 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อู่ดีดี ออโต้
เซอรว์ิส จ ำกดั  

ธุรกิจบริกำรท ำสีรถยนต ์
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 33 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
(วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง) 

 
 
 

อำย ุ
(ปี) 

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

( เฉพำะอบรมจำก IOD ) 
 
 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร / ผู้บริหำร
กิจกำรอ่ืนในปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 

บริษัทหรือ
กิจกำรอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบสูงสดุในสายงาน
บญัชีและการเงนิ 
 
ผูบ้ริหารบริษัทย่อย(1) 

กรรมการบริษัทร่วม(2) 

- 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 

- กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 
9/2557 

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

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 

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 
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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 

- 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 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 

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 บริษทั อีสเทอรน์ 
พำวเวอร ์กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน)  

ธุรกิจพลงังำนและสำ
ธำรณปุโภค 
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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 

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 

2540 – 2554 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
กำรเงิน 

บริษัท เซ็นทรลั              
เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 
 
 

คณุปรีด ์สวุิมลธีระบตุร
กรรมกำรบริหำร 

(14 ธนัวาคม 2564) 

47 - ปริญำตรี วิศวกรรมศำสตร ์
ภำควิชำไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- ปริญำโท   MBA ,Oregon State 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 2564 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มปฎิบตัิกำร 

บริษัท เซ็นคอรป์อเรชั่น 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจรำ้นอำหำร 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 
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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 

 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
กลุ่มปฎิบตัิกำร 

(1 กนัยายน 2564) 

 

University สหรฐัอเมริกำ 
- Director Accreditation 

Program (DAP) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 162/2562 

- Advanced certificate in 
public economics 
management สถำบนั
พระปกเกลำ้ รุน่ที่ 9 

2564 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มปฎิบตัิกำร 

บริษัท เซ็นเรสเตอรร์อง
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2564 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มปฎิบตัิกำร 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2564 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มปฎิบตัิกำร 

บริษัท โตเกียว คอน
เซปท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2564 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มปฎิบตัิกำร 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2564 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มปฎิบตัิกำร 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย 
เชน แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2564 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มปฎิบตัิกำร 

บริษัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2564 – ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกลุ่มปฎิบตัิกำร 

บริษัท สไปซ ์ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2564 – 2564 Senior Expert Boston Consulting 
Group 

ธุรกิจที่ปรีกษำ 
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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 

2561 – 2563 Managing Director About passion / Food 
generation 

ธุรกิจรำ้นอำหำร 

2559 – 2560 Supply Chain & IT 
Director 

Boots Retail 
(Thailand) 

ธุรกิจคำ้ปลีก 

2550 – 2557 Supply Chain 
Director 

Big C Supercenter ธุรกิจคำ้ปลีก 

2548 – 2549 Country Sales 
Manager 

Ge energy ธุรกิจพลงังำน 

2546 – 2547 Senior Manager True Corporation ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2542 – 2546 Senior consultant Accenture ธุรกิจที่ปรกึษำ 
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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 

นำงสำวกลัยำ ช่วยช ู

 

ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี
( 14 ธนัวาคม 2559) 
 
 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการท าบญัชี 

42 - 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 
( 9 ตลุาคม 2561 ) 
 

56 - 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 39 
 

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 

- Anti Corruption: The practical 
Guide  (ACPG) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 15/2557 

 

   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 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ที่ 40 
 

เอกสำรแนบ 1.2: กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และผูบ้รหิำรในบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม 

รำยช่ือกรรมกำร 
บริษัทฯ หรือ 

ZCG 

บริษัทย่อย บริษัมร่วม 

ZRH AKA GGG SYN OTT ZPC ZSM ZKC 
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, V - - - - - - - - - 

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

7. นำยสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ I,VII I I I I I I I - - 

8. นำยบญุยง ตนัสกลุ I, IV, VII, X I, X I, X I, X I, X I, X I, X I, X - - 

9. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน ์ I, IV, VI,X I, X I, X I, X I, X I, X I, X I, X - - 

10. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม I, IV, VII,X I,X I,X I,X I,X I,X I,X I,X - - 

11. นำยศิรุวฒัน ์ชชัวำลย ์ I,IV,VI ,X I,X I,X I,X I,X I,X I,X I,X I - 

12. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ IV,X  X X X X X X X C,I I 

13. นำยปรีด ์สวุิมลธะบตุร IV,X X X X X X X X - - 
 

หมำยเหต:ุ 
C = ประธำนกรรมกำร  I = กรรมกำร II = กรรมกำรอิสระ III = กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 
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 41 
 

เอกสำรแนบ 1.3: กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และผูบ้รหิำรในบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
 
 
 
 

รำยช่ือบริษัทฯ 

รำยช่ือกรรมกำร และผู้บริหำร 

นำ
ยไ
พฑู

รย
 ์ ท

วีผ
ล 

นำ
ยส

รร
คน

นท
 ์จ
ิรำ
ธิว

ัฒ
น ์

นำ
ยป

ระ
วิท

ย ์
กิจ

ไพ
ศำ

ลรั
ตน

ำ 

ดร
. ว

ิเลิ
ศ 
ภูริ

วัช
ร 

นำ
งโ
ชต

ิกำ
 ส
วน

ำน
นท

 ์

นำ
ยช

วลิ
ต 
จิน

ดำ
วณิ

ค 

นำ
ยบ

ุญ
ยง
 ต
ันส

กุล
 

นำ
งส

ำว
จอ

มข
วัญ

 จ
ิรำ
ธิว

ัฒ
น ์

นำ
ยชิ

ตพ
ล 
วิวั
ฒ
นำ

เก
ษม

 

นำ
ยส

ตีเ
ว่น

 เด
วิด

 ฮ
อร

ล์ิเ
ดร

 ์

นำ
ยศ

ิรุว
ัฒ
น ์
ชัช

วำ
ลย

 ์

นำ
งย
ุพำ

พร
รณ

 เอ
กสิ

ทธ
ิกุล

 

นำ
ยป

รีด
 ์สุ
วิม

ลธ
ีระ
บุต

ร 

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 42 
 

 
 
 
 

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 อำกะ
อินเตอรฟู้์ดส ์

จ ำกัด 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกัด 

 

บริษัท สไปซ ์         
ซินเนอจี ้จ ำกัด 

 

บริษัท โตเกียว      
คอนเซปท ์จ ำกัด 

 

บริษัท เซ็น แอนด ์
สไปซี ่จ ำกัด 

 

บริษัท เซ็น  

ซัพพลำย เชน 
แมเนจเม้นท ์จ ำกัด 

บริษัท เซ็น แอนด ์
โกสุ่ม อินเตอร์
ฟูดส ์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 I 

7. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ - - - - - - - C, I 

หมำยเหต:ุ 

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

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 3  

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

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

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 3 : 3.1 รำยละเอยีดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

บรษิัทฯ มอบหมำยใหน้ำงสำวรุง่อรุณ พงษ์วิลยั เป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน โดยมีรำยละเอียดของหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน ดงันี ้

หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

นำงสำวรุง่อรุณ 
พงษว์ิลยั 

43 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ   
- ปรญิญำตรี บญัชีบณัฑติ 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
- ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ 

สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์
ประวัติอบรม 

- Anti-Corruption the Practical 
Guide (ACPG) รุน่ท่ี 57/2564 

- กำรบรหิำรงำนตรวจสอบภำยใน 
- กำรตรวจสอบทจุรติ 

ต.ค.2564-
ปัจจบุนั 

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน 

2561 – ก.ย.
2564 

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน 

2558 - 2561 บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ผูจ้ดักำรตรวจสอบภำยใน 

2548 – 2558  บรษิัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) ผูจ้ดักำรตรวจสอบภำยใน 
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             บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ที่ 2 
 

เอกสำรแนบ 3 : 3.2 รำยละเอยีดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท (Compliance) 

บรษิัทฯ มอบหมำยใหน้ำยทรงวฒุิ บวัเขม็ เป็นหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบรษิัท (Compliance) โดยมีรำยละเอยีดของหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน ดงันี ้

หัวหน้ำงำนก ำกบั
ดแูลกำรปฏิบตัิงำน

ของบรษิัท 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

นำยทรงวฒุิ บวัเข็ม 66 - ปรญิญำตรี สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำตรี สำขำนติิศำสตร ์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศ์ำสตร ์

2561– 
ปัจจบุนั 

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

หวัหนำ้กลุ่ม ส ำนกับรหิำร 
 

2560-2561 บรษิัทหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย 

2557-2560 กลุ่มบรษิัท ซื่อตรงพรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั ผูจ้ดักำรฝ่ำยนิติกรรม 

   2553-2556 ธนำคำร ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำยสนบัสนนุธุรกิจ 

   2550-2553 บรษิัทบรหิำรสินทรพัย ์สำทร จ ำกดั 
(ในเครือ ธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ ำกดั 

(มหำชน)) 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

   2542-2550 ธนำคำร ไทยธนำคำร จ ำกดั (มหำชน)  
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

   2533-2542 ธนำคำร สหธนำคำร จ ำกดั (มหำชน) ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส 
ฝ่ำยพฒันำคณุภำพสินเชื่อและกฎหมำย  

   2517-2533 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) หวัหนำ้ส่วน/ผูส้อบบญัชีอำวโุส 
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 

เอกสำรแนบ 4 

ทรัพยสิ์นที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์น 
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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 45 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 

 

406



 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 5 หนำ้ที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 5:          นโยบำยและแนวปฎิบตัิกำรก ำกับดูแลกิจกำร ฉบับเต็ม และจรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับ 
                               เต็มทีบ่ริษัทได้จัดท ำไว ้

 
 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของ 

บริษัท เซ็น 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

คมนำคมสะดวกต่อกำรเดินทำงของผูถื้อหุน้ อีกทัง้จะจดัใหม้ีบุคลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอส ำหรบั

กำรตรวจสอบเอกสำร และจดัใหม้ีอำกรแสตมป์ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะ 
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 บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 5 หนำ้ที่ 2 
 

5. บริษัท จะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วม

ประชมุได ้โดยจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได  ้

2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บรษิัทจะจดัใหม้ีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และ/หรือ กำรลงคะแนนเสียงแบบอิเลก็ทรอนิกสใ์นกรณีประชมุ

ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และ/หรือ มีกำรน ำเทคโนโลยมีำใชก้บักำรประชมุผูถื้อหุน้ กำร

ลงทะเบียนผูถื้อหุน้ กำรลงคะแนนเสียงในวำระส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรท ำรำยกำรไดม้ำ

หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์รวมทัง้กำรนบัคะแนนเสียงและกำรแสดงผลกำรลงคะแนน เพื่อควำมโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้และเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง และแม่นย ำ ในกรณี

ประชมุผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) จะปฏิบตัิตำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุผ่ำนสือ่

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมำยและระเบยีบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

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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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 ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 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 ไม่กีดกันคู่คำ้รำยหนึ่งรำยใดเข้ำร่วมแข่งขนัทำงธุรกิจ 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 

3. เพื่อเสริมสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิัท ใหม้ีควำมเขม้แข็งและกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่

ในบริษัท ไดอ้ย่ำงเพียงพอ บริษัท ก ำหนดใหก้รรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

ไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท  
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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
บริษัทในรำยงำนประจ ำปีและบนเว็บไซตข์องบรษิัท และใหเ้ลขำนกุำรบริษัทไดฝึ้กอบรมและพฒันำควำมรู ้
อย่ำงต่อเนื่อง 
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2. การจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ือง 
คณะกรรมกำรบรษิัท ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยจ ำนวน 5 คณะ ไดแ้ก่ 
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 
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) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระทัง้คณะ โดยไดร้บักำรแต่งตัง้
จำกคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 ท่ำน โดยอย่ำงนอ้ย 1 ท่ำนตอ้งมีควำมรูด้ำ้นบญัชีกำรเงิน 
และตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบท ำหนำ้ที่ดูแลให้บริษัท มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินใหถู้กตอ้งเพียงพอ สอบทำนระบบควบคุม
ภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิผล สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  เสนอ
แต่งตั้งและเลิกจ้ำงผู้สอบบัญชี พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมเกณฑ ์รวมถึงมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

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 

1. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นไปตำมที่ได้ก 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 เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำร

ด ำเนินกำรที่เป็นไปตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั 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 ำเนินกำรให้เป็นที่แน่ใจได้ว่ำบริษัท 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
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. 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 

10. บรษิัท มีนโยบำยสนบัสนนุใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 
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11. กรรมกำรทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมไดจ้ำกประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร เลขำนุกำร

บริษัท หรือผูบ้ริหำรอื่นที่ไดร้บัมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และกรณีจ ำเป็นอำจจดัใหม้ี

ควำมเห็นอิสระจำกที่ปรกึษำ 

12. คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษัทท ำหนำ้ที่บันทึกกำรประชุม ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และ

ตอ้งมีควำมชดัเจนทัง้ผลกำรประชมุ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพื่อใชใ้นกำรอำ้งอิง 

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทุกปี เพื่อ
พิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

บรษิัท มีกระบวนกำรประเมินผลของคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้
1. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองเป็นรำยปี เพื่อให้กรรมกำรร่วมกัน

พิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป ทัง้นี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร

บริษัท 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  

3. คณะกรรมกำรบรษิัท และผูบ้รหิำรระดบัสงูจะตอ้งรำยงำนเก่ียวกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร หลกักำรเหตผุลไว้

ในรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงินของบรษิัท 
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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 และบรษิัทย่อย ซึ่งประกำศใหท้กุคนทรำบโดยเครง่ครดั 

3.1.2 ตอ้งปฏิบตัิงำนในหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนตอ้งรำยงำนเหตกุำรณ์
ที่อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ชื่อเสียง และทรพัยส์ินของบรษิัท และบรษิัทย่อย โดยเรว็ 

3.1.3 ตอ้งสภุำพ ใหเ้กียรติ และใหค้วำมนบัถือต่อผูร้ว่มงำน 
3.1.4 ตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมตั้งใจ 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
ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ในบริษัท และบริษัทย่อย โดยยึดถือประโยชนข์องบริษัท และ
บรษิัทย่อยเป็นส 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 หรือกฎหมำยอ่ืน 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 ไม่ว่ำเพื่อจดุประสงคใ์ด 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 ำหรบักำรลงโทษในกรณีกระท ำผิดวินยัอย่ำงรำ้ยแรงหรือลงโทษตัง้แต่พกังำนขึน้ไปใหพ้ิจำรณำลงโทษโดย
คณะกรรมกำรวินยัเท่ำนัน้ 
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เอกสำรแนบ 6:          รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภบิำล 

 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภบิำล ปี 2564 
 

เสนอ ท่ำนผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ประกอบดว้ย
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่   
 นำยประวิทย ์  กิจไพศำลรตันำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 
 นำงโชติกำ สวนำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 
 นำยชวลิต  จินดำวณิค กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไดป้ฏิบัติงำนอย่ำงเป็นอิสระตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่
ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลและตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
โดยไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัขอ้มลูเพื่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลมุ่งเนน้ใหบ้ริษัทมีกำร
ด ำเนินกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  สอดคลอ้งกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดีที่ก ำหนดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลมีกำรประชุมรวมทั้งสิน้ 8  ครัง้ โดยมีกรรมกำรเขำ้ร่วม
ประชุมครบจ ำนวน 3 ท่ำนทุกครัง้ ซึ่งไดห้ำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผูส้อบบญัชี  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง  โดยสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ดงันี ้

1. รำยงำนทำงกำรเงนิ  สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี โดยพิจำรณำถึงรำยกำร
ที่มีสำระส ำคญั  ควำมเหมำะสมของนโยบำยบญัชีที่ใช ้ควำมครบถว้นถกูตอ้งของกำรเปิดเผยขอ้มลูใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล
ไดข้อควำมเห็นจำกผูส้อบบญัชีในเรื่องควำมถูกตอ้งครบถว้นของงบกำรเงิน กำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถึง
กำรปรบัปรุงบญัชีที่ส  ำคญั และมีควำมเห็นสอดคลอ้งว่ำ 
งบกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงินเพียงพอเหมำะสมตำมมำตรฐำนบญัชีที่รบัรองทั่วไป 

2. กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน  และ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค ์โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในของบริษัท รวมทัง้รำยงำนของผูส้อบบญัชีอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดต้ิดตำมและสอบทำน
เพื่อใหฝ่้ำยจดักำรไดป้ฏิบตัิตำมขอ้เสนอแนะต่อระบบควบคุมภำยในเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดเหตกุำรณซ์ ำ้
ขึน้อีก ทั้งนีจ้ึงท ำให้มั่นใจอย่ำงมีเหตุผลว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเพื่อให้ทรำบ
จดุอ่อนและป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรทจุรติหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั 

3. กำรก ำกับดูแลด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลให้
ควำมส ำคญัดำ้นกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนและสอบทำนแนวทำงกำรต่อตำ้นทุจริตและคอรร์ปัชนั
โดยก ำกับดูแลในเรื่องกำรขยำยแนวทำงปฏิบัติกำรต่อตำ้นทุจริตและคอรร์ปัชันของฝ่ำยจัดกำรไปยงั
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บริษัทย่อยและคู่คำ้ใหเ้กิดควำมสมดลุ เช่น กำรยื่นขอเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทย่อย และแนวทำงปฏิบตัิในกำรรบัและใหข้องขวญั  
วนัที่ 21 สิงหำคม 2561คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์
รปัชัน ไดม้ีมติใหก้ำรรบัรองบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน และเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ไดร้บักำรต่ออำยุ
กำรรบัรองกำรเป็นสมำชิกแนวรว่มปฏิบตัิภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั ครัง้ที่ 1 

4. กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไดพ้ิจำรณำขอบเขต
กำรปฏิบัติงำน หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบควำมเพียงพอของบุคลำกร ควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคลำกร 
และกำรพัฒนำ รวมทั้งไดก้ ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในและบทบำทกำรเป็นที่ปรกึษำของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในดำ้นระบบกำรควบคุม
ภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นไปอย่ำงมีอิสระ มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้
อนุมัติแผนงำนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2565 ที่จัดท ำขึน้ตำมทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัทและใช้
หลกักำรควำมเส่ียงเป็นพืน้ฐำน โดยมุ่งเนน้ใหต้รวจสอบประสิทธิผลของกำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็นจดุควบคุม
ที่ส  ำคญัในเชิงป้องกนั ตลอดจนกำรตรวจสอบดำ้นกำรป้องกนักำรทจุรติคอรร์ปัชนั  

5. กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑแ์ละกฎหมำย คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลได้
สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัยฯ์ 
กฎระเบียบ และขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท  
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลเห็นว่ำบริษัทไดป้ฏิบัติตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ 
ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 

6. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรร
มำภิบำลได ้  สอบทำน  ก ำกับดูแล และใหค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงหรือรำยกำรที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์องบริษัทเป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยยึดหลกัควำมสมเหตุสมผล ควำม
โปรง่ใส กำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอ เป็นปกติทำงธุรกิจ และประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลเห็นว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตัดสินใจท ำรำยกำรดังกล่ำวเพื่อ
ประโยชนข์องบริษัทเป็นส ำคญัดงัเช่นที่ท  ำกบับคุคลภำยนอกโดยทั่วไป มีเงื่อนไขกำรคำ้ปกติ ดว้ยรำคำ
ที่สมเหตสุมผล และมีกำรเปรียบเทียบกบัรำคำกลำงของตลำดในธุรกิจนัน้ ๆ แลว้ 

7. ผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไดพ้ิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2565 โดยพิจำรณำจำกคุณสมบตัิของผูส้อบบญัชี ทกัษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณใ์นกำรตรวจสอบ ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีตำมจรรยำบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชีและขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยฯ์ 
คณุภำพของงำนสอบบญัชีในรอบปีที่ผ่ำนมำ และควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชีแลว้ จึงมีมติเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2565 
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8. กำรประเมินตนเอง คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ โดย
กำรประเมินตนเองแบบรำยคณะและรำยบุคคลตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย
ผลกำรประเมินแสดงไดว้่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลไดป้ฏิบตัิงำนตำมหนำ้ที่และควำม
รับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และธรรมำภิบำลโดยยึดมั่นบนหลักกำร
ควำมถูกตอ้ง ระมดัระวงัรอบคอบ โปร่งใส และมีควำมอิสระเที่ยงธรรมอย่ำงเพียงพอ ไม่มีขอ้จ ำกัดใน
กำรเขำ้ถึงขอ้มลูทัง้จำกผูบ้ริหำร พนกังำน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไดใ้หค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่ำงๆ อย่ำงสรำ้งสรรค ์เพื่อประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำลมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริหำรตลอดจนผู้บริหำรของบริษัท มีจริยธรรมและควำมมุ่งม่ันในกำรปฏิบัติ
หน้ำที ่เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริษัทอย่ำงมีคุณภำพเย่ียงมืออำชีพ ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงย่ิงต่อกำรด ำเนินงำนภำยใต้ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่มี
ประสิทธิผล โปร่งใส รวมทัง้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในทีรั่ดกุม 
เพียงพอ และเหมำะสม 
 
 
 
 
 

(นำยประวิทย ์ กิจไพศำลรตันำ) 
    ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล     

            บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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