
ค ำเตือน : กำรลงทุนมีควำมเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชีช้วน 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชน 

โดย บริษัท เซน็ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 75,000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 13.0 บาท 

ระยะเวลำจองซือ้ 

วนัท่ี 7-8 และ 11 กมุภาพนัธ์ 2562 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ 

บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย 

บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ียื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสอืชีช้วน : 2 พฤศจิกายน 2561  

วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบั : 6 กมุภาพนัธ์ 2562  

ค ำเตือน 
ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ออกหลกัทรัพย์และเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ รวมทัง้

ความเหมาะสมในการลงทนุและความเสี่ยงที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือ    
ชีช้วนนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะน าให้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับ รอง
ความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วนนีแ้ตอ่ย่างใด ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้อง
ครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนนีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ 

หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้อ งแจ้งใน
สาระส าคญั ผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่ได้ซือ้หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนัน้มีผลใช้
บงัคบัและยงัเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์อยู ่ มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทฯ หรือเจ้าของหลกัทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายในหนึ่งปีนบัแตว่นัที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้วา่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วน
เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วน
ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

บคุคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วนได้ที่ศนูย์สารสนเทศตลาด
ทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลา
ท าการของส านกังาน หรือทาง http://www.sec.or.th 
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 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

  
 

เอกสำรแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
เอกสารแนบ 5 งบการเงินรวมของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

งบการเงินรวมของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
งบการเงินรวมของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
งบการเงินรวมของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 
 

  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

  
 

ค ำนิยำมและค ำย่อ 

ค านิยามและค ายอ่ 

นอกจากจะได้มีการก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในเอกสารฉบบันี ้ให้ค าดงัตอ่ไปนีม้ีค านิยามดงันี  ้

บริษัทฯ หรือ ZCG หมายถึง บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

กลุม่บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

บริษัทยอ่ย หมายถึง (1) บริษัท อากะอินเตอร์ฟูด้ส์ จ ากดั 

(2) บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั 

(3) บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ ากดั 

(4) บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี ้จ ากดั 

(5) บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิง้ จ ากดั 

(6) บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จ ากดั และ 

(7) บริษัท เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

AKA หมายถึง แบรนด์ อากะ หรือ AKA 

AKF หมายถึง บริษัท อากะอินเตอร์ฟูด้ส์ จ ากดั 

CAGR หมายถึง อตัราการเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี 

GGG หมายถึง บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั 

HAVI หมายถึง บริษัท ฮาวี ฟดู ดิสตริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

Holding Company หมายถึง บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

Multiplus หมายถึง บริษัท มลัติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จ ากดั 

Musha หมายถึง แบรนด์ มชูะ บาย เซ็น หรือ Musha by Zen 

On the Table หมายถึง แบรนด์ ออน เดอร์ เทเบิล้ หรือ On the Table 

OTT หมายถึง บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ ากดั 

Sushi Cyu หมายถึง แบรนด์ ซูชิ ช ูหรือ Sushi Cyu Carnival Yakiniku 

SYN หมายถึง บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี ้จ ากดั 

Tetsu หมายถึง แบรนด์ เท็ตซ ึหรือ Tetsu 

ZRH หมายถึง บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิง้ จ ากดั 

ZEN หมายถึง แบรนด์ เซ็น เรสตอร์รอง หรือ ZEN Restaurant 

ZPC หมายถึง บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จ ากดั 

ZSM หมายถึง บริษัท เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

เขียง หมายถึง แบรนด์ เขียง หรือ Khiang 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

  
 

แจ่วฮ้อน หมายถึง แบรนด์ แจ่วฮ้อน หรือ Jaew Haun 

เดอ ต ามัว่ หมายถึง แบรนด์ เดอต ามัว่ หรือ de tummour 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ต ามัว่ หมายถึง แบรนด์ ต ามัว่ หรือ Tummour 

ทีม AM หมายถึง ทีมตรวจสอบทัว่ไป หรือ ทีม Area Manager 

ทีม FQA หมายถึง ทีมตรวจสอบคุณภาพอาหารและการท าครัว หรือ ทีม Food Quality 
Assurance 

ประกาศ Holding 
Company 

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เร่ืองการขออนญุาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สจ. 20/2555 เร่ือง
การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เ ก่ียวกับการอนุญาตให้บริษัทที่
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม ่

ผู้สอบบญัชี หมายถึง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

เฝอ หมายถึง แบรนด์ เฝอ หรือ Pho 

พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบญัญตัิ 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ หมายถึง พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ลาวญวน หมายถึง แบรนด์ ลาวญวน หรือ Lao Yuan 

ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ข้อมลูสรุปนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วน ซึง่เป็นเพียงข้อมลูสรุป
เก่ียวกบักำรเสนอขำย ลกัษณะและควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดงันัน้ ผู้ลงทุน
ต้องศึกษำข้อมลูในรำยละเอียดจำกหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์และบริษัทฯ 
หรืออำจศกึษำข้อมลูได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูและหนงัสือชีช้วนที่บริษัทฯ ยื่นต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ได้ที่ website 
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน 

 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

(ระยะเวลำกำรเสนอขำย: 7-8 และ 11 กมุภำพนัธ์ 2562) 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย 

ผู้เสนอขำย: บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
ร้ำนอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น 

ธุรกิจหลกั: ธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น  
โดยมีบริษัทแกน คือ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิง้ จ ำกดั  ) “ZRH”)  

จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย: หุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่เสนอขำยโดยบริษัทฯ จ ำนวน 75,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 25.0 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น:   

ประเภทผู้ลงทุน 
จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย                    

(ล้ำนหุ้น) 
สัดส่วนที่เสนอขำย                          

(ร้อยละ) 

- บคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ 23,120,000 30.8 

- นกัลงทนุสถำบนั 42,862,500 57.2 

- ผู้ มีอปุกำรคณุของกลุม่บริษัทฯ 8,510,000 11.3 

- พนกังำนของกลุม่บริษัทฯ 507,500 0.7 

รวมทัง้สิน้ 75,000,000 100.0 

กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นีม้ิได้เป็นกำรเสนอขำยตอ่นกัลงทนุรำยยอ่ยหรือประชำชนเป็นกำรทัว่ไป เนื่องจำกควำม
ต้องกำรซือ้จำกกลุม่บคุคลข้ำงต้นเพียงพอตอ่มลูคำ่รวมของหุ้นท่ีเสนอขำยในครัง้นีแ้ล้ว และสำมำรถกระจำยหุ้นวงกว้ำงได้
อยำ่งเพียงพอ 
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เงื่อนไขในกำรจัดจ ำหน่ำย:       รับประกนักำรจ ำหนำ่ยอยำ่งแนน่อนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) 

รำคำเสนอขำยต่อประชำชน: 13.0 บำทตอ่หุ้น 

มูลค่ำกำรเสนอขำย: 975,000,000 บำท 

กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์
แปลงสภำพในช่วง 6 เดอืนก่อน
หน้ำวันยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำนจนถงึวนัที่เสนอขำย: 

-ไมม่ี- 

มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par Value): 1.0 บำทตอ่หุ้น 

มูลค่ำตำมรำคำบัญช ี             
(Book Value): 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (Book Value) ของบริษัทฯ 
เท่ำกบั 1.9 บำทต่อหุ้น โดยค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัช ำระแล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ จ ำนวน 225,000,000 หุ้น ซึ่งยงัไม่รวมหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขำย
ตอ่ประชำชนจ ำนวน 75,000,000 หุ้น 

ที่มำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำย
และข้อมูลทำงกำรเงนิเพื่อ
ประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่
เสนอขำย: 

กำรก ำหนดรำคำหุ้นที่จะเสนอขำยในครัง้นีไ้ด้มีกำรพิจำรณำจำกกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรซือ้หลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีกำรส ำรวจปริมำณ
ควำมต้องกำรซือ้หุ้นสำมญัของนกัลงทนุสถำบนัในประเทศในแต่ละระดบัรำคำ 
โดยรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัตอ่ประชำชนในครัง้นีเ้ท่ำกบัหุ้นละ 13.0 บำท คิด
เป็นอัตรำส่วนรำคำหุ้ นต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้ น  (Price to Earnings Ratio : P/E) 
ประมำณ 27.6 เท่ำ โดยค ำนวณจำกก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมำส
ล่ำสดุ (ตัง้แต่ไตรมำสที่ 4 ปี 2560 ถึงไตรมำสที่ 3 ปี 2561) ซึ่งเท่ำกับ 141.34 
ล้ำนบำท และหำรด้วยจ ำนวนหุ้ นสำมัญทัง้หมด 300,000,000 หุ้ น (Fully 
diluted) จะได้ก ำไรสทุธิเทำ่กบั 0.5 บำทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้อตัรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสทุธิดงักล่ำว ค ำนวณจำกผลประกอบกำรใน
อดีตของบริษัทฯ โดยที่ยงัมิได้พิจำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำนและโครงกำรใน
อนำคต ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคญัปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจำรณำประกอบกำร
ตดัสนิใจในกำรลงทนุ 

P/E Ratio ของบริษัทอื่นใน
อุตสำหกรรมเดียวกนั: 

19.9 - 30.6 เท่ำ (ค่ำเฉลี่ย 25.0 เท่ำ) โดยพิจำรณำจำกข้อมลูทำงกำรเงินและ
รำคำเฉลีย่ของบริษัทจดทะเบียนทีม่ีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจที่คล้ำยคลงึหรือ
ใกล้เคียงกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) บริษัท 
โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 3 หวัข้อ 4 ข้อมลูทำงกำรเงินเพื่อ
ประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นท่ีเสนอขำย) 
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สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในกำร
บริหำร” ที่ไม่ติด Silent Period: 

จ ำนวน 56,630,400 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 18.9 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและเรียก
ช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

ตลำดรอง:   SET                     mai 

หมวดธุรกิจ (Sector):                  อำหำรและเคร่ืองดื่ม 

กลุ่มอุตสำหกรรม (Industry): เกษตรและอตุสำหกรรมอำหำร 

เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน:  Profit Test             Market Capitalization 

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ: 

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ 
จ ำนวนเงนิโดยประมำณ 

(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำที่ใช้เงนิ
โดยประมำณ 

1. กำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกำรขยำยสำขำและ
กำรปรับปรุงสำขำ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นที่ 
2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต) ทัง้นี ้ประมำณกำรเงินลงทุน
และระยะเวลำกำรใช้เงินลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ  ข้ำงต้น จะ
ขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมทำงธุรกิจและแผนงำนของกลุม่บริษัทฯ 
ในขณะนัน้ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ อำจพิจำรณำปรับเปลี่ยนเงินลงทุน
ในแต่ละโครงกำร และระยะเวลำกำรใช้เงินลงทุนตำมควำม
เหมำะสมดังกล่ำว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฎิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

150.0 – 200.0 ปี 2562 – ปี 2563 

2. ช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งรวมถึงธนำคำรกสิกร
ไทย จ ำกัด (มหำขน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินของบริษัทฯ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุครัง้นี ้

650.0 – 700.0 ปี 2562 

3. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 48.7 – 148.7 ปี 2562 – ปี 2563 

............................................................ 
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล: 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลได้เป็น
ครัง้ครำวเมื่อเห็นวำ่ บริษัทฯ มีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำว
ตอ่ไป 

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษัทฯ หลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ำรองตำ่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมำยและบริษัทฯ ก ำหนดไว้ในแตล่ะปี 
และภำระผูกพนัตำมเง่ือนไขของสญัญำกู้  (ถ้ำมี) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยอำจจะ
เปลี่ยนแปลงไปจำกอัตรำที่ก ำหนดไว้ และจะค ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นเป็นหลกั เช่น ภำวะ
เศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด กำรส ำรองเงินไว้เพื่อลงทนุในอนำคต กำร
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ส ำรองเงินไว้เพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัทฯ เง่ือนไข และข้อจ ำกัดตำมที่ก ำหนดใน
สญัญำกู้ ยืมเงินและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควรหรือเหมำะสม 

อนึ่ง เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีรำยได้จำกกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
นยัส ำคญัเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสนิทรัพย์หลกัคือเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ดงันัน้ ควำมสำมำรถในกำร
จ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึน้อยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนและกำรจ่ำยปันผลของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เป็นหลกั 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบริษัทยอ่ย จะต้องได้รับกำรพิจำรณำอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนรวมทัง้ปีไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน
งบประมำณรวมประจ ำปีของแตล่ะบริษัทตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท  

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยจะพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจำรณำอนมุตัิในแต่ละปี โดยบริษัทย่อยมีนโยบำย
จ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทย่อย หลงัหกัภำษีเงินได้นิติ
บุคคล หลงัหกัส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทที่กฎหมำยและบริษัทย่อยก ำหนดไว้ในแต่ละปี และภำระผูกพนัตำมเง่ือนไขของ
สญัญำกู้  (ถ้ำมี) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ  เช่น ภำวะ
เศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทยอ่ย กระแสเงินสด กำรส ำรองเงินไว้เพื่อลงทนุในอนำคต กำร
ส ำรองเงินไว้เพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภำยในบริษัทย่อย เง่ือนไขและข้อจ ำกดัตำมที่ก ำหนดใน
สญัญำกู้ยืมเงิน และกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทย่อยอย่ำงมีนยัส ำคญั  ตำมที่
คณะกรรมกำรของบริษัทยอ่ยพิจำรณำเห็นสมควรหรือเหมำะสม 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์: 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ผำ่นกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยจ ำนวน 7 บริษัท ซึง่ประกอบไปด้วย 

1. บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิง้ จ ำกดั (“ZRH”) 

2. บริษัท อำกะอินเตอร์ฟูด้ส์ จ ำกดั (“AKF”) 

3. บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ำกดั (“GGG”) 

4. บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี ้จ ำกดั (“SYN”) 

5. บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ ำกดั (“OTT”) 

6. บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จ ำกดั (“ZPC”) และ 

7. บริษัท เซ็น ซพัพลำย เชน แมเนจเม้นท์ จ ำกดั (“ZSM”) 

โดย ณ ปัจจบุนั ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ สำมำรถแบง่ออกเป็น 3 กลุม่หลกั ได้แก่  

1. ธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ  

2. ธุรกิจแฟรนไชส์ ภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ  
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3. ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ได้แก่ (1) ธุรกิจกำรบริกำรจดัสง่อำหำร (Delivery) และกำรบริกำรจดัเลีย้ง (Catering) (2) 
ธุรกิจกำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และกำรให้บริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกับ
ร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) และ (3) ธุรกิจอำหำรค้ำปลีก เช่น ผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุง (Ready-
to-Cook) และผลติภณัฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) เป็นต้น 

ณ ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ จ ำนวนทัง้สิน้ 12 แบรนด์ ซึง่
สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น จ ำนวน 6 แบรนด์ และกลุ่มแบรนด์ร้ำนอำหำรไทย 
จ ำนวน 6 แบรนด์ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

แบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น 

  โลโก้ ช่ือแบรนด์ ประเภทร้ำนอำหำร 

 
ZEN ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม 

 
Musha by ZEN ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแนวใหม ่

 
Sushi Cyu Carnival Yakiniku ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม 

 
AKA ร้ำนอำหำรปิง้ยำ่งสไตล์ญ่ีปุ่ น 

 
Tetsu ร้ำนอำหำรปิง้ยำ่งสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม 

 
On the Table Tokyo café ร้ำนอำหำรประเภทไลฟ์สไตล์ 

แบรนด์ร้ำนอำหำรไทย 

  โลโก้ ช่ือแบรนด์ ประเภทร้ำนอำหำร 

 
ต ำมัว่ ร้ำนอำหำรไทย-อีสำน 

 
ลำวญวน ร้ำนอำหำรไทย-อีสำน และเวียดนำม 

 
แจว่ฮ้อน ร้ำนอำหำรประเภทสกีุล้ำวหรือจิม้จุม่ 

 
เฝอ ร้ำนก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนำม 

 
de Tummour ร้ำนอำหำรไทย-อีสำนแบบพรีเม่ียม 

 
เขียง ร้ำนอำหำรไทยตำมสัง่ หรือ Street Food 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรที่เปิดด ำเนินกำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ ทัง้สำขำ
ที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ และสำขำแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศจ ำนวนทัง้สิน้ 242 สำขำ โดยแบง่ออกเป็น
สำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน 104 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์จ ำนวน 138 สำขำ โดยมีรำยละเอียดสรุปดงันี ้

แบรนด์ 

สำขำที่กลุ่ม
บริษัทฯ เป็น
เจ้ำของ   
(สำขำ) 

สำขำแฟรนไชส์                                                                       
(สำขำ) รวม 

(สำขำ) 

ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศลำว ประเทศพม่ำ 
ประเทศ
กัมพูชำ 

1. ZEN 43 - - - - 43 

2. AKA 15 - - 1 - 16 

3. On the Table 18 - - - 1 19 

4. Tetsu 1 - - - - 1 

5. Sushi Cyu 3 - - - - 3 

6. Musha 2 - - - - 2 

7. ต ำมัว่ 13 95 1 1 - 110 

8. ลำวญวน 4 15 - - - 19 

9. แจว่ฮ้อน 5 9 1 - - 15 

10. เฝอ - 11 - 2 - 13 

11. เดอต ำมัว่ - 1 - - - 1 

รวม 104 131 2 4 1 242 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรที่เปิดด ำเนินกำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ ทัง้สำขำที่
กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ และสำขำแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศจ ำนวนทัง้สิน้ 255 สำขำ โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

แบรนด์ 

สำขำที่กลุ่ม
บริษัทฯ เป็น
เจ้ำของ   
(สำขำ) 

สำขำแฟรนไชส์                                                                       
(สำขำ) รวม 

(สำขำ) 

ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศลำว ประเทศพม่ำ 
ประเทศ
กัมพูชำ 

1. ZEN 43 - - - - 43 

2. AKA 17 - - 1 - 18 

3. On the Table 18 - - - 1 19 

4. Tetsu 1 - - - - 1 

5. Sushi Cyu 3 - - - - 3 

6. Musha 4 - - - - 4 

7. ต ำมัว่ 13 102 1 1 1 118 

8. ลำวญวน 6 18 - - - 24 

9. แจว่ฮ้อน 4 8 1 - - 13 

10. เฝอ - 8 - 2 - 10 

11. เดอต ำมัว่ - 1 - - - 1 

12. เขียง 1 - - - - 1 

รวม 110 137 2 4 2 255 

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ซึ่งได้แก่ ธุรกิจบริกำรเก่ียวกับกำรให้บริกำร
ร้ำนอำหำร เช่น กำรจัดส่งอำหำร (Delivery) กำรจัดเลีย้ง (Catering) กำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant 
Management) และกำรให้บริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกบัร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) เป็นต้น และธุรกิจอำหำรค้ำ
ปลกีส ำหรับผลติภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลติภณัฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) 
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ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่: 

โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 25 ตลุำคม 2561 และภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี ้สรุปได้ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น 
ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ 

จ ำนวนหุ้น  
(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น  
(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

1. กลุม่นำยสรรคนนท์และนำงสำวจอมขวญั(1)     

1.1 บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส์ โฮลดิง้ จ ำกดั(2) 75,000,000 33.3 75,000,000 25.0 

1.2 เอจีบี โฮลดิง้ ลิมิเต็ด(3) 65,400,000 29.1 65,400,000 21.8 

1.3 นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ 21,535,200 9.6 21,535,200 7.2 

1.4 นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 21,535,200 9.6 21,535,200 7.2 

1.5 ดำร์ ก้อน ไซน์ โกบอล ลิมิเต็ด(4) 8,640,000 3.8 8,640,000 2.9 

1.6 เกรท คลำสสิค ลิมิเต็ด(5) 8,640,000 3.8 8,640,000 2.9 

รวมกลุ่มนำยสรรคนนท์และนำงสำวจอมขวัญ 200,750,400 89.2 200,750,400 66.9 

2. นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ 9,000,000 4.0 9,000,000 3.0 

3. นำงสภุำเจษฐ วิวฒันำเกษม 4,319,990 1.9 4,319,990 1.4 

4. นำงสำวสจุนัท์ภำ พลำงกรู 3,780,000 1.7 3,780,000 1.3 

5. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 3,780,000 1.7 3,780,000 1.3 

6. นำยพฒัน์ ศกนุตนำค 1,814,400 0.8 1,814,400 0.6 

7. นำงพนิตนำฎ เลขะกลุ 1,080,000 0.5 1,080,000 0.4 

8. นำยอิศเรศ จิรำธิวฒัน์ 475,200 0.2 475,200 0.2 

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 10 0.0 10 0.0 

รวม 225,000,000 100.0 225,000,000 75.0 

10. บคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถำบนั ผู้ มีอปุกำรคณุของ
กลุม่บริษัทฯ และพนกังำนของกลุม่บริษัทฯ 

- - 75,000,000 25.0 

รวมทัง้สิน้ 225,000,000 100.0 300,000,000 100.0 

หมำยเหต:ุ       (1) กำรเปิดเผยสดัสว่นกำรถือหุ้นในล ำดบัที ่1.1 – 1.6 ในตำรำงข้ำงต้น โดยจดักลุม่เป็นกลุม่นำยสรรคนนท์และนำงสำวจอมขวญั  
จิรำธิวฒัน์ เป็นไปเป็นไปเพื่อกำรแสดงข้อมลูเทำ่นัน้ โดยมิใช่กำรจดักลุ่มเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำลกัษณะควำมสมัพนัธ์
หรือพฤติกรรมที่เข้ำลกัษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกบับคุคลอ่ืน (Acting in concert) ตำมข้อ 2 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทนุ ทจ. 7/2552 เร่ืองกำรก ำหนดลกัษณะควำมสมัพนัธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้ำลกัษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกบับคุคลอ่ืน และ
กำรปฏิบตัิตำมมำตรำ 246 และ 247 แตอ่ยำ่งใด 

(2) บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส์ โฮลดิง้ จ ำกดั เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศไทย โดยมีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิง้ จ ำกดั ใน
สดัสว่นร้อยละ 100.0 ซึง่ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิง้ จ ำกดั เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศไทย โดยมีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ นำงสำวจอม
ขวญั จิรำธิวฒัน์ และ นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ ในสดัสว่นร้อยละ 50.0 และร้อยละ 50.0 ตำมล ำดบั 

(3) เอจีบี โฮลดิง้ ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ และนำย
สรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ ในสดัสว่นร้อยละ 50.0 และร้อยละ 50.0 ตำมล ำดบั 

(4) ดำร์ ก้อน ไซน์ โกบอล ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ ใน
สดัสว่นร้อยละ 100.0 

(5) เกรท คลำสสิค ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ ถือหุ้น  ได้แก่ นำงสำวจอมขวัญ จิรำธิวัฒน์ ใน
สดัสว่นร้อยละ 100.0 
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สัดส่วนรำยได้: 

โครงสร้ำงรำยได้ของกลุม่บริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 และส ำหรับ
งวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 สำมำรถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

รำยได้ 

ส ำหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 

สิน้สุดวันที่ 30 
กันยำยน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

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

ธุรกิจร้ำนอำหำร 1,962.0 99.8 2,131.7 97.7 2,308.8 91.8 2,017.6 90.6 

- แบรนด์ ZEN 1,229.9 62.6 1,238.0 56.7 1,154.0 45.9 910.6 40.9 

- แบรนด์ AKA 404.9 20.6 470.0 21.5 516.7 20.5 450.9 20.3 

- แบรนด์ On the Table 259.7 13.2 328.9 15.1 362.3 14.4 297.4 13.4 

- แบรนด์ Tetsu 21.8 1.1 33.8 1.5 41.7 1.7 37.7 1.7 

- แบรนด์ Sushi Cyu 45.7 2.3 38.0 1.7 93.7 3.7 101.1 4.5 

- แบรนด์ Musha - - - - 0.2 0.0 9.9 0.4 

- แบรนด์ร้านอาหารไทย(2) - - 23.0 1.1 140.2 5.6 210.1 9.4 

ธุรกิจแฟรนไชส์(3) - - 43.9 2.0 184.3 7.3 167.3 7.5 

ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน(4) - - - - 7.2 0.3 13.8 0.6 

รำยได้อ่ืน(5) 3.7 0.2 6.3 0.3 14.9 0.6 27.5 1.2 

รำยได้รวม 1,965.7 100.0 2,181.9 100.0 2,515.2 100.0 2,226.3 100.0 

หมำยเหต:ุ  (1) ร้อยละของรำยได้รวม 
(2) แบรนด์ร้ำนอำหำรไทย ประกอบไปด้วย แบรนด์ ต ำมัว่ แบรนด์ ลำวญวน แบรนด์ แจ่วฮ้อน แบรนด์ เฝอ และ แบรนด์ เดอ ต ำมัว่ 
(3) รำยได้จำกธุรกิจแฟรนไชส์ ประกอบไปด้วย (1) รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (2) รำยได้ค่ำ Royalty Fee (3) รำยได้ค่ำ Marketing Fee (4) 
รำยได้จำกกำรขำยวตัถดุบิ และ (5) รำยได้คำ่ก่อสร้ำงสำขำ 

(4) รำยได้จำกธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ประกอบไปด้วย (1) รำยได้จำกกำรบริกำรจดัส่งอำหำร (Delivery) และกำรบริกำรจดัเลีย้ง (Catering) (2) 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำเก่ียวกับร้ำนอำหำร (Restaurant 
Consultancy) และ (3) รำยได้จำกธุรกิจอำหำรค้ำปลีก 

(5) รำยได้อ่ืน ประกอบไปด้วย รำยได้ดอกเบีย้รับ รำยได้จำกกำรขำยสนิทรัพย์ เป็นหลกั 

คณะกรรมกำรบริษัท: 

ณ วนัท่ี 12 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. นำยไพฑรูย์  ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรอิสระ 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

3. นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ /  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน   

4. ดร. วิเลิศ ภริูวชัร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

6. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร  

7. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดแีละ
รับผิดชอบตอ่สงัคม / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ทำงปัญญำ 
(รักษำกำร) 

8. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

9. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ นำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรบริษัท 

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง: 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถอืหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

2. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 

2.1 ควำมเสีย่งจำกกำรขำดแคลนวตัถดุิบและควำมผนัผวนของรำคำต้นทนุวตัถดุิบ 
2.2 ควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัของธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
2.3 ควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัของสำขำของกลุม่บริษัทฯ 
2.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถจดัหำพืน้ที่เช่ำเพื่อขยำยสำขำใหม่ และ/หรือ ไม่สำมำรถต่ออำยสุญัญำเช่ำ

พืน้ท่ีของสำขำเดิมได้ และ/หรือ กำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรบนพืน้ท่ีเช่ำที่อยูร่ะหวำ่งกำรรอลงนำมในสญัญำ
เช่ำจำกผู้ประกอบกำรพืน้ท่ีเช่ำ 

2.5 ควำมเสีย่งจำกกำรไมป่ระสบควำมส ำเร็จของสำขำที่เปิดใหม่  
2.6 ควำมเสีย่งจำกกำรขยำยธุรกิจแฟรนไชส์ 
2.7 ควำมเสีย่งจำกกำรไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำแฟรนไชส์โดยแฟรนไชส์ซี 
2.8 ควำมเสีย่งจำกกำรวำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกในกำรให้บริกำรด้ำนตำ่งๆ (Outsourcing) 
2.9 ควำมเสีย่งเก่ียวกบัควำมคุ้มครองของเคร่ืองหมำยบริกำร และเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
2.10 ควำมเสีย่งจำกกำรแขง่ขนัสงูในอตุสำหกรรม  
2.11 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรวัตถุดิบและควบคุมคุณภำพอำหำรให้ได้ตำมมำตรฐำนที่

ก ำหนด 
2.12 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนบคุลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยสำขำ หรือสญูเสียบคุลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญ

เฉพำะด้ำน 
2.13 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของใบอนุญำตที่ส ำคญัในกำรท ำธุรกิจของบริษัทฯ  และ/

หรือ ผู้ให้บริกำรภำยนอกที่วำ่จ้ำงโดยกลุม่บริษัทฯ 
2.14 ควำมเสีย่งในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
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3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรท่ีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่มีอ ำนำจควบคมุกำรบริหำรจดักำรกลุม่บริษัทฯ และผลประโยชน์จำกผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่อำจมีควำมขดัแย้งกบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรำยอื่น 

3.2 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงบคุลำกร โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรระดบัสงูที่มีควำมส ำคญั  

4. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 

4.1 ควำมเสีย่งจำกกำรน ำหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
4.2 รำคำหุ้นของบริษัทฯ อำจมีควำมผนัผวนอย่ำงมีนยัส ำคญัและผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ในรำคำที่เทำ่กบัหรือสงูกวำ่รำคำที่เสนอขำยในครัง้นี ้
4.3 กำรขำยหุ้นของบริษัทฯ และกำรถือครองหุ้นของบริษัทฯ จ ำนวนมำกโดยผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ที่สำมำรถขำยได้

ในอนำคตอำจมีผลกระทบตอ่รำคำหุ้นของบริษัทฯ 
4.4 ควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรซือ้ขำยและกำรสง่มอบหุ้นของบริษัทฯ ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

4.5 เงินปันผลที่ประกำศจ่ำยในอดีตอำจไม่สำมำรถบ่งชีถ้ึงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ  ใน
อนำคต 

สรุปฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน: 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับรอบปีบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 

2558 2559 2560 2560 2561 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ(1) 

รำยได้จำกกำร
ขำยและบริกำร 

1,962.0 99.8 2,158.1 98.9 2,425.0 96.4 1,766.1 96.7 2,142.0 96.2 

รำยได้จำกกำร
ให้สิทธิแฟรนไชส์ 

- - 15.1 0.7 56.5 2.3 39.0 2.1 49.3 2.2 

รำยได้รวม 1,965.7 100.0 2,181.9 100.0 2,515.2 100.0 1,826.3 100.0 2,226.3 100.0 

ต้นทนุขำยและ
บริกำร 

1,493.0 75.9 1,669.2 76.5 1,878.7 74.7 1,368.5 74.9 1,659.9 74.6 

คำ่ใช้จำ่ยในกำร
จดัจ ำหน่ำยและ
กำรบริหำร 

316.8 16.1 384.8 17.7 510.2 20.2 378.9 20.7 413.8 18.6 

ก ำไรสทุธิ 110.1 5.6 89.6 4.1 81.8 3.3 49.2 2.7 108.7 4.9 

5. หมำยเหต:ุ (1) ร้อยละของรำยได้รวม 

 

  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 1 หน้ำที่ 12 
 

สรุปฐำนะทำงกำรเงนิ 

ฐำนะทำงกำรเงนิ 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 30 กันยำยน 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ(1) 

สินทรัพย์รวม 1,168.0 100.0 1,450.4 100.0 1,588.9 100.0 1,558.7 100.0 

หนีส้ินรวม 769.6 65.9 1,181.3 81.4 1,223.3 77.0 1,123.8 72.1 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 398.4 34.1 269.1 18.6 365.6 23.0 434.9 27.9 

6. หมำยเหต:ุ (1) ร้อยละของสนิทรัพย์รวม 

สรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

สรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ หน่วย 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับรอบปีบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดเก้ำ
เดือนสิน้สุด
วันที่ 30 
กันยำยน 

2558 2559 2560 2561 

ก ำไรสทุธิตอ่หุ้น (EPS) (2) บำทตอ่หุ้น 8.2 6.6 5.8 0.8 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 32.2 26.9 25.8 36.2(1) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 9.9 6.8 5.4 9.2(1) 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E) เทำ่ 1.9 4.4 3.3 2.6 

อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้น (IBD/E) 

เทำ่ 1.2 2.1 1.9 1.5 

หมำยเหต:ุ (1) ค ำนวณโดยวิธีปรับคำ่ให้เป็นรำยปี (Annualize) 
(2) ค ำนวณโดยมลูจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียน ำ้หนกัที่ออกในระหว่ำงงวด 

ค ำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน: 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้รวมเท่ำกับ 1,965.7 ล้ำน
บำท 2,181.9 ล้ำนบำท และ 2,515.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ 216.2 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 11.0 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของสำขำของกลุม่แบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและกำรซือ้กิจกำรร้ำนอำหำร
ไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ในเดือนตลุำคม 2559 และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ 333.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
15.3 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรของสำขำเดิม กำรรับรู้รำยได้เต็มปีส ำหรับธุรกิจ
ร้ำนอำหำรไทย รำยได้ที่เพิ่มขึน้จำกร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยม แบรนด์  Sushi Cyu ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำซือ้กิจกำร
ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นดงักลำ่วในเดือนเมษำยน 2560 และรำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์เพิ่มขึน้ ตำมจ ำนวนสำขำ แฟรนไชส์
ที่เพิ่มขึน้  
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้รวม 1,826.3 ล้ำนบำท และ 
2,226.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 400.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.9 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปี 2560 โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรของ
สำขำเดิม และกำรรับรู้รำยได้เต็มงวดของสำขำที่เปิดใหม่ในช่วงปลำยปี 2560 รวมทัง้รำยได้ที่เพิ่มขึน้จำกกำรเปิดสำขำ
ใหมข่องร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและร้ำนอำหำรไทย 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบั 469.0 ล้ำนบำท 
504.0 ล้ำนบำท และ 602.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และอตัรำก ำไรขัน้ต้น เทำ่กบัร้อยละ 23.9 ร้อยละ 23.2 และร้อยละ 24.3 
ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 34.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.4 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเติบโต
ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของธุรกิจร้ำนอำหำรซึง่เป็นผลจำกกำรเปิดสำขำร้ำนอำหำรเพิ่มขึน้ และในปี 2560 กลุม่
บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 98.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.6 โดยมีสำเหตหุลกัจำกรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรท่ีเพิม่ขึน้ 
รวมถึงรำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับจ ำนวนสำขำและแฟรนไชส์ซีที่เพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม 
อตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2558 และ 2559 ใกล้เคียงกนั เนื่องจำกต้นทนุเพิ่มขึน้ใกล้เคียงกบัสดัสว่นกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้
จำกกำรขำยและบริกำร และอตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2560 เพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรรับรู้
รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์เต็มปี และมีกำรขยำยแฟรนไชส์เพิ่มเติมในปีดงักลำ่ว รวมถึงกำรบริหำรจดักำรคำ่ใช้จ่ำย
ส ำหรับคำ่เช่ำ คำ่บริกำร และคำ่สำธำรณปูโภคที่มีประสทิธิภำพมำกขึน้  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 436.6 ล้ำนบำท 
และ 531.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และอตัรำก ำไรขัน้ต้น เท่ำกบัร้อยละ 24.2 และร้อยละ 24.3 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ก ำไรขัน้ต้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 ซึ่งเพิ่มขึน้ 94.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรที่เพิ่มขึน้ และกำรบริหำรจดักำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับคำ่เช่ำ 
คำ่บริกำร และคำ่สำธำรณปูโภคที่มีประสทิธิภำพมำกขึน้ 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิเท่ำกบั 110.1 ล้ำนบำท 
89.6 ล้ำนบำท และ 81.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และอตัรำก ำไรสทุธิ เทำ่กบัร้อยละ 5.6 ร้อยละ 4.1 และร้อยะ 3.3 ตำมล ำดบั 
ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิลดลง 20.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.6 รวมทัง้อตัรำก ำไรสทุธิลดลง โดยมีสำเหตหุลกั
จำกต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยส ำหรับกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่เพิ่มขึน้เพื่อสร้ำงควำมรับรู้ของแบรนด์ (Brand 
awareness) กำรเพิ่มขึน้ของต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยจำกกำรตัดจ ำหน่ำยมูลค่ำสญัญำแฟรนไชส์จำกกำรซือ้กิจกำร
ร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึน้จำกกำรเพิ่มจ ำนวนพนกังำนเพื่อรองรับกำรขยำย
ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิลดลง 7.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.7 รวมทัง้อตัรำก ำไรสทุธิ
ลดลง โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรขำย และคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึน้จำกกำร
เพิ่มเติมผู้บริหำรระดบักลำง และส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ
เท่ำกบั 49.2 ล้ำนบำท และ 108.7 ล้ำนบำท และอตัรำก ำไรสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตำมล ำดบั ซึ่งเพิ่มขึน้ 
59.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 121.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 รวมทัง้อตัรำก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้ โดยมีสำเหตหุลกั
จำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และรำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ที่เติบโตขึน้ เป็นหลกั รวมทัง้กำร
บริหำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึน้ เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยบริหำรสว่นใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่ ในขณะที่
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรมีกำรเติบโตขึน้ จึงท ำให้เกิดกำรประหยดัตอ่ขนำด (Economy of Scale) 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 1,168.0 
ล้ำนบำท 1,450.4 ล้ำนบำท 1,588.9 ล้ำนบำท และ 1,558.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยกำรหลกัของสินทรัพย์ ได้แก่ 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ และเงินมดัจ ำ ซึง่เป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่กลุม่บริษัทฯ ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ 

ส ำหรับกำรจดัหำแหลง่เงินทนุเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในสนิทรัพย์ถำวรนัน้ กลุม่บริษัทฯ ใช้เงินทนุ
หลกัจำกเงินกู้ ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และส่วนของผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 
กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทำ่กบั 769.6 ล้ำนบำท 1,181.3 ล้ำนบำท 1,223.3 ล้ำนบำท และ 1,123.8 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั และส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ำกับ 398.4 ล้ำนบำท 269.1 ล้ำนบำท 365.6 ล้ำนบำท และ 434.9 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั โดยมีอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบั 1.9 เท่ำ 4.4 เท่ำ 3.3 เท่ำ และ 2.6 เท่ำ ตำมล ำดบั และ
อตัรำสว่นหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบั 1.2 เท่ำ 2.1 เท่ำ 1.9 เท่ำ และ 1.5 เท่ำ ตำมล ำดบั ทัง้นี ้
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และอตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น มีกำรเพิ่มขึน้ในปี 2559 
เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และทยอยลดลงในปี 2560 และในไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 
จำกกำรเติบโตของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทฯ ระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นแก่
ประชำชนในครัง้นีแ้ล้ว รวมทัง้บริษัทฯ คำดว่ำจะมีกำรเติบโตของผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรขยำยกิจกำรและกำรให้
สทิธิแฟรนไชส์ ท ำให้บริษัทฯ เช่ือวำ่อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของ
ผู้ ถือหุ้นจะปรับลดลง 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั โดยซือ้หุ้นของบริษัทย่อย ได้แก่ ZRH 
AKF GGG และ OTT ทัง้นี ้ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำทำงบญัชีของบริษัทย่อยดงักล่ำวกบัจ ำนวนเงินที่จ่ำย ณ วนัซือ้หุ้นของ
บริษัทย่อยภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั จะถูกแสดงเป็นส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันในงบ
กำรเงินรวม ซึง่จะแยกแสดงเป็นองค์ประกอบหนึง่ในสว่นของผู้ ถือหุ้น   

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขำดทุนสะสมตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกบั 94.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 
228.2 ล้ำนบำท  ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของขำดทนุสะสมดงักลำ่วมีสำเหตหุลกัจำกกำรจ่ำยเงินปันผลเท่ำกบั 303.8 ล้ำนบำท ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุม่บริษัทฯ มีผลขำดทนุสะสมตำมงบกำรเงินรวมเทำ่กบั 11.8 ล้ำนบำท ลดลง 82.5 ล้ำนบำท ซึง่
กำรลดลงของขำดทนุสะสมดงักลำ่วมีสำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี  2560 และ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
2561 กลุม่บริษัทฯ มีผลขำดทนุสะสมตำมงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลเทำ่กบั 33.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 21.6 ล้ำนบำท ซึง่กำร
เพิ่มขึน้ของขำดทุนสะสมดังกล่ำวมีสำเหตุหลกักำรจ่ำยเงินปันผลเท่ำกับ 124.3 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ในกำรจ่ำยเงินปันผล  
บริษัทฯ จะพิจำรณำตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 บริษัทฯ มีก ำไรสะสมที่ยงั
ไมไ่ด้จดัสรรตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเทำ่กบั 11.7 ล้ำนบำท 

เหตุกำรณ์ภำยหลังวนัที่ในรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 21 มกรำคม 2562 ได้พิจำรณำอนมุตัิกำร
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 101.3 ล้ำนบำท หรือ 0.45 บำทตอ่
หุ้น ซึ่งเมื่อวนัท่ี 29 มกรำคม 2562 บริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้ยืมระยะสัน้จ ำนวน 101.3 ล้ำนบำท ภำยใต้วงเงินตำมสญัญำเงิน
กู้ยืมที่มีอยู่ของบริษัทฯ เพื่อใช้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ดงักลำ่ว โดยภำยหลงักำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลดงักล่ำวแล้ว บริษัทฯ ยังมีก ำไรสะสมตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมำกกว่ำศูนย์ ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลและกำรเบิกเงินกู้ ยืมระยะสัน้ภำยใต้สญัญำเงินกู้ ยืมเกิดขึน้หลงัรอบระยะเวลำเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
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กนัยำยน 2561 ดงันัน้ จึงไม่ถกูแสดงอยูใ่นงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 แตจ่ะ
ได้สะท้อนข้อมลูดงักลำ่วในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 

ตำรำงด้ำนลำ่งแสดงข้อมลูทำงกำรเงินที่เกิดขึน้จริง ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 ซึ่งได้รับกำรปรับปรุงเพื่อแสดง
ผลกระทบจำกรำยกำรดงัตอ่ไปไปนีเ้สมือนวำ่รำยกำรดงักลำ่วเกิดขึน้จริง ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

(ก) กำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลจ ำนวน 101.3 ล้ำนบำท 

(ข) กำรเบิกเงินกู้ยืมจ ำนวน 101.3 ล้ำนบำท เพื่อน ำมำเป็นสว่นหนึง่ในกำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำล 

ข้อมูลทำงกำรเงินที่ได้รับกำรปรับปรุง (Adjusted Selected Financial Information)(1) 

รำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

รำยกำรตำมงบกำรเงนิ
รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 กันยำยน 2561 

กำรปรับปรุงรำยกำร ผลภำยหลังกำรปรับปรุง
รำยกำร ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2561 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 161.3 - 161.3 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 639.7 +101.3 741.0 

หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้  642.5 +101.3 743.8 

ก ำไรสะสม  (13.3) -101.3 (134.6) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 434.9 -101.3 333.7 

อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ (interest 
bearing debt) ตอ่ก ำไรก่อน ดอกเบีย้ ภำษี คำ่
เสื่อม และคำ่ตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) (เทำ่)  

2.3 หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ 
(interest bearing debt)  

+101.3 

2.7 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 2.6 หนีส้ิน +101.3 
สว่นของผู้ ถือหุ้น -101.3 

3.7 

มลูคำ่ทำงบญัชสีทุธิตอ่หุ้น (book value per 
share)(2) 

1.9 สว่นของผู้ ถือหุ้น -101.3 1.5 

หมำยเหต ุ:  (1)    ข้อมลูทำงกำรเงินที่ได้รับกำรปรับปรุง ซึง่แสดงไว้ในตำรำงข้ำงต้นนี ้ได้จดัเตรียมขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออธิบำยถึงผลของ
รำยกำรดงักลำ่ว หำกเกิดขึน้ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 เทำ่นัน้ และไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือที่แสดงให้เห็นถึงผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ หำกวำ่รำยกำรดงักลำ่วเกิดขึน้จริง ณ วนัที่ได้ระบไุว้ และไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประมำณกำรผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในอนำคตแตอ่ยำ่งใด อนึ่ง ผู้ลงทนุควรพิจำรณำข้อมลูที่เสนอข้ำงต้นนีค้วบคูก่บัข้อมลูอ่ืนๆ ที่อยูใ่น
เอกสำรฉบบันี ้รวมถึงข้อมลูในสว่นที่ 2.4 หวัข้อ 15 ข้อมลูทำงกำรเงินที่ส ำคญั สว่นที่ 2.4 หวัข้อ 16 กำรวิเครำะห์และ
ค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร และงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561   

(2)     ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นของบริษัทฯ จ ำนวน 225,000,000 หุ้น ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุแก่ประชำชนทัว่ไปครัง้แรก 

สืบเนื่องจำกก ำหนดกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนต่อประชำชนของบริษัทฯ เป็นช่วงระยะเวลำใกล้เคียงกบั
ช่วงเวลำที่งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 จะได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำร่ำงงบ
กำรเงินปี 2561 ของกลุม่บริษัทฯ ก่อนกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยเบือ้งต้นแล้ว บริษัทฯ ขอให้กำรรับรอง
ว่ำ (1) ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัที่จะ
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สง่ผลกระทบในเชิงลบต่อกำรตดัสินใจของผู้ลงทนุ เมื่อเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 ที่ได้เปิดเผยไว้ (2) กลุม่บริษัทฯ ไม่ได้ขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นใดนอกเหนือจำก
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติของกลุ่มบริษัทฯ (3) ไม่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในลกัษณะอื่นใดระหว่ำงกลุม่
บริษัทฯ กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เพิ่มเติมในงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 นอกเหนือจำก
รำยกำรท่ีมีลกัษณะตำมที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในสว่นท่ี 2.3 หวัข้อ 14 รำยกำรระหวำ่งกนัแล้ว ซึ่งเป็นข้อมลูสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 
กันยำยน 2561 (4) เมื่อพิจำรณำร่ำงงบกำรเงินปี 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ผิดเง่ือนไขกำรด ำรง
อัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมที่ก ำหนดในสัญญำเงินกู้ ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์มีผลบงัคบัใช้ (5) ไม่มีข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญัที่เกิดขึน้ในงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
ของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีนักลงทุนควรทรำบเพื่อประกอบกำรตดัสินใจในกำรลงทุนที่ยังไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดง
รำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ และ (6) เมื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 ของกลุม่บริษัทฯ แล้ว ไมข่ดัตอ่คณุสมบตัิตำมที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง กำรรับ
หุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม  

อย่ำงไรก็ดี ในไตรมำสที่ 4 ปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นกำรรับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำร้อยละ 82.0 เมื่อแฟรนไชส์ซีสำมำรถเปิดร้ำนได้ และส่วนที่เหลือ    
ร้อยละ 18.0 กลุม่บริษัทฯ จะรับรู้เป็นรำยได้ตลอดอำยขุองสญัญำปีละเทำ่ๆ กนั 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสำมำรถพิจำรณำข้อมลูงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
จำกกำรแจ้งขำ่วของบริษัทฯ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูทำงเว็บไชต์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงที่ปรึกษำทำงกำรเงนิกับกลุ่มบริษัทฯ: 

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผู้ ให้วงเงินสินเช่ือแก่กลุม่บริษัทฯ นัน้ เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
99.99 ของบริษัทหลกัทรัพย์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทฯ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพิ่มทนุในครัง้นี ้และ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีภำระหนีก้บัธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน
กู้ยืมระยะสัน้จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 580 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 90.7 ของเงินกู้ยืมระยะสัน้คงค้ำงทัง้หมดของบริษัทฯ 

นักลงทุนสัมพนัธ์:  

ช่ือ:                    นำยสตีเวน่ เดวดิ ฮอร์ลเิดร์ 

ต ำแหนง่: นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

สถำนท่ีติดตอ่:     782/1 ซอยออ่นนชุ 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทรศพัท์:            0-2019-5000 ตอ่ 800 

ค ำเตอืน: ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนกำรตดัสนิใจจองซือ้หลักทรัพย์ 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์
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วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.1 หน้ำที่ 1 
 

2.1 วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ 

 
ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ภำษำไทย) : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ภำษำองักฤษ) : Zen Corporation Group Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น 

ธุรกิจหลกั :  ธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น 

บริษัทแกน :  บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิง้ จ ำกดั (“ZRH”) 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000439 

Home Page : www.zengroup.co.th 

โทรศพัท์ : 0-2019-5000 

โทรสำร : 0-2019-5000 ตอ่ 103 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในกำรน ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนสุทธิภำยหลงัหัก
คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำยในครัง้นีป้ระมำณ 948.7 ล้ำนบำท ไปใช้ดงันี ้

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ  
จ ำนวนเงนิโดยประมำณ 

(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำที่ใช้เงนิ
โดยประมำณ 

1. กำรขยำยธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ซึง่รวมถึงกำรขยำยสำขำและกำร
ปรับปรุงสำขำ  (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2.2 หวัข้อ 6 
โครงกำรในอนำคต) ทัง้นี ้ประมำณกำรเงินลงทนุและระยะเวลำกำรใช้เงิน
ลงทนุในโครงกำรตำ่งๆ ข้ำงต้น จะขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมทำงธุรกิจและ
แผนงำนของกลุม่บริษัทฯ ในขณะนัน้ ซึง่กลุม่บริษัทฯ อำจพิจำรณำ
ปรับเปลี่ยนเงินลงทนุในแตล่ะโครงกำร และระยะเวลำกำรใช้เงินลงทนุ
ตำมควำมเหมำะสมดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฎิบตัติำมหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

150.0 – 200.0 ปี 2562 - ปี 2563 

2. ช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ ซึง่รวมถึงธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั 
(มหำขน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของบริษัทหลกัทรัพย์ 
กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทฯ ใน
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุครัง้นี ้

650.0 – 700.0 ปี 2562 

3. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำรของกลุม่บริษัทฯ 48.7 – 148.7 ปี 2562 - ปี 2563 
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กำรประมำณกำรข้ำงต้นของบริษัทฯ เป็นประมำณกำรที่ดีที่สดุในกำรจดัสรรเงินสทุธิจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพิ่มทุนต่อประชำชนในครัง้นี ้ซึ่งขึน้อยู่กับแผนกำรลงทุนในปัจจุบนั ประมำณกำรเก่ียวกบัค่ำใช้จ่ำยที่คำดหมำยได้ของ  
กลุ่มบริษัทฯ และประมำณกำรจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับจำกเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้ทัง้นี ้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง อำจ
แตกต่ำงไปจำกประมำณกำรที่ระบไุว้ข้ำงต้น และในอนำคตบริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็น หรืออำจเห็นควรให้จดัสรรเงินได้
สทุธิตำมที่ระบขุ้ำงต้นในจ ำนวนที่แตกตำ่งออกไป  
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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ZCG”) ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น 

(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ผ่ำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยจ ำนวน 7 
บริษัท ซึง่ประกอบไปด้วย 

1. บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิง้ จ ำกดั (“ZRH”) 

2. บริษัท อำกะอินเตอร์ฟูด้ส์ จ ำกดั (“AKF”) 

3. บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ำกดั (“GGG”) 

4. บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี ้จ ำกดั (“SYN”) 

5. บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ ำกดั (“OTT”) 

6. บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จ ำกดั (“ZPC”) และ 

7. บริษัท เซ็น ซพัพลำย เชน แมเนจเม้นท์ จ ำกดั (“ZSM”) 

กลุม่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ ในกลุม่ธุรกิจหลกั ดงันี ้

1. ธุรกิจให้บริกำรร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ 

2. ธุรกิจแฟรนไชส์ ภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ และ  

3. ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ได้แก่ (1) ธุรกิจกำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) และกำรบริกำรกำรจัดเลีย้ง 
(Catering) (2) ธุรกิจกำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และกำรให้บริกำรที่
ปรึกษำเก่ียวกับร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) และ (3) ธุรกิจอำหำรค้ำปลีก เช่น ผลิตภัณฑ์
อำหำรพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลติภณัฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) เป็นต้น 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและแบรนด์ร้ำนอำหำรไทยที่กลุม่บริษัทฯ 
เป็นเจ้ำของจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 20 แบรนด์ โดยเป็นแบรนด์ที่มีสำขำร้ำนอำหำรเปิดด ำเนินกำรอยูจ่ ำนวนทัง้สิน้ 12 แบรนด์ 
ดงันี ้

กลุ่มแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่น บริษัทที่ด ำเนินกำร 

1. แบรนด์ เซ็น เรสตอร์รอง หรือ ZEN Restaurant (“ZEN”) ZRH 

2. แบรนด์ มชูะ บำย เซ็น หรือ Musha by Zen (“Musha”) ZRH 

3. แบรนด์ อำกะ หรือ AKA (“AKA”) AKF 

4. แบรนด์ ออน เดอร์ เทเบิล้ หรือ On the Table (“On the Table”) OTT 

5. แบรนด์ ซชูิ ช ูหรือ Sushi Cyu (“Sushi Cyu”) GGG 

6. แบรนด์ เท็ตซ ึหรือ Tetsu (“Tetsu”) GGG 
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กลุ่มแบรนด์ร้ำนอำหำรไทย บริษัทที่ด ำเนินกำร 

1. แบรนด์ ต ำมัว่ หรือ Tummour (“ต ำมัว่”)   ZPC 

2. แบรนด์ ลำวญวน หรือ Lao Yuan (“ลำวญวน”) ZPC 

3. แบรนด์ แจว่ฮ้อน หรือ Jaew Haun (“แจว่ฮ้อน”) ZPC 

4. แบรนด์ เฝอ หรือ Pho (“เฝอ”) ZPC 

5. แบรนด์ เดอต ำมัว่ หรือ de tummour (“เดอ ต ำมัว่”) ZPC 

6. แบรนด์ เขียง หรือ Khiang (“เขียง”) ZRH 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรที่เปิดด ำเนินกำรภำยใต้แบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ 
จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 242 สำขำ โดยแบ่งออกเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน 104 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์
จ ำนวน 138 สำขำ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ซึ่งได้แก่ ธุรกิจบริกำรเก่ียวกับกำร
ให้บริกำรร้ำนอำหำร เช่น กำรจัดส่งอำหำร (Delivery) กำรจัดเลีย้ง (Catering) กำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร 
(Restaurant Management) และกำรให้บริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกับร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) เป็นต้น และ
ธุรกิจอำหำรค้ำปลีกส ำหรับผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-
Eat) 

1.1 วสิัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 

1.1.1 วิสัยทัศน์ 

กลุม่บริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ “เป็นองค์กรผู้น ำในธุรกิจอำหำรที่ได้รับควำมนิยมและ
ควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำ พนัธมิตรทำงธุรกิจ และผู้ที่เก่ียวข้อง” 

1.1.2 พันธกิจ 

กลุม่บริษัทฯ มีพนัธกิจหลกัที่ส ำคญั 4 ประกำรที่จะสง่มอบให้กบักลุม่บคุคลที่เป็นเสำหลกัของธุรกิจ 4 
กลุม่ ซึง่ได้แก่ ผู้บริโภค พนกังำน สงัคมและสิง่แวดล้อม และผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้

1. ผู้บริโภค : กำรสง่มอบอำหำรท่ีมีรสชำติควำมอร่อยอนัเป็นเอกลกัษณ์จำกวตัถดุิบคณุภำพ ด้วย
บริกำรท่ียอดเยี่ยมเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์และควำมพงึพอใจที่สงูสดุให้แก่ผู้บริโภค 

2. พนกังำน : กำรปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรที่ให้เกียรติและสนบัสนนุกำรมีสว่นร่วมของพนกังำนทกุ
คน เพรำะกลุ่มบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ำกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสขุจะเสริมสร้ำงแรงบนัดำลใจและ
คณุภำพชีวิตที่ดีแก่พนกังำนของกลุม่บริษัทฯ 

3. สงัคมและสิ่งแวดล้อม : กำรยึดมัน่ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และมุ่งมัน่ต่อ
กำรมีสว่นร่วมเพื่อพฒันำสงัคมและสิง่แวดล้อมอยำ่งยัง่ยืน 

4. ผู้ ถือหุ้น : กำรเพิ่มมลูคำ่ให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยกำรสร้ำงผลตอบแทนที่เติบโตและยัง่ยืน 
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1.1.3 เป้ำหมำย  

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นผู้น ำของประเทศในธุรกิจด้ำนบริกำรร้ำนอำหำร 
(“Food Service”)  

1.2 กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรให้บรรลเุปำ้หมำยด้วยกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 กำรขยำยสำขำร้ำนอำหำรอย่ำงต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนกำรขยำยสำขำร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้
ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ในรูปแบบของกำรลงทุนเปิดสำขำร้ำนอำหำรด้วยตนเอง และในรูปแบบแฟรนไชส์ ทัง้ใน
ประเทศ และในตำ่งประเทศ ส ำหรับกำรขยำยสำขำในเขตหวัเมืองใหญ่ กลุม่บริษัทฯ จะลงทนุเปิดสำขำร้ำนอำหำร
ด้วยตนเอง และส ำหรับสำขำในต่ำงจงัหวดั หรือหวัเมืองขนำดเล็กลงมำ และสำขำต่ำงประเทศ กลุม่บริษัทฯ จะ
ขยำยสำขำผำ่นรูปแบบแฟรนไชส์ ทัง้นี ้ท่ีผำ่นมำกลุม่บริษัทฯ สำมำรถขยำยสำขำร้ำนอำหำรได้อยำ่งตอ่เนื่อง  

แผนภำพแสดงจ ำนวนสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2556 – ปัจจบุนั 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนกำรขยำยที่ตัง้ของสำขำร้ำนอำหำรให้ครอบคลุมทั่วทุกสถำนที่ ไม่ว่ำจะเป็น 
ศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ ห้ำงค้ำปลีก สำขำ Stand Alone หรือ สถำนีบริกำรน ำ้มนั เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภค
สำมำรถเข้ำถึงร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ได้ง่ำยและบ่อยขึน้ และสอดคล้องกบัลกัษณะกลุม่ลกูค้ำเป้ำมำยแตล่ะ
ประเภท 

1.2.2 กำรพัฒนำแบรนด์ร้ำนอำหำรใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ 

นอกจำกกำรขยำยสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ที่กลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบนั กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ำย
พฒันำธุรกิจใหม่ ท ำหน้ำที่คิดค้นแบรนด์ร้ำนอำหำรใหม่ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคและเพื่อให้
ครอบคลมุกลุม่ผู้บริโภคอยำ่งทัว่ถึง โดยที่ผำ่นมำกลุม่บริษัทฯ สำมำรถน ำเสนอแบรนด์ร้ำนอำหำรใหม่ๆ  เข้ำสูต่ลำด
อย่ำงต่อเนื่องและได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี โดยที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถน ำเสนอแบรนด์
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ร้ำนอำหำรใหม ่รวมถึงผลติภณัฑ์ตำ่งๆ เข้ำสูต่ลำดได้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ ได้น ำเสนอแบรนด์ 
Musha ซึ่งเป็นแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแนวใหม่ที่เป็นกำรพฒันำและปรับเปลี่ยนเมนจูำกแบรนด์ร้ำนอำหำร  ZEN 
และมีขนำดเล็กกวำ่ร้ำน ZEN เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคและครอบคลมุกลุม่ลกูค้ำระดบักลำง-
ลำ่ง และในเดือนธันวำคม 2561 กลุม่บริษัทฯ ได้น ำเสนอแบรนด์เขียง ซึ่งเป็นแบรนด์ร้ำนอำหำรไทยตำมสัง่ หรือ 
อำหำรจำนดว่น เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนไทยที่มีควำมเร่งรีบ โดยเน้นเมนอูำหำรตำมสัง่ที่ยอดนิยมของคนไทย 
เช่น ข้ำวผดักระเพรำหนกัเคร่ือง ก๋วยเตี๋ยวคัว่ไก่ เป็นต้น  

แผนภำพแสดงกำรน ำเสนอแบรนด์ร้ำนอำหำรใหมข่องกลุม่บริษัทฯ  

 

1.2.3 กำรขยำยเข้ำสู่ ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจร้ำนอำหำร 

เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยและช่องทำงในกำรสร้ำงกำรเติบโตของรำยได้ กลุม่บริษัทฯ ได้
ขยำยเข้ำสูธุ่รกิจที่เก่ียวเนื่องกบัร้ำนอำหำร ได้แก่ (1) ธุรกิจกำรบริกำรจดัสง่อำหำร (Delivery) และกำรบริกำรจดั
เลีย้ง (Catering) (2) ธุรกิจกำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และกำรให้บริกำรที่
ปรึกษำเก่ียวกบัร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) และ (3) ธุรกิจอำหำรค้ำปลกี เช่น ผลติภณัฑ์อำหำรพร้อม
ปรุง (Ready-to-Cook) และผลติภณัฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) เป็นต้น 

1.2.3.1 ธุรกิจกำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) และกำรบริกำรจัดเลีย้ง (Catering)  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรให้บริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) เพื่อตอบสนองต่อผู้ บริโภคที่
ต้องกำรควำมสะดวกสบำย โดยที่ผู้บริโภคไม่จ ำเป็นต้องเข้ำมำใช้บริกำรที่สำขำร้ำนอำหำร แต่ใช้
ช่องทำงออนไลน์ เช่น Food Panda Lineman Grab Food และ Honest Bee เป็นต้น ปัจจุบัน กลุ่ม
บริษัทฯ ได้มีหนว่ยงำนที่จะพฒันำระบบกำรจดัสง่อำหำรของกลุม่บริษัทฯ ด้วยตนเองเพื่อเป็นกำรขยำย
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยให้ครอบคลมุและมีมำตรฐำนมำกขึน้ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนเมนูอำหำรเพื่อให้
สะดวกตอ่กำรจดัสง่และสำมำรถรับประทำนนอกร้ำนอำหำรได้ง่ำยยิ่งขึน้  นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมี
กำรให้บริกำรกำรจดัเลีย้ง (Catering) ทัง้ในและนอกสถำนที่ ส ำหรับงำนต่ำงๆ เช่น งำนแต่งงำน งำน
เลีย้งบริษัทและองค์กรทัว่ไป และงำนวนัเกิด เป็นต้น โดยกำรให้บริกำรจดัสง่อำหำร (Delivery) และกำร
ให้บริกำรกำรจดัเลีย้ง (Catering) นัน้ เป็นกำรต่อยอดทำงธุรกิจและเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรสร้ำง
กำรเติบโตของรำยได้ให้กบักลุม่บริษัทฯ โดยไมต้่องอำศยักำรลงทนุมำกนกั  
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1.2.3.2 ธุรกิจกำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และกำร
ให้บริกำรที่ปรึกษำเกี่ยวกับร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy)  

กลุม่บริษัทฯ มีแผนที่จะให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และ
ให้บริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกบัร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) ส ำหรับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร 
หรือ เจ้ำของสำขำแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) ที่ต้องกำรมีระบบกำรบริหำรและด ำเนินงำนของร้ำนอำหำรที่
มีมำตรฐำน หรือ ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำร ทัง้นี ้กลุม่
บริษัทฯ ได้สัง่สมประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ในกำรบริหำรร้ำนอำหำรของตนเอง จึงสำมำรถ
น ำมำตอ่ยอดธุรกิจเพิ่มเติมด้วยกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรบริหำรร้ำนอำหำร  

1.2.3.3 ธุรกิจอำหำรค้ำปลีก  

กลุม่บริษัทฯ สำมำรถน ำเสนอผลติภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) เช่น หมี่มัว่ 
และผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) เช่น น ำ้จิม้แจ่ว น ำ้จิม้ไก่ และแจ่วบอง (น ำ้พริก     
ปลำร้ำ) ที่มีคุณภำพและรสชำติที่ได้มำตรฐำน โดยกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถวำงขำยตำมหน้ำสำขำ
ร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งมีสำขำครอบคลมุอยูท่ัว่ประเทศรวมถึงสำมำรถวำงขำยในช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็น ร้ำนสะดวกซือ้ ห้ำงค้ำปลีก และห้ำงค้ำส่ง เป็นต้น โดยผลิตภณัฑ์อำหำร
เหลำ่นีเ้ป็นช่องทำงในกำรสร้ำงกำรเติบโตของรำยได้ให้กบักลุม่บริษัทฯ ได้เป็นอยำ่งดี โดยไมต้่องอำศยั
เงินลงทุนในกำรหำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) จำก
ผลิตภณัฑ์หรือเคร่ืองปรุงที่เป็นสตูรของร้ำนอำหำรในกลุม่บริษัทฯ ให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค โดยใช้องค์ควำมรู้ของกลุม่บริษัทฯ ที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

1.2.4 กำรรักษำคุณภำพและรสชำติของอำหำรและคุณภำพของกำรบริกำร 

เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำผู้บริโภคที่เข้ำมำใช้บริกำรร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ได้รับประสบกำรณ์ที่ดีและมี
ควำมประทับใจต่ออำหำรและกำรบริกำร และเป็นกำรสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) กลุ่ม
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบัทกุรำยละเอียด ตัง้แต่กำรคดัเลือกวตัถดุิบที่สดสะอำดและมีคณุภำพจำกผู้จดัจ ำหนำ่ย
วตัถดุิบที่มีมำตรฐำน กำรน ำเสนอเมนอูำหำรที่มีรสชำติดีและหลำกหลำย จนถึงกำรให้บริกำรที่ได้มำตรฐำนและ
เป็นท่ีประทบัใจ 

รสชำติและควำมสดสะอำดของอำหำรเป็นปัจจยัส ำคญัอย่ำงยิ่งส ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำร กลุม่บริษัทฯ 
จึงให้ควำมส ำคญักบักำรเลอืกใช้วตัถดุิบ โดยมีฝ่ำยบริหำรซพัพลำยเชนและฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลติภณัฑ์ ร่วมกนั
คัดสรรวัตถุดิบที่สะอำดและมีคุณภำพจำกผู้ จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบที่ ได้มำตรฐำนจำกทั่วทุกมุมโลก รวมถึงคอย
ติดตำมและควบคุมกระบวนกำรจัดส่งสินค้ำไปยงัสำขำหน้ำร้ำน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำวตัถุดิบที่จะน ำไปประกอบ
อำหำรนัน้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนด นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีทีมตรวจสอบคุณภำพ ซึ่งท ำ
หน้ำที่ตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรโดยทัว่ไปในร้ำนอำหำรและภำยในครัวที่สำขำร้ำนอำหำรเป็นประจ ำ เพื่อให้
มัน่ใจได้วำ่ทกุสำขำร้ำนอำหำรไมว่ำ่จะเป็นสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ หรือ สำขำแฟรนไชส์นัน้  มีรสชำติของ
อำหำร ควำมสะอำด กำรบริหำรจดักำร และกำรให้บริกำร ที่มีคณุภำพและมำตรฐำนตำมที่กลุม่บริษัทฯ ก ำหนด 
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1.2.5 กำรเข้ำซือ้/ควบรวม/ร่วมทุนกิจกำรร้ำนอำหำร หรือแบรนด์ร้ำนอำหำรอื่น หรือกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้ำนอำหำร 

เพื่อเป็นกำรสร้ำงกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด นอกจำกกำรขยำยธุรกิจที่ด ำเนินอยูอ่ยำ่งตอ่เนื่องแล้วนัน้ 
กลุม่บริษัทฯ อำจพิจำรณำเข้ำซือ้กิจกำร/ควบรวมกิจกำร/ร่วมทนุกบัร้ำนอำหำร หรือแบรนด์ร้ำนอำหำรอื่น เพื่อเป็น
กำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ เพิ่มรำยได้และช่องทำงในกำรจ ำหนำ่ยได้ทนัที โดยไมต้่องใช้เวลำในกำรลงทนุและพฒันำ
ด้วยตนเอง รวมถึงพิจำรณำรูปแบบธุรกิจอำหำรด้ำนอื่นๆ เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งทำงธุรกิจ (Diversify) 

ที่ผ่ำนมำ เมื่อปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทยในเครือ “ต ำมัว่” เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ควำมหลำกหลำยของร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ และครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคมำกขึน้ รวมถึงเป็นกำรสร้ำง
รำกฐำนส ำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ และเมื่อปี 2560 กลุม่บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยมภำยใต้
แบรนด์ Sushi Cyu เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำระดบับน ซึง่กำรซือ้กิจกำรทัง้ 2 กิจกำรดงักลำ่วนัน้ 
สำมำรถเพิ่มรำยได้ ช่องทำงในกำรจ ำหนำ่ย และเพิ่มกลุม่ผู้บริโภคให้กบักลุม่บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

นอกจำกกำรเข้ำซือ้/ควบรวม/ร่วมทุนกับกิจกำรร้ำนอำหำร หรือแบรนด์ร้ำนอำหำรอื่นแล้วนัน้ กลุ่ม
บริษัทฯ อำจพิจำรณำเข้ำซือ้/ควบรวม/ร่วมทุนกับกิจกำรอื่นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจร้ำนอำหำร  เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพ และลดต้นทนุคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ  

1.3 ข้อได้เปรียบในกำรแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ 

1.3.1 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรพัฒนำแบรนด์ร้ำนอำหำรอย่ำงต่อเน่ืองส่งผลให้มีชื่อเสียงเป็นที่ รู้จักและ
ได้รับกำรยอมรับอย่ำงยำวนำน  

กลุม่บริษัทฯ เร่ิมด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรมำเป็นระยะเวลำมำกกวำ่ 28 ปี โดยเร่ิมเปิดกิจกำรร้ำนอำหำร
สำขำแรกภำยใต้แบรนด์ ZEN ในปี 2534 ซึง่ถือเป็นผู้บกุเบิกร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นรำยแรกๆ ของประเทศไทย และได้รับ
ผลตอบรับที่ดี และได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บริโภคเป็นจ ำนวนมำก ทัง้ในด้ำนของรสชำติอำหำรที่ดี อำหำรที่สด
ใหม่มีคณุภำพ และกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนและทัว่ถึง สง่ผลให้ช่ือเสียงและแบรนด์ร้ำนอำหำรต่ำงๆ ของกลุม่
บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัและได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำ และสำมำรถขยำยสำขำและน ำเสนอแบรนด์ร้ำนอำหำรใหม่ๆ  
เข้ำสู่ตลำดได้อย่ำงต่อเนื่องทัง้ในเขตตวัเมือง ต่ำงจงัหวดั รวมถึงต่ำงประเทศ เช่น แบรนด์ AKA แบรนด์ On the 
Table แบรนด์ ต ำมั่ว และแบรนด์ Musha เป็นต้น โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีร้ำนอำหำร
ภำยใต้แบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของและสำขำแฟรนไชส์ทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 242 สำขำ และในเดือนธนัวำคม 2561 กลุม่บริษัทฯ ได้น ำเสนอแบรนด์เขียง ซึง่เป็น
แบรนด์ร้ำนอำหำรไทยตำมสัง่ หรือ อำหำรจำนด่วน เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนไทยที่มีควำมเร่งรีบ โดยเน้น
เมนอูำหำรตำมสัง่ที่ยอดนิยมของคนไทย เช่น ข้ำวผดักระเพรำหนกัเคร่ือง ก๋วยเตี๋ยวคัว่ไก่ เป็นต้น 

1.3.2 กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรที่หลำกหลำยและครอบคลุมควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้
อย่ำงทั่วถงึ รวมทัง้มีกำรขยำยเข้ำสู่ ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองอื่น เพื่อกำรเติบโตในระยะยำว  

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรที่มีสำขำร้ำนอำหำรเปิดด ำเนินงำนอยู่ภำยใต้กำร
ด ำเนินกำรของกลุ่มบริษัทฯ จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 12 แบรนด์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มแบรนด์
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ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นจ ำนวน 6 แบรนด์ และกลุม่แบรนด์ร้ำนอำหำรไทยจ ำนวน 6 แบรนด์ โดยแบรนด์ร้ำนอำหำรตำ่งๆ 
มีลกัษณะและเอกลกัษณ์ที่แตกต่ำงกันอย่ำงชดัเจน ทัง้ในด้ำนของประเภทอำหำร ลกัษณะกำรให้บริกำร ควำม
คุ้มคำ่ และประสบกำรณ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ซึง่สำมำรถตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อยำ่งทัว่ถึง และ
ครอบคลมุกลุม่ผู้บริโภคที่มีก ำลงักำรซือ้ตัง้แตร่ะดบัขัน้ต้นจนถึงระดบับน  

กำรที่กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรจ ำนวนมำกและหลำกหลำยนัน้ เป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำร
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงดี เนื่องจำกผู้บริโภคสำมำรถเลือกใช้บริกำรร้ำนอำหำรต่ำงๆ ได้ตำมควำมต้องกำร โอกำส และ
ควำมเหมำะสม และยงัเป็นกำรเพิ่มอตัรำกำรเข้ำใช้บริกำรของผู้บริโภค รวมทัง้เป็นกำรเพิ่มทำงเลอืกให้กบัผู้บริโภค 
และครอบคลมุกลุม่ลกูค้ำทกุประเภทตัง้แตก่ลุม่ครอบครัว กลุ่มคนวยัท ำงำน กลุม่นกัศกึษำ และกลุม่วยัรุ่น 

นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรสร้ำงกำรเตบิโตของรำยได้และเพิ่มชอ่งทำงในกำรเข้ำถึงกลุม่
ผู้บริโภคให้มำกขึน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยำยธุรกิจเข้ำสู่ธุรกิจกำรบริกำรเก่ียวกับกำรให้บริกำรร้ำนอำหำร เช่น กำร
บริกำรจดัสง่อำหำร (Delivery) กำรบริกำรจดัเลีย้ง (Catering) และธุรกิจอำหำรค้ำปลีกส ำหรับผลิตภณัฑ์อำหำร
พร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลติภณัฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) ตำมหน้ำสำขำร้ำนอำหำรของกลุม่
บริษัทฯ และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยอื่นๆ รวมถึงมีแผนที่จะให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant 
Management) และให้บริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกบัร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) ส ำหรับผู้ประกอบกิจกำร
ร้ำนอำหำรที่ต้องกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรร้ำนอำหำรที่ได้มำตรฐำน หรือ ประสบปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ  

1.3.3 กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถขยำยสำขำได้อย่ำงกว้ำงขวำง ผ่ำนรูปแบบกำรลงทุนเป็นเจ้ำของสำขำ 
และรูปแบบแฟรนไชส์ ซ่ึงสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนโดยรวมและสร้ำงผลก ำไรอย่ำง
ต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกำรประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ 
ที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 104 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 138 สำขำ ซึ่งมีที่ตัง้
ของสำขำกระจำยอยู่ทัว่ประเทศ ทัง้ในเขตตวัเมืองและในเขตชำนเมือง ทัง้ในศนูย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ ห้ำงค้ำ
ปลีก คอมมูนิตีม้อลล์ สถำนีบริกำรน ำ้มนั และสำขำ Stand Alone ทัง้นี ้ส ำหรับบริเวณที่ตัง้สำขำที่กลุ่มบริษัทฯ 
ประเมินแล้วเห็นวำ่มีควำมคุ้มคำ่ของผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ (ทัง้ในด้ำนระยะเวลำจ่ำยคืนเงินลงทนุ (Payback 
Period) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Internal Rate of Return หรือ IRR)) มีปริมำณผู้บริโภคที่มีก ำลงักำรซือ้ 
และสำมำรถบริหำรจดักำรเร่ืองต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จะ
เลือกลงทนุโดยเป็นเจ้ำของสำขำดงักลำ่วเอง และส ำหรับบริเวณอื่น หำกมีผู้สนใจหรือกลุม่บริษัทฯ พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกำรให้ผู้สนใจซึ่งอำจมีควำมได้เปรียบได้ในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนท ำเลที่ตัง้ หรือกำรบริหำรจัดกำร
ต้นทุนที่ดีกว่ำกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจำรณำให้ผู้ที่สนใจซือ้แฟรนไชส์ของแบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุ่ม   
บริษัทฯ ไปด ำเนินกำรเอง ภำยใต้กำรสนบัสนนุและกำรควบคมุก ำกบัดแูลอย่ำงใกล้ชิดของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้จำก
กำรท่ีกลุม่บริษัทฯ มีแนวทำงกำรประกอบธุรกิจและวิธีกำรขยำยสำขำที่หลำกหลำยนัน้ กลุม่บริษัทฯ สำมำรถขยำย
สำขำแบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุม่
บริษัทฯ มีสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 229 สำขำ เพิ่มขึน้จำกปีบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งมีจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 77 สำขำ โดยคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 
72.5 ต่อปี และกลุม่บริษัทฯ ยงัสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุและกำรด ำเนินงำนได้เป็นอย่ำงดี  นอกจำกนี ้
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กลุ่มบริษัทฯ ยงัสำมำรถลดควำมผนัผวนของก ำไรได้จำกกำรมีสำขำแฟรนไชส์ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับ
ผลตอบแทนจำกสำขำแฟรนไชส์ในรูปแบบของส่วนแบ่งรำยได้จำกสำขำแฟรนไชส์ (Royalty Fee) ซึ่งจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำต้นทนุวตัถดุิบและคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ของสำขำแฟรนไชส์นัน้  

1.3.4 กลุ่มบริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์อันดีและยำวนำนกับคู่ ค้ำและลูกค้ำ 

กลุม่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบัคูค้่ำของกลุม่บริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็น ลกูค้ำผู้ ใช้บริกำร เจ้ำของสถำนท่ีตัง้
สำขำ (Landlord) ผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบ และเจ้ำของสำขำแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) ซึง่สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจได้  

ในด้ำนควำมสมัพนัธ์กับลกูค้ำผู้ ใช้บริกำรนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักับกำรน ำเสนออำหำรที่มี
รสชำติที่ดีและมีคุณภำพ รวมทัง้กำรให้บริกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นที่ประทบัใจของลูกค้ำ เพื่อเป็นกำรสร้ำง 
Brand Loyalty นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีกำรน ำเสนอบตัรสมำชิกให้กบัลกูค้ำ ซึง่สมำชิกจะได้รับสทิธิประโยชน์
ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ส่วนลดจำกกำรถือบตัรสมำชิก และส่วนลดจำกกำรสะสมคะแนน เป็นต้น โดย ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีลกูค้ำผู้ใช้บริกำรเป็นสมำชิกมำกกวำ่ 150,000 รำย 

ในด้ำนควำมสมัพนัธ์กับเจ้ำของสถำนที่ตัง้สำขำ (Landlord) นัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข
และข้อตกลงต่ำงๆ กบัเจ้ำของสถำนที่ตัง้สำขำ(Landlord) ประกอบกบัแบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ เป็นที่
รู้จกัและเป็นท่ีต้องกำรของผู้บริโภคจ ำนวนมำก กลุม่บริษัทฯ จึงมีอ ำนำจตอ่รองระดบัหนึง่ท ำให้สำมำรถจดัหำและ
เลือกสถำนที่ตัง้สำขำได้อย่ำงเหมำะสม รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ และให้
ควำมช่วยเหลือตำมควำมจ ำเป็นกับเจ้ำของสถำนที่ตัง้สำขำ (Landlord) ตลอดมำ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มี
ควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้ำของสถำนที่ตัง้สำขำ (Landlord) โดยเฉพำะเจ้ำของศนูย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำและห้ำง
ค้ำปลกีชัน้น ำของประเทศ 

ในด้ำนควำมสมัพนัธ์กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบนัน้ กลุม่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อตกลงต่ำงๆ 
กบัผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ รวมทัง้มีกำรสนบัสนนุและร่วมกบัผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบในกำรพฒันำและรักษำคณุภำพ
และมำตรฐำนของวตัถุดิบเพื่อให้เป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดี และเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถ
จดัหำวตัถดุิบได้ตำมปริมำณและคณุภำพท่ีเพียงพอ นอกจำกนี ้เนื่องจำกกลุม่บริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำร้ำนอำหำร
เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีควำมต้องกำรในกำรสัง่วตัถดุิบเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน จึงมีอ ำนำจในกำร
ตอ่รองกบัผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบสงูขึน้ ซึง่สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ สำมำรถตอ่รองรำคำต้นทนุวตัถดุิบได้ในระดบัหนึ่ง 

ในด้ำนควำมสมัพนัธ์กับเจ้ำของสำขำแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) นัน้ กลุ่มบริษัทฯ ให้กำรสนบัสนุนแก่
สำขำแฟรนไชส์แบบครบวงจรไมว่ำ่จะเป็นด้ำนกำรบริกำรจดัหำผู้ รับเหมำก่อสร้ำงสำขำ กำรฝึกอบรมพนกังำน กำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดร้ำน กำรจัดอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ ให้กับทำงเจ้ำของสำขำแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) 
อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรร้ำนอำหำรให้ได้ก ำไรสงูสดุ และกำรท ำกำรตลำดและ
กำรวำงแผนท ำกำรตลำดอยำ่งตอ่เนื่อง ซึง่ควำมตอ่เนื่องในกำรสนบัสนนุดงักลำ่วสง่ผลให้สำขำแฟรนไชส์นัน้มีกำร
ด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กบัทัง้เจ้ำของสำขำแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) และกลุม่บริษัทฯ 
รวมถึงเป็นกำรสร้ำงและรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้ำของสำขำแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) ในระยะยำว ซึ่งเป็นกำร
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เปิดโอกำสให้เจ้ำของสำขำแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) อำจพิจำรณำเปิดสำขำแฟรนไชส์แบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุ่ม
บริษัทฯ เพิ่มเติมในอนำคตอีกด้วย 

1.3.5 กลุ่มบริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนำ และทีมธุรกิจใหม่ที่มีประสิทธิภำพ 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ท ำหน้ำที่ในกำรพฒันำและคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ 
โดยมีกำรน ำเสนอเมนูพิเศษและเมนูอำหำรแนะน ำต่ำงๆ ให้กับลกูค้ำในช่วงเทศกำลส ำคญัต่ำงๆ หรือช่วงเวลำ
ต่ำงๆ ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีกำรออกเมนอูำหำรแนะน ำใหม่ทกุ 3 - 4 เดือน และกลุม่บริษัทฯ จะมีกำรปรับเปลี่ยนเล่ม
เมนใูนรูปลกัษณ์ใหม่ ทกุ 1 - 2 ปี เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมแปลกใหม่และเพิ่มทำงเลือกให้ลกูค้ำ รวมทัง้สร้ำงควำม
แตกตำ่งจำกคูแ่ขง่อีกด้วย  

นอกจำกนี ้ฝ่ำยธุรกิจใหม่ของกลุม่บริษัทฯ ท ำหน้ำที่ติดตำมและวิเครำะห์สภำวะและกำรเปลี่ยนแปลง
ของอตุสำหกรรมร้ำนอำหำร รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อปรับเปลี่ยนเมนอูำหำร หรือ รูปแบบในกำรด ำเนิน
ธุรกิจให้ทันต่อสภำวะกำรแข่งขนัหรือกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงกำรน ำเสนอแบรนด์
ร้ำนอำหำรใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั ตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของผู้บริโภค และครอบคลมุ
กลุม่ลกูค้ำให้ทัว่ถึงมำกขึน้  

โดยในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ ได้น ำเสนอแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น Musha by Zen ซึง่เป็นกำรพฒันำและ
ปรับเปลี่ยนเมนูจำกแบรนด์ร้ำนอำหำร ZEN ให้มีขนำดของสำขำเล็กลง และมีรำคำที่ผู้ บริโภคทุกกลุ่มสำมำรถ
เข้ำถึงได้ รวมทัง้มีลกัษณะที่มีควำมคลอ่งตวัและเหมำะสมในกำรขยำยสำขำในรูปแบบแฟรนไชส์ เนื่องจำกแบรนด์
ดงักล่ำวใช้พืน้ที่ในกำรเปิดสำขำน้อย ใช้เงินลงทุนไม่สงูมำกนกั รวมถึงมีแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจประจ ำวนัที่ไม่
ซบัซ้อนและสำมำรถจดัตัง้ได้ในแทบทกุสถำนที่และในเดือนธันวำคม 2561 กลุม่บริษัทฯ ได้น ำเสนอแบรนด์เขียง 
ซึ่งเป็นแบรนด์ร้ำนอำหำรไทยตำมสัง่ หรือ อำหำรจำนด่วน เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนไทยที่มีควำมเร่งรีบ โดย
เน้นเมนอูำหำรตำมสัง่ที่ยอดนิยมของคนไทย เช่น ข้ำวผดักระเพรำหนกัเคร่ือง ก๋วยเตี๋ยวคัว่ไก่ เป็นต้น ซึง่ในอนำคต 
กลุม่บริษัทฯ มีแผนท่ีจะตอ่ยอดร้ำนอำหำรเขียงด้วยกำรขำยแฟรนไชส์ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศอีกด้วย 

1.3.6 กลุ่มบริษัทฯ มีทีมผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ยำวนำนในอุตสำหกรรมร้ำนอำหำร 

ทีมผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มบุคลำกรที่เป็นผู้บริหำรมืออำชีพที่มีประสบกำรณ์
มำกกวำ่ 28 ปี ในอตุสำหกรรมร้ำนอำหำร จึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงลกึในธุรกิจตัง้แตต้่นน ำ้ยนัปลำยน ำ้ สง่ผลให้
ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จและเติบโตด้วยดีตลอดมำ  

1.4 ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

1.4.1 ประวัติควำมเป็นมำที่ส ำคัญ 

ในปี 2534 ครอบครัวนำยสทุธิเดช จิรำธิวฒัน์ (“ครอบครัวนำยสทุธิเดช”) ได้ก่อตัง้ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น
ภำยใต้แบรนด์ ZEN โดยร้ำนแรกได้เปิดกิจกำรขึน้ที่ซอยทองหลอ่ ซึง่ถือเป็นหนึง่ในผู้บกุเบิกตลำดอำหำรญ่ีปุ่ นรำย
แรกๆ ของประเทศไทย ที่มุง่เน้นในกำรน ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม ด้วยวตัถดุิบระดบัพรีเมี่ยม และกำรบริกำร
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ที่มีคณุภำพดี เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำระดบับน ซึง่ร้ำน ZEN ได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภคเป็น
อยำ่งดี  

 จำกควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นภำยใต้แบรนด์ ZEN และเพื่อเป็นกำรขยำยฐำน
ลกูค้ำให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้ำมำกขึน้ ครอบครัวนำยสทุธิเดชจึงได้ร่วมกบัพำร์ทเนอร์ทำงธุรกิจน ำเสนอร้ำนอำหำร
ปิง้ย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น (Yakiniku) ภำยใต้แบรนด์ AKA สำขำแรกในปี 2550 ร้ำนอำหำรไลฟ์สไตล์ในรูปแบบของ 
“โตเกียว คำเฟ่” ภำยใต้แบรนด์ On the Table ในปี 2553 และร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นปิง้ยำ่งแบบพรีเมี่ยมภำยใต้แบรนด์ 
Tetsu ในปี 2557 ทัง้นี ้กำรบริหำรจดักำรร้ำนอำหำรในอดีตจะเป็นในรูปแบบ 1 บริษัท 1 สำขำ 

ในปี 2554 ครอบครัวนำยสุทธิเดชและพำร์ทเนอร์ทำงธุรกิจ (“กลุ่มผู้ ถือหุ้ น”) ได้ด ำเนินกำรปรับ
โครงสร้ำงทำงธุรกิจเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพและควำมชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้

- จดัตัง้ ZRH และซือ้ทรัพย์สินหลกัของบริษัทท่ีเป็นสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ ZEN ไว้ภำยใต้
กำรด ำเนินกำรของ ZRH ทัง้หมด 

- จดัตัง้ AKF และซือ้ทรัพย์สินหลกัของบริษัทที่เป็นสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ AKA ไว้ภำยใต้
กำรด ำเนินกำรของ AKF ทัง้หมด  

- จดัตัง้ OTT และซือ้ทรัพย์สินหลกัของบริษัทที่เป็นสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ On the Table 
ไว้ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของ OTT ทัง้หมด 

- จัดตัง้ GGG และซือ้ทรัพย์สินหลกัของบริษัทที่เป็นสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ Tetsu ไว้
ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของ GGG ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ในช่วงปี 2557 ครอบครัวนำยสทุธิเดชได้ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นโดยนำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 
และนำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ รับโอนหุ้นทัง้หมดใน ZRH AKF OTT และ GGG ดงันัน้ ณ ปัจจบุนั นำยสทุธิเดช 
จิรำธิวฒัน์ ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริหำร หรือมีสว่นร่วมในกำรบริหำรจดักำรไม่วำ่ทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม
ในกลุม่บริษัทฯ แต่อย่ำงใด ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนั นำยสทุธิเดช จิรำธิวฒัน์ มีกำรถือหุ้นในธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบมี
สำขำ ท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทฯ 

ต่อมำเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2557 ZCG ได้ก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้ นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) และด ำเนินกำรให้ ZCG เข้ำถือหุ้นในบริษัทย่อยทัง้ 4 บริษัท ได้แก่ ZRH AKF OTT และ 
GGG ในสดัสว่นร้อยละ 100.0  

 ในปี 2559 เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลกูค้ำให้ครอบคลุมกลุ่มลกูค้ำทุกระดบัและเพื่อเป็นกำรกระจำย
ควำมเสี่ยง (Diversify) ในกำรด ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เข้ำซือ้กิจกำรในเครือแบรนด์ต ำมัว่ ซึ่งเป็นผู้น ำใน
ธุรกิจแฟรนไชสร้์ำนอำหำรไทยอีสำน ประกอบด้วยแบรนด์ ต ำมัว่ ลำวญวน เฝอ แจ่วฮ้อน ข้ำวมนัไก่คณุยำ่ ครัวไทย 
เทปปัน และโคอนุ 

ในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้กิจกำรของร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยมภำยใต้แบรนด์ Sushi Cyu 
จ ำนวน 2 สำขำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลกูค้ำระดบับน และในอีกด้ำนหนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำร
น ำเสนอร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นในรูปแบบใหมภ่ำยใต้แบรนด์ Musha โดยเป็นกำรให้บริกำรอำหำรญ่ีปุ่ นเมนงู่ำยๆ รสชำติ
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อร่อยในรำคำยอ่มเยำว์ เพื่อให้ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและเพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลกูค้ำให้ครอบคลมุ
กลุม่ลกูค้ำระดบักลำงถึงระดบัลำ่ง 

1.4.2  พัฒนำกำรที่ส ำคัญ  

ปี 2534 ▪ กลุ่มผู้ ถือหุ้ นได้เล็งเห็นโอกำสในกำรบุกเบิกตลำดร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นระดับพรีเมี่ยมใน
ประเทศไทย จึงได้เปิดร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นร้ำนแรก ภำยใต้แบรนด์ ZEN ที่ซอยทองหลอ่ ซึ่ง
ถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกตลำดอำหำรญ่ีปุ่ นรำยแรก ๆ ของประเทศไทย ท่ีมุ่งเน้นในกำร
น ำเสนออำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม ด้วยวตัถดุิบระดบัพรีเมี่ยม และกำรบริกำรท่ีมีคณุภำพดี 
ส ำหรับกลุม่ลกูค้ำระดบับน  

ปี 2536 - 2548 ▪ จำกควำมส ำเร็จของร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นภำยใต้แบรนด์ ZEN สำขำแรก กลุม่บริษัทฯ จึงมีกำร
ขยำยสำขำ ZEN อย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2546 บริษัทฯ เล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจในพืน้ที่
ตำ่งจงัหวดัที่มีก ำลงักำรซือ้และควำมต้องกำรบริโภคอำหำรญ่ีปุ่ นท่ีสงูขึน้ จึงได้มีกำรขยำย
สำขำไปต่ำงจังหวัด โดยสำขำ ZEN แห่งแรกในต่ำงจังหวัด ได้แก่ สำขำที่ศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลพลำซำ่  แอร์พอร์ต เชียงใหม ่ จงัหวดัเชียงใหม ่

ปี 2550 - 2553 ▪ จำกกำรขยำยสำขำร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นภำยใต้แบรนด์ ZEN อย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2550 กลุม่
บริษัทฯ ได้พิจำรณำขยำยประเภทร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นให้มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้และ
เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำ จึงเปิดบริกำรร้ำนอำหำรปิง้ย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น (Yakiniku) 
ภำยใต้แบรนด์ AKA แห่งแรก ที่ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัล เวิลด์ และในปีเดียวกนั กลุม่บริษัทฯ 
ได้ขยำยร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ AKA อีกจ ำนวน 2 สำขำ ได้แก่ สำขำรอยลั กำร์เด้น 
พทัยำ และสำขำศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ่ พระรำม 2 

▪ ต่อมำในปี 2552 กลุ่มบริษัทฯ ได้น ำเสนอร้ำนอำหำรไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ในสไตล์ 
“โตเกียว คำเฟ่” ภำยใต้แบรนด์ On the Table สำขำแรก ท่ีศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัล เวิลด์ 

ปี 2554 ▪ กลุม่ผู้ ถือหุ้นได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพและควำมชดัเจน
ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดย 

- จัดตัง้ ZRH ขึน้เมื่อวนัที่ 24 มิถุนำยน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท เพื่อประกอบ
ธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ ZEN และ ZRH ได้ทยอยซือ้ทรัพย์สินหลกัในกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้    แบรนด์ ZEN ทัง้หมดเข้ำมำ
รวมอยูภ่ำยใต้กำรด ำเนินงำนของ ZRH 

- จัดตัง้ OTT ขึน้เมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 8.0 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 80,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท เพื่อประกอบ
ธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ On the Table และ OTT ได้ทยอยซือ้ทรัพย์สินหลกั
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ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่เป็นสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้     แบรนด์ On the 
Table ทัง้หมดเข้ำมำรวมอยูภ่ำยใต้กำรด ำเนินงำนของ OTT 

- จดัตัง้ GGG ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 สงิหำคม 2554 ด้วยทนุจดทะเบียน 12.0 ล้ำนบำท แบง่
ออกเป็นหุ้ นสำมัญจ ำนวน 120,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 100.0 บำท เพื่อ
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยม และ GGG ได้ทยอยซือ้ทรัพย์สนิหลกัใน
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่เป็นสำขำร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบ พรีเมี่ยม ทัง้หมดเข้ำ
มำรวมอยูภ่ำยใต้กำรด ำเนินงำนของ GGG 

- จดัตัง้ AKF ขึน้เมื่อวนัที่ 30 สิงหำคม 2554 ด้วยทนุจดทะเบียน 30.0 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็นหุ้ นสำมัญจ ำนวน 300,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 100.0 บำท เพื่อ
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ AKA และ AKF ได้ทยอยซือ้ทรัพย์สินหลกั
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้    แบรนด์ AKA ทัง้หมด
เข้ำมำรวมอยูภ่ำยใต้กำรด ำเนินงำนของ AKF 

ปี 2555 ▪ ZRH ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 29.0 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 290,000 
หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท สง่ผลให้มีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 30.0 ล้ำนบำท 
เพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

ปี 2556 ▪ AKF ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 20.0 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 200,000 หุ้น 
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท สง่ผลให้มีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 50.0 ล้ำนบำท เพื่อ
รองรับกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

▪ GGG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 18.0 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 180,000 
หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท สง่ผลให้มีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 30.0 ล้ำนบำท 
เพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

ปี 2557 ▪ AKF ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 30.0 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 300,000 หุ้น 
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท สง่ผลให้มีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 80.0 ล้ำนบำท เพื่อ
รองรับกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

▪ OTT ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 17.0 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 170,000 หุ้น 
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท สง่ผลให้มีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 25.0 ล้ำนบำท เพื่อ
รองรับกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจและกำรขยำยสำขำ 

▪ กลุม่ผู้ ถือหุ้นได้จดัตัง้ ZCG หรือ บริษัทฯ ขึน้เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2557 ด้วยทนุจดทะเบยีน
จ ำนวน 135.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ 13,500,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
10.0 บำท เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และได้มี
กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ โดย ZCG ได้เข้ำซือ้หุ้นทัง้หมดของ ZRH 
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AKF OTT และ GGG จำกผู้ ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ดงักลำ่ว ZCG ถือหุ้นในบริษัทยอ่ยทัง้ 4 บริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 100.0 

▪ กลุม่บริษัทฯ ด ำเนินกำรเปิดร้ำนอำหำรปิง้ยำ่งแบบพรีเมีย่มภำยใต้แบรนด์ Tetsu แหง่แรก 
ทีศ่นูย์กำรค้ำเซ็นทรัล เอ็มบำสซี่ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ GGG 

ปี 2558 ▪ บริษัทฯ จัดตัง้ ZSM ขึน้เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 70.0 ล้ำนบำท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 700,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท เพื่อท ำ
หน้ำที่บริหำรจัดกำรระบบซพัพลำยเชน (Supply Chain) ให้กับสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้
แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ  

ปี 2559 ▪ ZCG เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5.6 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน 562,500 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.0 บำท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 140.6 ล้ำนบำท ซึ่ง
เป็นสว่นหนึง่ของกำรซือ้ธุรกิจร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ 

▪ เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลกูค้ำให้ครอบคลมุกลุ่มลกูค้ำทุกระดบัและเพื่อเป็นกำรกระจำย
ควำมเสี่ยง (Diversify) ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนในกำรขยำย
ธุรกิจเข้ำสูธุ่รกิจแฟรนไชส์ กลุม่บริษัทฯ จึงได้เข้ำซือ้กิจกำรในเครือแบรนด์ต ำมัว่ ซึ่งเป็น
ผู้น ำในธุรกิจแฟรนไชส์ร้ำนอำหำรไทยอีสำน ซึง่ประกอบด้วยแบรนด์ ต ำมัว่  ลำวญวน เฝอ 
แจ่วฮ้อน ข้ำวมนัไก่คุณย่ำ ครัวไท เทปปัน และโคอุน โดยเข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของ 
SYN และ ZPC จำกกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้ภำยหลงักำรซือ้กิจกำร  ZCG ถือหุ้นใน 
SYN และ ZPC ในสดัสว่นร้อยละ 100.0 

ปี 2560 ▪ กลุม่บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้กิจกำรของร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยมภำยใต้แบรนด์ Sushi Cyu 
จ ำนวน 2 สำขำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำระดบับน โดยเข้ำซือ้ทรัพย์สนิ
หลกัในกำรประกอบธุรกิจ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ GGG  

▪ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นเจ้ำของร้ำน Sushi Cyu ทัง้ 2 สำขำได้ให้ค ำรับรองเป็นลำย
ลกัษณ์อักษรว่ำภำยในระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันที่ท ำสญัญำซือ้ขำยธุรกิจ จะไม่ท ำกำร
ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกัน หรือ คล้ำยคลงึกนั อนัมีลกัษณะที่เป็นกำรแข่งขนักับ
กิจกำรของ Sushi Cyu  

▪ กลุม่บริษัทฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนเมนอูำหำรญ่ีปุ่ นและน ำเสนอร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นขนำดเลก็ 
ภำยใต้แบรนด์ Musha by Zen ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ ZRH เพื่อเป็นกำรขยำยฐำน
ลกูค้ำให้ครอบคลมุกลุ่มลกูค้ำระดบักลำงถึงระดบัล่ำง และเพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสและ
เพิ่มควำมคลอ่งตวัในกำรท ำธุรกิจแฟรนไชส์ 

▪ เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรสร้ำงกำรเติบโตของรำยได้และเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึง
กลุ่มผู้บริโภคให้มำกขึน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยำยธุรกิจเข้ำสู่ธุรกิจกำรบริกำรเก่ียวกับกำร
ให้บริกำรร้ำนอำหำร เช่น กำรบริกำรจัดส่งอำหำร (Delivery) กำรบริกำรจัดเลีย้ง 
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(Catering) และธุรกิจอำหำรค้ำปลีกส ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุง (Ready-to-
Cook) และผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) ตำมหน้ำสำขำร้ำนอำหำรของ
กลุ่มบริษัทฯ และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยอื่นๆ รวมถึงมีแผนที่จะให้บริกำรบริหำร
ร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และให้บริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกับร้ำนอำหำร 
(Restaurant Consultancy) ส ำหรับผู้ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรที่ต้องกำรสร้ำงระบบกำร
บริหำรร้ำนอำหำรที่ได้มำตรฐำน หรือ ประสบปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ  

ปี 2561 ▪ ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของ ZCG ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 มีมติอนมุตัิ
ให้ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

- แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั ภำยใต้ช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

- เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ จำกหุ้นละ 10.0 บำท เป็นหุ้นละ 1.0 บำท  

- บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 159,375,000.0 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
159,375,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1.0 บำท โดยบริษัทฯ แบ่งกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

- หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 84,375,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ (Right Offering) ทัง้นี  ้กำรช ำระค่ำหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนในส่วนนี  ้ได้
ด ำเนินกำรเสร็จสิน้แล้ว เมื่อวนัท่ี 21 กนัยำยน 2561 และ 

- หุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่ จ ำนวน 75,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering (IPO))  

- ทัง้นี ้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียน
เป็นจ ำนวน 300,000,000.0 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 300,000,000 หุ้น มลูคำ่
หุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.0 บำท  

▪ ในเดือนธนัวำคม กลุม่บริษัทฯ น ำเสนอร้ำนอำหำรไทยแบรนด์ใหม ่ภำยใต้แบรนด์เขียง ซึง่
เน้นรูปแบบอำหำรจำนเดียว ที่เป็นอำหำรตำมสัง่ยอดนิยมของไทย เช่น ข้ำวผดักระเพรำ 
ก๋วยเตี๋ยวคัว่ไก่ ผดัซีอิ๊ว เป็นต้น โดยได้เปิดร้ำนเขียงสำขำแรกที่สถำนีบริกำรน ำ้มนั ปตท. 
เจษฎำบดินทร์ จ.นนทบรีุ 

ปี 2562 ▪ ในเดือนมกรำคม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ZRH มีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน
จ ำนวน 270,000,000.0 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,700,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้
หุ้นละ 100.0 บำท และเรียกประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเร่ืองดังกล่ำว  ทัง้นี ้กำร
ช ำระคำ่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในสว่นนี ้ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิน้แล้ว เมื่อวนัท่ี 30 มกรำคม 2562 
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1.5 โครงสร้ำงกลุ่มบริษัทฯ 

1.5.1 โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทัง้หมด 7 บริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย ZRH AKF GGG 
OTT SYN  ZPC และ ZSM โดยมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงันี ้ 

 

หมำยเหต:ุ (1) บริษัทแกน 

1.5.2 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
ร้ำนอำหำรและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น และเป็นเจ้ำของเคร่ืองหมำยบริกำรของกลุม่แบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น ซึง่มีกำร
ลงทนุในบริษัทยอ่ยดงันี ้

ช่ือบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว ณ วันที่ 
30 กันยำยน 2561                 

(ล้ำนบำท) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ZRH 
ธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น ภำยใต้แบรนด์ “ZEN” และ “Musha” และ 
ร้ำนอำหำรไทยภำยใต้แบรนด์ “เขียง” และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน 

30.0(1) 100.0 

AKF 
ธุรกิจร้ำนอำหำรปิง้ยำ่งสไตล์ญ่ีปุ่ น ภำยใต้แบรนด์  “AKA” ธุรกิจ 
แฟรนไชส์ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน 

80.0 100.0 

GGG 
ธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม ภำยใต้แบรนด์ “Sushi Cyu” 
และ ธุรกิจร้ำนอำหำรปิง้ยำ่งสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียมภำยใต้แบรนด์ 
“Tetsu” และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน 

30.0 100.0 

OTT 
ธุรกิจร้ำนอำหำรแบบไลฟ์สไตล์ในรูปแบบ “โตเกียว  คำเฟ่” ภำยใต้
แบรนด์  “On the Table” ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน 

25.0 100.0 

SYN เจ้ำของเคร่ืองหมำยบริกำรของกลุม่แบรนด์ร้ำนอำหำรไทย  5.0 100.0 

ZPC 
ธุรกิจร้ำนอำหำรไทย ภำยใต้แบรนด์ “ต ำมัว่” “ลำวญวน” “แจว่ฮ้อน” 
“เฝอ” “ครัวไทย” “เทปปัน” “โคอนุ” และ “เดอ ต ำมัว่” ธุรกิจแฟรน
ไชส์ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน 

20.0 100.0 
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ช่ือบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว ณ วันที่ 
30 กันยำยน 2561                 

(ล้ำนบำท) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ZSM 
ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ จดัซือ้ และจดัสง่วตัถดุบิ ให้กบัสำขำ
ภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงกำรจ ำหน่ำยวตัถดุิบให้แก่ 
แฟรนไชส์ซี และกำรจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์อำหำรค้ำปลีก 

70.0 100.0 

หมำยเหตุ: (1) ในเดือนมกรำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ZRH มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 270,000,000.0 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,700,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท และเรียกประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิเร่ือง
ดงักลำ่ว ทัง้นี ้กำรช ำระคำ่หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุในสว่นนี ้ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิน้แล้ว เม่ือวนัที่ 30 มกรำคม 2562 

เนื่องด้วยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น สง่ผลให้บริษัทฯ ต้องมีคุณสมบตัิเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออก
ใหม่ และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 20/2555 เร่ืองกำร
พิจำรณำขนำดของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับกำรอนุญำตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้ นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม ่(รวมกนัเรียกวำ่ “ประกำศ Holding Company”)  

บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศ เพื่อรองรับกำรประกอบ
ธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำขนำดของบริษัทฯ ในสว่นที่เก่ียวกบักำรอนญุำตให้ Holding Company เสนอขำย
หุ้นท่ีออกใหมม่ีรำยละเอียดดงันี ้

เกณฑ์กำรเปรียบเทยีบขนำดของบริษัทฯ 
ข้อก ำหนดตำมประกำศ  

Holding Company 
คุณสมบัติของบริษัทฯ(1) 

ขนำดบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัเปรียบเทียบกบัขนำดบริษัทฯ 
วิธีการค านวณ: (สินทรพัย์รวมของบริษัทฯ หกั เงินลงทนุในบริษัท
ร่วมและบริษัทอืน่) / สินทรพัย์รวมของบริษัทฯ 

≥  ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 100.0 

ขนำดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัเปรียบเทียบกบัขนำดบริษัทฯ 
วิธีการค านวณ: (สินทรพัย์รวมของบริษัทฯ หกั เงินลงทนุในบริษัท
อืน่) / สินทรพัย์รวมของบริษัทฯ 

≥  ร้อยละ 75.0 ร้อยละ 100.0 

ขนำดบริษัทอ่ืนเปรียบเทียบกบัขนำดบริษัทฯ 
วิธีการค านวณ: เงินลงทนุในบริษัทอืน่ / สินทรพัย์รวมของบริษัทฯ 

≤  ร้อยละ 25.0 - 

หมำยเหต:ุ (1) ค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 

ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำแล้ว พบวำ่ 

- ขนำดบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัทกุบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย ZRH AKF GGG OTT SYN 
ZPC และ ZSM ทกุบริษัทรวมกนัมีสดัสว่นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 25.0 ของขนำดบริษัทฯ  
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- ขนำดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัทุกบริษัท ซึ่งประกอบไป  ZRH AKF GGG OTT SYN ZPC 
และ ZSM ทกุบริษัทรวมกนัมีสดัสว่นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 75.0 ของขนำดบริษัทฯ และ 

- บริษัทฯ ไมม่ีบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจอื่น  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศ Holding Company ทกุประกำร 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นกำรลงทนุในบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น โดย ณ ปัจจบุนั ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ สำมำรถแบง่ออกเป็น 3 กลุม่หลกั ได้แก่ 

1. ธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ  

2. ธุรกิจแฟรนไชส์ภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ  

3. ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ได้แก่ (1) ธุรกิจกำรบริกำรจดัสง่อำหำร (Delivery) และกำรบริกำรจดัเลีย้ง (Catering) 
(2) ธุรกิจกำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำเก่ียวกบั
ร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) และ (3) ธุรกิจอำหำรค้ำปลีก เช่น ผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุง 
(Ready-to-Cook) และผลติภณัฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) เป็นต้น 

ณ ปัจจุบนั กลุม่บริษัทฯ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ จ ำนวนทัง้สิน้ 12 แบรนด์ ซึ่ง
สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น จ ำนวน 6 แบรนด์ และกลุ่มแบรนด์ร้ำนอำหำรไทย 
จ ำนวน 6 แบรนด์ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

แบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น 

  โลโก้ ช่ือแบรนด์ ประเภทร้านอาหาร 

 

ZEN ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม 

 

Musha by ZEN ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแนวใหม ่

 

Sushi Cyu Carnival Yakiniku ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม 

 

AKA ร้ำนอำหำรปิง้ยำ่งสไตล์ญ่ีปุ่ น 

 

Tetsu ร้ำนอำหำรปิง้ยำ่งสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม 

 

On the Table Tokyo café ร้ำนอำหำรประเภทไลฟ์สไตล์ 
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แบรนด์ร้ำนอำหำรไทย 

โลโก้ แบรนด์ ลักษณะร้านอาหาร 

 
ต ำมัว่ ร้ำนอำหำรไทย-อีสำน 

 

ลำวญวน ร้ำนอำหำรไทย-อีสำน และเวียดนำม 

 

แจว่ฮ้อน ร้ำนอำหำรประเภทสกีุล้ำวหรือจิม้จุม่ 

 

เฝอ ร้ำนก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนำม 

 
de Tummour ร้ำนอำหำรไทย-อีสำนแบบพรีเม่ียม 

 
เขียง ร้ำนอำหำรไทยตำมสัง่ หรือ อำหำรจำนดว่น 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรที่เปิดด ำเนินกำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ ทัง้สำขำที่
กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ และสำขำแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศจ ำนวนทัง้สิน้ 242 สำขำ โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

แบรนด์ 

สาขาที่กลุ่ม
บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ   
(สาขา) 

สาขาแฟรนไชส์                                                                       
(สาขา) รวม

(สาขา) 

ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา 

1. ZEN 43 - - - - 43 

2. AKA 15 - - 1 - 16 

3. On the Table 18 - - - 1 19 

4. Tetsu 1 - - - - 1 

5. Sushi Cyu 3 - - - - 3 

6. Musha 2 - - - - 2 

7. ต ำมัว่ 13 95 1 1 - 110 
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แบรนด์ 

สาขาที่กลุ่ม
บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ   
(สาขา) 

สาขาแฟรนไชส์                                                                       
(สาขา) รวม

(สาขา) 

ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา 

8. ลำวญวน 4 15 - - - 19 

9. แจว่ฮ้อน 5 9 1 - - 15 

10. เฝอ - 11 - 2 - 13 

11. เดอต ำมัว่ - 1 - - - 1 

รวม 104 131 2 4 1 242 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรที่เปิดด ำเนินกำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ ทัง้สำขำที่
กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ และสำขำแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศจ ำนวนทัง้สิน้ 255 สำขำ โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

แบรนด์ 

สาขาที่กลุ่ม
บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ   
(สาขา) 

สาขาแฟรนไชส์                                                                       
(สาขา) รวม

(สาขา) 

ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา 

1. ZEN 43 - - - - 43 

2. AKA 17 - - 1 - 18 

3. On the Table 18 - - - 1 19 

4. Tetsu 1 - - - - 1 

5. Sushi Cyu 3 - - - - 3 

6. Musha 4 - - - - 4 

7. ต ำมัว่ 13 102 1 1 1 118 

8. ลำวญวน 6 18 - - - 24 

9. แจว่ฮ้อน 4 8 1 - - 13 

10. เฝอ - 8 - 2 - 10 

11. เดอต ำมัว่ - 1 - - - 1 

12. เขียง 1 - - - - 1 

รวม 110 137 2 4 2 255 
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2.2 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่                                                                  
31 ธันวาคม 

ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สุดวันที่  
30 กันยายน 

2558 2559 2560 2561 

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

ธุรกิจร้ำนอำหำร 1,962.0 99.8 2,131.7 97.7 2,308.8 91.8 2,017.6 90.6 

- แบรนด์ ZEN 1,229.9 62.6 1,238.0 56.7 1,154.0 45.9 910.6 40.9 

- แบรนด์ AKA 404.9 20.6 470.0 21.5 516.7 20.5 450.9 20.3 

- แบรนด์ On the Table 259.7 13.2 328.9 15.1 362.3 14.4 297.4 13.4 

- แบรนด์ Tetsu 21.8 1.1 33.8 1.5 41.7 1.7 37.7 1.7 

- แบรนด์ Sushi Cyu 45.7 2.3 38.0 1.7 93.7 3.7 101.1 4.5 

- แบรนด์ Musha - - - - 0.2 0.0 9.9 0.4 

- แบรนด์ร้านอาหารไทย(2) - - 23.0 1.1 140.2 5.6 210.1 9.4 

ธุรกิจแฟรนไชส์(3) - - 43.9 2.0 184.3 7.3 167.3 7.5 

ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน(4) - - - - 7.2 0.3 13.8 0.6 

รำยได้อ่ืน(5) 3.7 0.2 6.3 0.3 14.9 0.6 27.5 1.2 

รวมรายได้ 1,965.7 100.0 2,181.9 100.0 2,515.2 100.0 2,226.3 100.0 

หมำยเหต:ุ (1)  ร้อยละของรำยได้รวม 
(2)  แบรนด์ร้ำนอำหำรไทย ประกอบไปด้วย แบรนด์ ต ำมัว่ แบรนด์ ลำวญวน แบรนด์ แจว่ฮ้อน แบรนด์ เฝอ และ แบรนด์ เดอ ต ำมัว่ 
(3)  รำยได้จำกธุรกิจแฟรนไชส์ ประกอบไปด้วย (1) รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  (2) รำยได้ค่ำ Royalty Fee (3) รำยได้ค่ำ 

Marketing Fee (4) รำยได้จำกกำรขำยวตัถดุิบ และ (5) รำยได้คำ่ก่อสร้ำงสำขำ 
(4)  รำยได้จำกธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน ประกอบไปด้วย (1) รำยได้จำกกำรบริกำรจดัส่งอำหำร (Delivery) และกำรบริกำรจดัเลีย้ง 

(Catering) และ (2) รำยได้จำกธุรกิจอำหำรค้ำปลีก ทัง้นี ้ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรบริหำร
ร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และกำรให้บริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกบัร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) 

(5)  รำยได้อ่ืน ประกอบไปด้วย รำยได้ดอกเบีย้รับและรำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์ เป็นหลกั 
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2.3 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.3.1 ผลิตภณัฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทฯ 

2.3.1.1 ร้านอาหาร 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรร้ำนอำหำรและธุรกิจแฟรนไชส์ภำยใต้แบรนด์
ร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ จ ำนวนทัง้สิน้ 12 แบรนด์ โดยมีรำยละเอียดของแบรนด์ตำ่งๆ ดงันี ้

(1) ZEN 

ร้ำน ZEN เป็นร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม (Authentic Japanese Food) มีพืน้ที่เฉลี่ยต่อ
สำขำประมำณ 160-180 ตร.ม. โดยให้ควำมส ำคญักบักำรคดัเลอืกวตัถดุิบ กำรควบคมุคณุภำพอำหำร 
และมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

 

ร้ำน ZEN มุ่งมัน่ที่จะสร้ำงประสบกำรณ์กำรรับประทำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบแท้ๆ ที่น ำเสนอใน
รูปแบบทีท่นัสมยั ด้วยศิลปะแหง่ควำมมุง่มัน่ตัง้ใจและควำมพิถีพิถนัในทกุรำยละเอียดตำมแบบวิถีแหง่
เซ็นของชำวญ่ีปุ่ น ผสำนรวมกับบรรยำกำศกำรตกแต่งภำยในที่ผ่ำนกำรออกแบบมำเพื่อให้ได้
บรรยำกำศที่อบอุ่นและมีควำมเป็นส่วนตวั เหมือนรับประทำนอำหำรที่บ้ำนและสำมำรถรับประทำน
ร่วมกนัได้ทัง้ครอบครัว โดยร้ำน ZEN ในแต่ละสำขำจะมีทัง้ครัวร้อนและครัวเย็น และมีกำรปรุงอำหำร
สดใหมโ่ดยพอ่ครัวมืออำชีพ       
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ร้ำน ZEN เป็นร้ำนอำหำรแบบตำมสั่ง (A La Carte) โดยมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม
หลำกหลำยประเภท เช่น อำหำรทำนเล่น สลดั ซูชิ ซำซิมิ อำหำรชุด อำหำรปิง้ย่ำง โซบะ อุด้ง ขนม
หวำน เคร่ืองดื่มไมผ่สมแอลกอฮอล์ และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยร้ำน ZEN จะมีกำรน ำเสนอ
เมนูพิเศษตำมเทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรับจำกผลิตภณัฑ์
ใหม่ที่น ำเสนอให้แก่ผู้ บริโภค รวมทัง้กำรจัดกำรท ำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ ประกอบกำรรำยอื่น (Co-
Promotion) เช่น ผู้ ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่ และผู้ ให้บริกำรบตัรเครดิต ทัง้นี ้ร้ำน ZEN มี
กำรขำยบตัรสมำชิกให้แก่ลกูค้ำ มีอำย ุ2 ปี ซึง่สำมำรถใช้เป็นสว่นลดคำ่อำหำรและเคร่ืองดื่มได้ 

   

กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยของร้ำน ZEN คือ ครอบครัวและคนท ำงำนที่มีรำยได้ระดบัปำนกลำง
ถึงสงู โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลีย่ตอ่คนตอ่ครัง้ประมำณ 450 บำท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ ZEN จ ำนวนทัง้สิน้ 43 
สำขำ ซึง่เป็นสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของทัง้หมด โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ที่ตัง้สาขา 
เขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
ต่างจังหวัด รวม 

ศนูย์กำรค้ำ / ห้ำงสรรพสินค้ำ 23 10 33 

คอมมนิูตีม้อลล์ 8 - 8 

สถำนที่อื่นๆ(1) 2 - 2 

รวม 33 10 43 

หมำยเหต:ุ (1) สถำนที่อื่นๆ ได้แก่ อำคำรส ำนกังำน 
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(2) AKA 

ร้ำน AKA เป็นร้ำนอำหำรปิง้ยำ่งสไตล์ญ่ีปุ่ น (Yakiniku) มีพืน้ท่ีเฉลีย่ตอ่สำขำประมำณ 160 
- 180 ตร.ม. โดยให้ควำมส ำคญักบัรำยละเอียดและกำรคดัสรรวตัถดุิบที่มีคณุภำพ ควำมสดใหม ่และมี
ช่ือเสียงจำกที่ตำ่งๆ ทัว่ทกุมมุโลก รวมกบัวิธีกำรปรุงรสอำหำรตำมแบบฉบบัของร้ำน AKA รวมถึงซอส
ปรุงรสสตูรพิเศษที่คิดค้นโดยกลุม่บริษัทฯ ซึง่คิดค้นกรรมวิธีท ำจำกวตัถดุิบชัน้ดีอยำ่งพิถีพิถนั เพื่อให้ได้
ควำมหอมหวำนและรสชำติกลมกลอ่มเหมำะส ำหรับปิง้ยำ่งตำมแบบฉบบัของร้ำน AKA  

 

ส ำหรับร้ำนอำหำรปิง้ย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น (Yakiniku) นัน้ เตำปิง้ย่ำงถือเป็นส่วนส ำคญัในกำร
ประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้เตำปิง้ย่ำงที่มีคุณภำพดีส ำหรับกำรปิง้ย่ำงให้ได้รสชำติที่
เหมำะสม และมีควำมปลอดภยัในกำรปิง้ยำ่ง โดยใช้ระบบเตำถ่ำนไร้ควนัที่มีกำรออกแบบเพื่อกำรปิง้
ย่ำงเตำถ่ำนโดยเฉพำะซึง่มีระบบป้องกนักำรเผำไหม้ย้อนกลบั สง่ผลให้ได้เนือ้สตัว์ที่ปิง้ย่ำงกบัถ่ำนทีม่ี
กลิ่นหอม และรสชำติกลมกลอ่ม ทัง้นี ้กำรใช้เตำถ่ำนมีควำมปลอดภยักว่ำกำรใช้เตำแก๊ส และวิธีกำร
ดดูควนัจำกเตำลงด้ำนลำ่งของโต๊ะอำหำรเป็นกำรเพิ่มควำมสะดวกให้ลกูค้ำในกำรปิง้ยำ่ง และท ำให้ไม่
มีควนัลอยขึน้รบกวนบรรยำกำศกำรรับประทำนอำหำรของลกูค้ำ  

   

รูปแบบกำรให้บริกำรของร้ำน AKA มีทัง้แบบบุฟเฟ่ต์ (Buffet) และแบบตำมสั่ง (A La 
Carte) ซึ่ง ณ ปัจจุบนั อำหำรปิง้ยำ่งแบบบฟุเฟ่ต์มีให้เลือกตัง้แต่รำคำ 339 419 และ 529 บำท ซึ่งเป็น
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รำคำที่ไม่รวมเคร่ืองดื่มและค่ำบริกำร (Service Charge) ทัง้นี ้ส ำหรับลกูค้ำที่ไม่ต้องกำรรับประทำน
อำหำรแบบบฟุเฟ่ต์ สำมำรถเลือกใช้บริกำรอำหำรแบบตำมสัง่ (A La Carte) ได้เช่นกนั โดยร้ำน AKA 
จะมีกำรน ำเสนอเมนพูิเศษตำมเทศกำลตำ่งๆ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรับ
จำกผลติภณัฑ์ใหมท่ี่น ำเสนอให้แก่ผู้บริโภค รวมทัง้กำรจดักำรท ำโปรโมชัน่ร่วมกบัผู้ประกอบกำรรำยอืน่ 
(Co-Promotion) เช่น ผู้ให้บริกำรเครือขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ทัง้นี ้ร้ำน AKA มีกำรขำยบตัรสมำชิกให้แก่
ลกูค้ำ มีอำย ุ2 ปี ซึง่สำมำรถใช้เป็นสว่นลดคำ่อำหำรและเคร่ืองดื่มได้  

  

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยของร้ำน AKA คือ ลกูค้ำวยัท ำงำน กลุ่มเพื่อน และครอบครัวรุ่นใหม่ 
โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลีย่ตอ่คนตอ่ครัง้ประมำณ 500 บำท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ AKA จ ำนวนทัง้สิน้ 16 
สำขำ ซึง่เป็นสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน 15 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์จ ำนวน 1 สำขำ โดย
มีรำยละเอียดดงันี ้

ที่ตัง้สาขา 

สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ สาขาแฟรนไชส์  

รวม 
เขต

กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

เขต
กรุงเทพฯ 

และ
ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

ศนูย์กำรค้ำ / 
ห้ำงสรรพสินค้ำ 

12 3 - - - 1 16 

รวม 12 3 - - - 1 16 

 

ทัง้นี ้ในเดือนมกรำคม ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดร้ำน AKA โดยเป็นสำขำ   
แฟรนไชส์ ที่เมืองเสยีมรำฐ ประเทศกมัพชูำ ซึง่จะเป็นร้ำน AKA สำขำแรกในประเทศกมัพชูำอีกด้วย 
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(3) On the Table 

ร้ำน On the Table เป็นร้ำนอำหำรประเภทไลฟ์สไตล์ มีพืน้ที่เฉลี่ยต่อสำขำประมำณ 140 -
150 ตร.ม. ผสมผสำนระหว่ำงอำหำรญ่ีปุ่ นและอำหำรสไตล์ตะวันตกในรสชำติของคนไทย โดย
บรรยำกำศกำรตกแต่งภำยในร้ำนได้แรงบนัดำลใจมำจำกรูปแบบของโตเกียวคำเฟ่ในประเทศญ่ีปุ่ น ที่
เน้นวสัดุที่ท ำจำกธรรมชำติ ให้ควำมรู้สึกเหมือนกำรรับประทำนอำหำรที่บ้ำน มีควำมอบอุ่นและเป็น
กนัเอง  

 
 

 

ร้ำน On the Table เป็นร้ำนอำหำรแบบตำมสั่ง  (A La Carte) มีบริกำรอำหำรแบบ 
Homemade ที่ปรุงสดใหม่หลำยประเภท เช่น ข้ำว พำสต้ำ ซูชิ สลดั และพิซซ่ำ เป็นต้น รวมถึงของ
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หวำนและเคร่ืองดื่มหลำกหลำยประเภท  โดยร้ำน On the Table จะมีกำรน ำเสนอเมนูพิเศษตำม
เทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรับจำกผลิตภณัฑ์ใหม่ที่น ำเสนอ
ให้แก่ผู้บริโภค นอกจำกนี ้ร้ำน On the Table มีกำรจดัท ำโปรโมชัน่ร่วมกบัผู้ประกอบกำรรำยอื่น (Co-
Promotion) เช่น บตัรเครดิต ผู้ให้บริกำรเครือขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตำ่งๆ ทัง้นี ้ร้ำน On the Table มีกำร
ขำยบตัรสมำชิกให้แก่ลกูค้ำ ไมก่ ำหนดอำยบุตัร แตส่ำมำรถใช้แต้มสะสมภำยใน 2 ปี ซึง่สำมำรถใช้เป็น
สว่นลดคำ่อำหำรและเคร่ืองดื่มได้ 

   

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของร้ำน On the Table ได้แก่ ลูกค้ำกลุ่มเพื่อน ลูกค้ำกลุ่มพนกังำน
ออฟฟิศ และครอบครัวคนรุ่นใหม ่โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลีย่ตอ่คนตอ่ครัง้ประมำณ 380 บำท 

โดย ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ On the Table 
จ ำนวนทัง้สิน้ 19 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน 18 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์
จ ำนวน 1 สำขำ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ที่ตัง้สาขา 

สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ สาขาแฟรนไชส์  

รวม 
เขต

กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

เขต
กรุงเทพฯ 

และ
ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

ศนูย์กำรค้ำ / 
ห้ำงสรรพสินค้ำ 

14 2 - - - 1 17 

คอมมนิูตีม้อลล์ 2 - - - - - 2 

รวม 16 2 - - - 1 19 
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(4) Tetsu 

ร้ำน Tetsu เป็นร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและปิง้ย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น (Yakiniku) ระดบัพรีเมี่ยมของกลุม่
บริษัทฯ มีพืน้ท่ีเฉลีย่ตอ่สำขำประมำณ 170 - 180 ตร.ม. โดยให้บริกำรอำหำรประเภทซำชิมิและปิง้ยำ่ง 
และมุ่งเน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ควำมอร่อยของเนือ้โอมิ หนึ่งในสำมของสดุยอดเนือ้ววัเป็นวตัถุดิบ
หลกั และกำรตกแต่งร้ำนสไตล์อินดสัเทรียล คอนเทมโพรำร่ี ที่ให้ควำมรู้สึกดิบ เท่ห์ มีสไตล์ โดดเด่น
ด้วยผนงัอิฐเปลอืย เพื่อให้ได้พืน้ผิวที่สวยงำมตำมวิถีธรรมชำติ  

  

ร้ำน Tetsu เป็นร้ำนอำหำรแบบตำมสัง่ (A La Carte) โดยให้บริกำรอำหำรที่มีควำมสดใหม ่
มีเมนทูัง้ในสว่นปิง้ย่ำง ซูชิ ซึ่งใช้วตัถดุิบเกรดพรีเมี่ยม มีควำมสดสะอำด และได้รสชำติแบบต้นต ำรับ 
ทัง้นี ้ร้ำน Tetsu ให้ควำมส ำคญักับคุณภำพของวัตถุดิบ โดยกำรคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภำพ และ
น ำเข้ำวตัถุดิบส่วนหนึ่งจำกต่ำงประเทศโดยตรง จุดเด่นของร้ำน Tetsu คือเนือ้โอมิวำกิว ซึ่งเป็นเนือ้
น ำเข้ำจำกฟำร์มที่ใหญ่ที่สดุในภมูิภำคคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีตรำสญัลกัษณ์กำรันตีสดุยอดเนือ้โอมิ
จำกญ่ีปุ่ น รวมถึงกำรเลือกใช้เตำปิง้ย่ำงแบบเดียวกบัร้ำน AKA เพื่อรักษำคณุภำพและรสชำติอำหำร 
และควำมปลอดภยัในกำรปิง้ยำ่ง นอกจำกนี ้ร้ำน Tetsu จะมีกำรน ำเสนอเมนพูิเศษ (Exclusive Menu) 
ตำมเทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรับจำกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
น ำเสนอให้แก่ผู้บริโภค 

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยของร้ำน Tetsu คือ ลกูค้ำผู้ ช่ืนชอบอำหำรที่ใช้วตัถดุิบระดบัพรีเมี่ยม 
พร้อมทัง้มีไพรเวทโซนส ำหรับจดัเลีย้งสงัสรรค์เฉพำะกลุ่ม เพื่อรองรับทุกควำมต้องกำรที่หลำกหลำย 
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่ช่ืนชอบอำหำรญ่ีปุ่ นอยำ่งแท้จริง โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลีย่ตอ่คนตอ่ครัง้
ประมำณ 1,600 บำท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ Tetsu จ ำนวนทัง้สิน้ 1 
สำขำ ซึง่สำขำดงักลำ่วเป็นสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ที่ตัง้สาขา 
เขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
ต่างจังหวัด รวม 

ศนูย์กำรค้ำ 1 - 1 

รวม 1 - 1 
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(5) Sushi Cyu 

ร้ำน Sushi Cyu เป็นร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและปิง้ย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น (Yakiniku) ระดบัพรีเมี่ยมของ
กลุ่มบริษัทฯ มีพืน้ที่เฉลี่ยต่อสำขำประมำณ 200 - 250 ตร.ม. โดยจะคดัเลือกวตัถุดิบคุณภำพระดบั   
พรีเมี่ยม โดยมีกำรน ำเข้ำวตัถดุิบที่ส ำคญัเช่น ปลำทนูำ่ และไขห่อยเมน่ จำกประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง และ
ประกอบอำหำรโดยพอ่ครัวมืออำชีพเพื่อให้ได้รสชำติอำหำรญ่ีปุ่ นแบบแท้ๆ  

  

ร้ำน Sushi Cyu เป็นร้ำนอำหำรแบบตำมสัง่ (A La Carte) โดยมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดืม่
หลำกหลำยประเภท เช่น อำหำรทำนเล่น สลดั ซูชิ ซำซิมิ อำหำรชุด อำหำรปิง้ย่ำง โซบะ อุด้ง ขนม
หวำน เคร่ืองดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยร้ำน Sushi Cyu จะมีเมนู
พิเศษ (Exclusive Menu) ได้แก่ “Omakase อร่อยตำมใจเชฟ” ซึ่งเป็นเมนทูี่มีเซ็ตซูชิย่อยๆ ประมำณ 
10 - 13 ค ำที่คดัสรรโดย Sushi Chef ทัง้คนไทยและญ่ีปุ่ น นอกจำกนี ้ร้ำน Sushi Cyu มีกำรจดัเทศกำล
ต่ำงๆ เพื่อกระตุ้นยอดขำย เช่น กำรจัดคอร์ส อำหำร โดยเชิญเชฟชำวญ่ีปุ่ นที่ได้รับรำงวลั Michelin 
Star 3 ดำว มำให้บริกำรอำหำรแบบพรีเมี่ยม และเป็นแบบสว่นตวั ซึ่งเปิดให้ลกูค้ำที่สนใจจองเข้ำร่วม
คอร์สดงักลำ่ว และได้รับผลตอบรับทีด่ีจำกลกูค้ำ เป็นต้น 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของร้ำน Sushi Cyu คือ ลูกค้ำผู้ ช่ืนชอบอำหำรญ่ีปุ่ นที่มีก ำลงัซือ้สงู 
ลกูค้ำนิติบคุคล และผู้มีภำพลกัษณ์และรสนิยมระดบัสงู โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลี่ยตอ่คนตอ่ครัง้ประมำณ 
1,600 บำท 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ Sushi Cyuจ ำนวน
ทัง้สิน้ 3 สำขำ ซึง่เป็นสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของทัง้หมด โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

ที่ตัง้สาขา 
เขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
ต่างจังหวัด รวม 

ศนูย์กำรค้ำ / ห้ำงสรรพสินค้ำ 1 - 1 

คอมมนิูตีม้อลล์ 1 - 1 

สถำนที่อื่นๆ(1) 1 - 1 

รวม 3 - 3 

หมำยเหต:ุ (1) สถำนที่อ่ืนๆ ได้แก่ อำคำรส ำนกังำน 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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(6) Musha  

ร้ำน Musha เป็นร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแนวใหม่ที่เป็นกำรพฒันำและปรับเปลีย่นเมนจูำกแบรนด์
ร้ำนอำหำร ZEN และมีขนำดเล็กกว่ำร้ำน ZEN มีพืน้ที่เฉลี่ยตอ่สำขำประมำณ 60 – 80 ตร.ม. โดยเป็น
แบรนด์ที่กลุม่บริษัทฯ น ำเสนอเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคและครอบคลมุกลุม่ลกูค้ำ
ระดบัขัน้ต้น-กลำง เน้นควำมอิ่มอร่อย มีคณุภำพ ด้วยกำรบริกำรท่ีรวดเร็ว โดยเมนอูำหำรจะเน้นอำหำร
จำนเดียวในรำคำที่ยอ่มเยำ สำมำรถเติมข้ำวได้ฟรี โดยจะมีรำยกำรอำหำรน้อยกวำ่ร้ำนอำหำร ZEN ท ำ
ให้กำรบริหำรจัดกำรร้ำนมีควำมคล่องตวั ทัง้ในด้ำนต้นทุนและจ ำนวนพนกังำนต่อสำขำ ทัง้นี ้กลุ่ม
บริษัทฯ มีแผนกำรขยำยร้ำน Musha ให้มีสำขำครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ทัง้ประเทศ ผ่ำนกำรขำยแฟรนไชส์
เป็นหลกั 

 

กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยของร้ำน Musha คือ นกัเรียน/นกัศกึษำ ลกูค้ำวยัเร่ิมต้นท ำงำน รวมทัง้
ครอบครัว และผู้บริโภคที่ต้องกำรรับประทำนอำหำรพร้อมเสิร์ฟ (Quick Meal) โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลี่ย
ตอ่คนตอ่ครัง้ประมำณ 150 บำท 

  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ Musha จ ำนวนทัง้สิน้ 
2 สำขำ ซึง่เป็นสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของทัง้หมด โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

ที่ตัง้สาขา 
เขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
ต่างจังหวัด รวม 

ศนูย์กำรค้ำ / ห้ำงสรรพสินค้ำ - 1 1 

ห้ำงค้ำปลีก 1 - 1 

รวม 1 1 2 

(7) ต ามั่ว  

ร้ำน ต ำมัว่ เป็นร้ำนอำหำรไทย-อีสำน มีพืน้ที่เฉลี่ยต่อสำขำประมำณ 80-120 ตร.ม. โดยมี
กำรตกแต่งบรรยำกำศภำยในร้ำนให้ควำมรู้สึกอบอุ่นและร่วมสมัย ให้ควำมส ำคัญกับควำม
สะดวกสบำยในพืน้ท่ีใช้สอย และได้จดัสว่นต ำส้มต ำมำแสดงในสว่นท่ีลกูค้ำสำมำรถมองเห็นได้ ซึง่ ถือ
เป็นจดุเดน่ของร้ำน ต ำมัว่ นอกจำกนี ้ยงัเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมใสใ่จในทกุวธีิกำรปรุงและวตัถดุบิ
ซึ่งได้รับกำรคดัสรรมำเป็นอย่ำงดี เพื่อให้ลกูค้ำมัน่ใจว่ำอำหำรทุกจำนมีคุณภำพและรสชำติจดัจ้ำน 
ตำมสโลแกน “อำหำรรสจดั ถนดัเร่ืองต ำ”  

  

ร้ำน ต ำมั่ว เป็นร้ำนอำหำรแบบตำมสั่ง (A La Carte) โดยให้บริกำรอำหำรไทย-อีสำน 
หลำกหลำยประเภทด้วยวัตถุดิบที่สะอำดและมีคุณภำพ เช่น ส้มต ำ ไก่ทอด และผัดหมี่ เป็นต้น 
นอกจำกนี ้ร้ำน ต ำมัว่ จะมีกำรน ำเสนอเมนพูิเศษ (Exclusive Menu) ตำมเทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำร
กระตุ้นยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรับจำกผลติภณัฑ์ใหมท่ี่น ำเสนอให้แก่ผู้บริโภค 

   

กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยของร้ำน ต ำมัว่ คือ ครอบครัวและคนท ำงำนที่มีรำยได้ระดบัปำนกลำง 
โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลีย่ตอ่คนตอ่ครัง้ประมำณ 250 บำท 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.2.2 หน้ำที่ 15 
 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ ต ำมัว่ จ ำนวนทัง้สิน้ 
110 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน 13 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์จ ำนวน 97 
สำขำ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ที่ตัง้สาขา 

สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ สาขาแฟรนไชส์  

รวม 
เขต

กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

เขต
กรุงเทพฯ 

และ
ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

ศนูย์กำรค้ำ / 
ห้ำงสรรพสินค้ำ 

3 1 - 12 29 1 46 

คอมมนิูตีม้อลล์ - - - 4 - - 4 

ห้ำงค้ำปลีก 2 4 - 9 22 - 37 

Stand Alone 1 - - 9 2 - 12 

สถำนีบริกำรน ำ้มนั 2 - - - 5 - 7 

สถำนที่อื่นๆ(1) - - - 2 1 1 4 

รวม 8 5 - 36 59 2 110 

หมำยเหต:ุ (1) สถำนที่อื่นๆ ได้แก่ อำคำรส ำนกังำน และโรงแรม 

(8) ลาวญวน  

ร้ำน ลำวญวน เป็นร้ำนอำหำรที่ผสมผสำนระหวำ่งอำหำรไทย-อีสำน และอำหำรเวียดนำม 
มีพืน้ท่ีเฉลีย่ตอ่สำขำประมำณ 80-120 ตร.ม. โดยน ำเสนออำหำรท่ีผสมผสำนระหวำ่งอำหำรไทย-อสีำน 
กบัอำหำรเวียดนำมหลำกหลำยชนิด ที่มำรวมเข้ำกนัได้อย่ำงลงตวั เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคที่ต้องกำรอำหำรเพื่อสขุภำพท่ีสด สะอำด และอร่อย 

  

ร้ำน ลำวญวน เป็นร้ำนอำหำรแบบตำมสัง่ (A La Carte) โดยให้บริกำรอำหำรไทย-อีสำน 
ผสมผสำนกับอำหำรเวียดนำมที่ปรับรสชำติให้สำมำรถรับประทำนรวมกนัได้อย่ำงลงตวั นอกจำกนี ้
ร้ำน ลำวญวน จะมีกำรน ำเสนอเมนพูิเศษ (Exclusive Menu) ตำมเทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุ้น
ยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรับจำกผลติภณัฑ์ใหมท่ี่น ำเสนอให้แก่ผู้บริโภค 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยของร้ำน ลำวญวน คือ ครอบครัวและคนท ำงำนที่มีรำยได้ระดบัปำน
กลำง โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลีย่ตอ่คนตอ่ครัง้ประมำณ 300 บำท 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ ลำวญวน จ ำนวน
ทัง้สิน้ 19 สำขำ ซึง่เป็นสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน 4 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์จ ำนวน 15 
สำขำ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ที่ตัง้สาขา 

สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ สาขาแฟรนไชส์  

รวม 
เขต

กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

เขต
กรุงเทพฯ 

และ
ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

ศนูย์กำรค้ำ / 
ห้ำงสรรพสินค้ำ 

3 1 - 7 7 - 18 

Stand Alone - - - 1 - - 1 

รวม 3 1 - 8 7 - 19 

(9) แจ่วฮ้อน  

ร้ำน แจ่วฮ้อน เป็นร้ำนอำหำรประเภทสกีุล้ำวหรือจิม้จุม่ มีพืน้ท่ีเฉลีย่ตอ่สำขำประมำณ 130-
140 ตร.ม. โดยน ำเสนออำหำรประเภทจิม้จุ่ม ด้วยน ำ้ซุปที่เคี่ยวจำกวตัถดุิบชัน้ดี และน ำ้จิม้แจ่วตำม
สตูรฉบบัอีสำนแท้ๆ 

  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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รูปแบบกำรให้บริกำรของร้ำน แจ่วฮ้อน มีทัง้แบบบุฟเฟ่ต์ (Buffet) และแบบตำมสัง่ (A La 
Carte) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน แบบบุฟเฟ่ต์มีรำคำ 299 บำท ซึ่งเป็นรำคำที่ไม่รวมเคร่ืองดื่ม และค่ำบริกำร 
(Service Charge) ทัง้นี ้ส ำหรับลกูค้ำที่ไม่ต้องกำรรับประทำนอำหำรแบบบุฟเฟ่ต์ สำมำรถสัง่อำหำร
แบบตำมสัง่ (A La Carte) ได้เช่นกนั โดยร้ำน แจ่วฮ้อน จะมีกำรน ำเสนอเมนพูิเศษ (Exclusive Menu) 
ตำมเทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรับจำกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
น ำเสนอให้แก่ผู้บริโภค 

  

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยของร้ำน แจ่วฮ้อน คือ ครอบครัวและคนท ำงำนที่มีรำยได้ระดบัปำน
กลำง โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลีย่ตอ่คนตอ่ครัง้ประมำณ 350 บำท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ แจ่วฮ้อน จ ำนวนทัง้สิน้ 
15 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน 5 สำขำ และสำขำแฟรนไชส์จ ำนวน 10 สำขำ 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ที่ตัง้สาขา 

สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ สาขาแฟรนไชส์  

รวม 
เขต

กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

เขต
กรุงเทพฯ 

และ
ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

ศนูย์กำรค้ำ / 
ห้ำงสรรพสินค้ำ 

4 - - 2 5 - 11 

คอมมนิูตีม้อลล์ - - - 2 - - 2 

ห้ำงค้ำปลีก - 1 - - - - 1 

สถำนที่อื่นๆ(1) - - - - - 1 1 

รวม 4 1 - 4 5 1 15 

หมำยเหต:ุ (1) สถำนที่อื่นๆ ได้แก่ โรงแรม 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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(10) เฝอ  

ร้ำน เฝอ เป็นร้ำนอำหำรก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนำม มีพืน้ที่เฉลี่ยต่อสำขำประมำณ 80-100 
ตร.ม. โดยน ำเสนอก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชำติกลมกลอ่ม เน้นหนกัไปที่เคร่ือง ทัง้หม ูเนือ้ เคร่ืองใน และไขเ่ยิม้  
เสร์ิฟพร้อมน ำ้จิม้ที่ใช้ทำนเฉพำะกบัเฝอ ทำนเคียงกบัพริกจ่ี (พริกหนุม่ลนไฟ) และผกัสดอีกมำกมำย มี
กำรตกแตง่ภำยในร้ำนซึง่เน้นให้ลกูค้ำรู้สกึสบำยตำ ด้วยภำพเพ้นท์ผนงัแบบร่วมสมยั แตย่งัคงกลิน่อำย
วิถีชีวิตของชำวเวียดนำม  

  

ร้ำน เฝอ เป็นร้ำนอำหำรแบบตำมสัง่ (A La Carte) โดยให้บริกำรก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนำม 
หลำกหลำยประเภทโดยเน้นเคร่ืองเป็นหลกั เช่น เฝอแห้งหมู เฝอเนือ้น ำ้ และเส้นหมี่หมูย่ำง เป็นต้น 
นอกจำกนี ้ร้ำน เฝอ จะมีกำรน ำเสนอเมนูพิเศษ (Exclusive Menu) ตำมเทศกำลต่ำงๆ เพื่อเป็นกำร
กระตุ้นยอดขำย และทดสอบกระแสตอบรับจำกผลติภณัฑ์ใหมท่ี่น ำเสนอให้แก่ผู้บริโภค 

   

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยของร้ำน เฝอ คือ นกัเรียน/นกัศึกษำ ลกูค้ำวยั เร่ิมต้นท ำงำน รวมทัง้
ครอบครัว และผู้บริโภคที่ต้องกำรรับประทำนอำหำรพร้อมเสิร์ฟ (Quick Meal) โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลี่ย
ตอ่คนตอ่ครัง้ประมำณ 120 บำท 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ เฝอ จ ำนวนทัง้สิน้ 13 
สำขำ ซึง่เป็นสำขำแฟรนไชส์ทัง้หมด โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.2.2 หน้ำที่ 19 
 

ที่ตัง้สาขา 

สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ สาขาแฟรนไชส์  

รวม 
เขต

กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

เขต
กรุงเทพฯ 

และ
ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

ศนูย์กำรค้ำ / 
ห้ำงสรรพสินค้ำ 

- - - 2 1 2 5 

ห้ำงค้ำปลีก - - - 2 - - 2 

Stand Alone - - - 2 - - 2 

สถำนีบริกำรน ำ้มนั - - - - 4 - 4 

รวม - - - 6 5 2 13 

(11) เดอต ามั่ว 

ร้ำน เดอต ำมัว่ เป็นร้ำนอำหำรไทย-อีสำนแบบพรีเมี่ยม มีพืน้ที่เฉลี่ยต่อสำขำประมำณ 150 
ตร.ม. โดยน ำเสนออำหำรอีสำนแบบต้นต ำรับ 

  

ร้ำน เดอต ำมัว่ เป็นร้ำนอำหำรแบบตำมสัง่ (A La Carte) โดยให้บริกำรอำหำรไทย-อีสำน 
หลำกหลำยเมนทูี่มีกำรปรับเปลี่ยนเมนจูำกแบรนด์ต ำมัว่ ด้วยกำรเพิ่มควำมพรีเมี่ยม ปรับปรุงรสชำติ 
และใช้วตัถดุิบคณุภำพสงู เพื่อให้ลกูค้ำได้รับประสบกำรณ์รสชำติอำหำรไทย-อีสำนแบบแท้ๆ 
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กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยของร้ำน เดอต ำมัว่ คือ กลุม่ลกูค้ำที่มีรำยได้สงูและลกูค้ำชำวตำ่งชำติ
โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลีย่ตอ่คนตอ่ครัง้ประมำณ 400 บำท 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ เดอต ำมั่ว  จ ำนวน
ทัง้สิน้ 1 สำขำ ซึง่เป็นสำขำแฟรนไชส์ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ที่ตัง้สาขา 

สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ สาขาแฟรนไชส์  

รวม 
เขต

กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

เขต
กรุงเทพฯ 

และ
ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

ศนูย์กำรค้ำ  - - - 1 - - 1 

รวม - - - 1 - - 1 

(12) เขียง 

ร้ำน เขียง เป็นร้ำนอำหำรไทยตำมสัง่หรืออำหำรจำนดว่น เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เร่งรีบของ
คนไทย มีพืน้ที่เฉลี่ยตอ่สำขำประมำณ 50 ตร.ม. โดยน ำเสนออำหำรตำมสัง่ที่เป็นที่ช่ืนชอบของคนไทย 
เช่น ข้ำวผดักะเพรำ หมกูระเทียม ข้ำวผดัโบรำณ มำมำ่ผดัแห้ง คะน้ำหมกูรอบ ก๋วยเตี๋ยวคัว่ไก่ และ ผดั
ซีอิ๊ว เป็นต้น 

  

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยของร้ำน เขียง คือ ลกูค้ำวยัเร่ิมต้นท ำงำน ครอบครัว รวมทัง้นกัเรียน/
นกัศึกษำ และผู้บริโภคที่ต้องกำรรับประทำนอำหำรพร้อมเสิร์ฟ (Quick Meal) โดยมีกำรใช้จ่ำยเฉลี่ย
ตอ่คนตอ่ครัง้ประมำณ 80-100 บำท 

โดยกลุ่มบริษัทฯ เปิดร้ำนเขียงสำขำแรกในเดือนธันวำคม ปี 2561  ที่สถำนีบริกำรน ำ้มนั 
ปตท. เจษฎำบดินทร์ จ.นนทบรีุ 

(13) แบรนด์อื่นๆ 

                นอกจำกแบรนด์ร้ำนอำหำรที่มีสำขำเปิดด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจบุนัจ ำนวน 12 แบรนด์แล้วนัน้ 
กลุม่บริษัทฯ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและแบรนด์ร้ำนอำหำรไทยอีกหลำยแบรนด์ เช่น Donburi ครัว
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ไทย เทปปัน และโคอุน เป็นต้น ซึ่งสำมำรถน ำแบรนด์ดงักล่ำวมำพิจำรณำเปิดเพิ่มเติมตำมลกัษณะ
พืน้ท่ี และกลุม่ลกูค้ำที่เหมำะสมในกำรเปิดสำขำร้ำนอำหำร 

2.3.1.2 แฟรนไชส์ 

ระบบแฟรนไชส์ของกลุ่มบริษัทฯ นัน้ มีอยู่ 2 แบบหลกั ได้แก่ (1) กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ เลือก  
แบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงท ำเลที่ตัง้ และน ำเสนอให้กบัแฟรนไชส์ซีพิจำรณำ และ (2) 
แฟรนไชส์ซีเป็นผู้ เลือกแบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงท ำเลที่ตัง้ และน ำเสนอให้กับกลุ่ม
บริษัทฯ พิจำรณำ ถึงควำมเหมำะสมของท ำเลที่ตัง้ดงักลำ่ว 

เมื่อกลุม่บริษัทฯ และแฟรนไชส์ซีสำมำรถตกลงถึงแบรนด์และท ำเลที่ตัง้ได้ กลุม่บริษัทฯ จะ
เข้ำท ำสัญญำแฟรนไชส์กับแฟรนไชส์ซีในประเทศไทยเป็นระยะเวลำ 5 ปี และกับแฟรนไชส์ซีใน
ต่ำงประเทศเป็นระยะเวลำ 5 – 10 ปี โดยกลุม่บริษัทฯ ก ำหนดกำรเก็บค่ำตอบแทนจำกแฟรนไชส์ซี 3 
รูปแบบ ได้แก่  (1) ค่ำ Franchise Fee ตัง้แต่ 400,000 – 800,000 บำท แล้วแต่ประเภทแบรนด์
ร้ำนอำหำร ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บครัง้แรกเพียงครัง้เดียวตลอดอำยขุองสญัญำแฟรนไชส์ (2) ค่ำ 
Royalty Fee ตัง้แตอ่ตัรำร้อยละ 2.0 ถึงร้อยละ 4.0 ของรำยได้ตอ่เดือนของแฟรนไชส์ซี แล้วแตป่ระเภท
แบรนด์ร้ำนอำหำร (ส ำหรับแฟรนไชส์ซีรำยใหมน่บัตัง้แต่ช่วงต้นปี 2561 เป็นต้นมำ กลุม่บริษัทฯ จะคิด
ค่ำ Royalty Fee ที่อตัรำร้อยละ 4.0 ของรำยได้ต่อเดือนของแฟรนไชส์ซี) และ (3) ค่ำ Marketing Fee 
ตัง้แต่อัตรำร้อยละ 1.0 ถึงร้อยละ 2.0 ของรำยได้ต่อเดือนของแฟรนไชส์ซี แล้วแต่ประเภทแบรนด์
ร้ำนอำหำร (ส ำหรับแฟรนไชส์ซีรำยใหม่และสญัญำแฟรนไชส์ที่มีกำรต่ออำยุนบัตัง้แต่ช่วงต้นปี 2561 
เป็นต้นมำ กลุ่มบริษัทฯ จะคิดค่ำ Marketing Fee ที่อตัรำร้อยละ 2.0) อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับสำขำแฟรน
ไชส์ในต่ำงประเทศ กลุม่บริษัทฯ จะมีกำรคิดค่ำ Franchise Fee และ Royalty Fee ในอตัรำที่แตกตำ่ง
กนั (ค่ำ Franchise Fee ตัง้แต่ 1,000,000 – 1,500,000 บำท และค่ำ Royalty Fee ตัง้แต่อตัรำร้อยละ 
1.5 ถึง ร้อยละ 4.0 ของรำยได้ต่อเดือนของแฟรนไชส์ซี ) แต่จะไม่มีกำรคิดค่ำ Marketing Fee 
เนื่องจำกแฟรนไชส์ซีในตำ่งประเทศจะเป็นผู้ท ำกำรตลำดด้วยตนเอง 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ จะให้กำรสนบัสนุนแฟรนไชส์แบบครบวงจร ตัง้แต่กำรให้บริกำรจัดหำ
ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงสำขำ กำรตกแต่งภำยในสำขำ กำรฝึกอบรมพนกังำน กำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
เปิดร้ำน กำรจดัอบรมหลกัสตูรตำ่งๆ ให้กบัแฟรนไชส์ซีอยำ่งตอ่เนื่อง รวมถึงกำรท ำกำรตลำด 

– กำรบริกำรจดัหำผู้ รับเหมำก่อสร้ำง เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัแฟรนไชส์ซี และ
เป็นควบคุมภำพลกัษณ์ของแบรนด์ กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหำผู้ รับเหมำก่อสร้ำงในกำร
ก่อสร้ำงสำขำให้กับแฟรนไชส์ซี รวมถึงกลุ่มบริษัทฯจะเป็นผู้ออกแบบกำรตกแต่งภำยใน
สำขำให้สอดคล้องกบัท ำเลที่ตัง้ ซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลำก่อสร้ำงสำขำอยู่ที่ประมำณ 1 – 2 
เดือน และเงินลงทุนในกำรก่อสร้ำงสำขำในประเทศไทยประมำณ 2.4 – 4.6 ล้ำนบำท 
แล้วแตป่ระเภทแบรนด์ร้ำนอำหำรและขนำดของสำขำ 

– กำรฝึกอบรมและเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดร้ำน ทำงกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสำขำที่
ด ำเนินงำนภำยใต้กำรดแูลของกลุม่บริษัทฯ เป็นสำขำส ำหรับฝึกพนกังำน (Training Store) 
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โดยจัดให้มีกำรฝึกงำนในทุกต ำแหน่งอย่ำงเป็นเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดสำขำ เพื่อให้
พนักงำนของแฟรนไชส์ซีได้รับควำมรู้ควำมช ำนำญอย่ำงเพียงพอในกำรท ำงำนแต่ละ
ต ำแหนง่ โดยแฟรนไชส์ซีจะได้รับคูม่ือกำรประกอบอำหำรและคูม่ือกำรบริหำรร้ำน  

นอกจำกกำรให้กำรสนบัสนนุในกำรเปิดร้ำนและฝึกอบรมพนกังำนแล้วนัน้ กลุม่ บริษัทฯ ยงั
มีกำรจดัอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ ให้กบัทำงแฟรนไชส์ซีอย่ำงตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรและจดักำรร้ำนอำหำรให้ได้ก ำไรสงูสดุ 

– กำรท ำกำรตลำด (ส ำหรับแฟรนไชส์ซีในประเทศไทย) กลุม่บริษัทฯ มีกำรวำงแผนกำรตลำด
ตลอดทัง้ปี ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น กำรโฆษณำผ่ำนโทรทศัน์ วิทย ุบิลบอร์ด สื่อออนไลน์และสื่อ
ทำงสงัคม (Social Media) กำรใช้ดำรำนกัร้อง รวมทัง้เนทไอดอล ที่มีช่ือเสยีงในกำรโปรโมท
แบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ รวมทัง้ มีกำรจดัท ำโปรโมชัน่สง่เสริมกำรขำยตำ่งๆ อยำ่ง
ต่อเนื่อง เช่น กำรท ำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ ประกอบกำรรำยอื่น (Co-Promotion) เช่น ผู้
ให้บริกำรเครือขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี และผู้ให้บริกำรบตัรเครดิต เป็นต้น กำรจดัท ำเมนใูหม่ๆ  
ตลอดทัง้ปี กำรจดัโปรโมชัน่วนัส ำคญัต่ำงๆ นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัใช้สื่อออนไลน์ และ
สื่อทำงสงัคม (Social Media) ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น Facebook Instagram และ Line ในกำร
ท ำกำรตลำดเพี่อเข้ำถึงผู้บริโภคให้ได้รวดเร็วและครอบคลมุมำกที่สดุ 

ทัง้นี ้แฟรนไซส์ซีจะต้องมีกำรวำงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เก่ียวกบัระบบกำรขำยหน้ำร้ำน 
(POS) ให้เรียบร้อยก่อนเปิดด ำเนินกำร 

ในปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของแฟรนไชส์ซี ดงันี ้ 

(1) กำรตรวจสอบกำรบนัทกึรำยได้ของแฟรนไชส์ซี 

ตำมสัญญำแฟรนไชส์ก ำหนดว่ำในกำรบันทึกรำยได้ แฟรนไชส์ซีจะต้องใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่ำนทำงจุดก ำหนดกำรขำย (POS) ที่ก ำหนด โดยกลุม่บริษัทฯ สำมำรถเช่ือมตอ่
กบัระบบคอมพิวเตอร์ดงักลำ่วได้ และแฟรนไชส์ซีมีหน้ำที่จดัท ำบนัทกึรำยได้ให้เป็นไปตำมวธีิและระบบ
ที่ก ำหนดโดยกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ยินยอมและให้ควำมร่วมมือกบักลุม่บริษัทฯ ในกำรเข้ำตรวจสอบกำร
บนัทึกรำยได้ นอกจำกนี ้ฝ่ำยปฏิบตัิกำรแฟรนไชส์ (Franchise Operations) จะเข้ำเยี่ยมชมแฟรนไชส์
แตล่ะสำขำทกุ 1-2 เดือน เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของสำขำแฟรนไชส์อยำ่งตอ่เนื่อง ซึง่รวมถึงกำร
ตรวจสอบเก่ียวกบักำรบนัทึกรำยได้ของแฟรนไชส์ด้วย ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในสญัญำแฟรนไชส์ 
หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำมีกำรบนัทึกรำยได้ต ่ำกว่ำยอดรำยได้จริง แฟรนไชส์ซีจะต้องช ำระส่วนต่ำง 
Royalty Fee และ Marketing Fee ที่ขำดไป พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำที่ก ำหนดแก่กลุ่มบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ในกำร set up ร้ำนแฟรนไชส์นัน้ ฝ่ำย IT ของกลุ่มบริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรจัดหำและ
ดแูลกำรติดตัง้ระบบ POS และระบบงำนสนบัสนนุในกำรรับ-สง่ข้อมลูกำรขำยและกำรบริกำร รวมทัง้
สอบทำนควำมถกูต้องของข้อมลู นอกจำกนี ้ก่อนกำรเปิดด ำเนินกำร แฟรนไชส์ซีจะต้องด ำเนินกำรเพื่อ
ขออนุมตัิใช้เคร่ืองบนัทึกกำรเก็บเงินต่อกรมสรรพำกร โดยกรมสรรพำกรจะตรวจสอบคณุสมบตัิของ
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เคร่ืองเก็บเงินดงักล่ำวก่อนพิจำรณำอนมุตัิและแจ้งเลขรหสัประจ ำเคร่ืองเพื่อระบเุลขรหสัดงักลำ่วใน
ใบก ำกบัภำษีตอ่ไป 

นอกจำกนี  ้ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้สิทธิ (Royalty Fee) และเงินสมทบค่ำกำรตลำด 
(Marketing Fee) ทุกครัง้ ฝ่ำยบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ จะท ำกำรตรวจสอบโดยดูรำยงำนขำยของ     
แฟรนไชส์ซีวำ่มียอดขำยครบทกุวนัหรือไม ่เลขที่ใบก ำกบัภำษีอย่ำงยอ่เรียงล ำดบัหรือไม ่และยอดขำย
ในแต่ละวนัมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่ ถ้ำมีข้อสงสยั ฝ่ำยบญัชีจะติดต่อฝ่ำยปฏิบตัิกำรแฟรน
ไชส์ (Franchise Operations) ให้ด ำเนินกำรสอบถำมเหตผุลจำกแฟรนไชส์ซี เพื่อให้มัน่ใจว่ำยอดขำย
ที่แฟรนไชส์ซีรำยงำนมำครบถ้วน ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในสญัญำแฟรนไชส์ หำกตรวจสอบแล้ว
พบวำ่มีกำรบนัทกึรำยได้ต ่ำกวำ่ยอดรำยได้จริง แฟรนไชส์ซีจะต้องช ำระสว่นตำ่งของ Royalty Fee และ 
Marketing Fee ที่ขำดไป พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำที่ก ำหนดแก่กลุ่มบริษัทฯ เมื่อได้ตวัเลขยอดขำย
ของแฟรนไชส์ซีที่ถกูต้องแล้ว จะน ำมำค ำนวณค่ำใช้สิทธิ (Royalty Fee) และเงินสมทบค่ำกำรตลำด 
(Marketing Fee) ที่จะเรียกเก็บจำกแฟรนไชส์ซี เพื่อออกเอกสำรกำรเรียกเก็บเงินตอ่ไป 

(2) กำรตรวจสอบมำตรฐำนด้ำนคณุภำพอำหำรและบริกำรของแฟรนไชส์ 

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรแฟรนไชส์ (Franchise Operations) เป็นผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและติดตำม
มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนของแฟรนไชส์ซี ควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ รวมทัง้ก ำหนดแผนงำนใน
กำรสนับสนุนและกำรให้ควำมช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี โดยจะมีกำรเข้ำเยี่ยมสำขำแฟรนไชส์และ
ประเมินผลในด้ำนต่ำงๆ เช่น คุณภำพอำหำร กำรบริกำร และควำมสะอำด เป็นต้น โดยฝ่ำย
ปฏิบตัิกำรแฟรนไชส์ (Franchise Operations) ซึ่งจะเยี่ยมชมแฟรนไชส์แตล่ะสำขำทกุ 1-2 เดือน ทัง้นี ้
ควำมถ่ีในกำรเข้ำเยี่ยมชมจะพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ เช่น ยอดขำย จ ำนวนสำขำที่แฟรนไชส์ซีแต่ละ
รำยด ำเนินกำร เป็นต้น 

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรแฟรนไชส์ (Franchise Operations) ของบริษัทฯ ท ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบ
คณุภำพของอำหำรและกำรให้บริกำรสำขำแฟรนไชส์อยำ่งตอ่เนื่อง รวมทัง้กำรตรวจสอบกำรปฏิบตังิำน
สำขำแฟรนไชส์วำ่เป็นไปตำมสญัญำแฟรนไชส์ ซึง่ครอบคลมุประเด็นหลกัตำ่งๆ ได้แก่ กำรบนัทกึรำยได้ 
รำยกำรอำหำรและรำคำอำหำรเคร่ืองดืม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด กำรปฏิบตัิงำนด้ำนอื่นๆ ตำมที่
ก ำหนดไว้ในสญัญำ โดยหำกพบว่ำสำขำแฟรนไชส์สำขำใดไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมมำตรฐำนที่กลุ่ม
บริษัทฯ ก ำหนด กลุ่มบริษัทฯ จะมีกำรให้ค ำแนะน ำ รวมถึงร่วมมือกับแฟรนไชส์ซีในกำรแก้ไขปัญหำ
ดงักลำ่ว อย่ำงไรก็ดี หำกปัญหำดงักลำ่วไม่สำมำรถแก้ไขได้ ภำยใต้สญัญำแฟรนไชส์ กลุม่บริษัทฯ มี
สทิธิบอกเลกิสญัญำดงักลำ่วได้ 

2.3.1.3 ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองอื่น 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจร้ำนอำหำรอื่นๆ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 

(1) ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และบริการการจัดเลีย้ง (Catering) 

กลุม่บริษัทฯ มีกำรให้บริกำรจดัสง่อำหำร (Delivery) ผำ่นกำรใช้ช่องทำงออนไลน์ เช่น Food 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.2.2 หน้ำที่ 24 
 

Panda Lineman Grab Food และ Honest Bee เป็นต้น ซึง่ผู้บริโภคสำมำรถเลือกสัง่อำหำรจำกสำขำ
ร้ำนอำหำรแห่งใดก็ได้ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีกำรให้บริกำรกำรจดัเลีย้ง (Catering) ทัง้ในและ
นอกสถำนที่ ส ำหรับงำนต่ำงๆ เช่น งำนแต่งงำน กำรเลีย้งบริษัท และงำนวนัเกิด เป็นต้น โดยรูปแบบ
กำรให้บริกำรจดัเลีย้งนัน้มีทัง้รูปแบบท่ีเป็นบริกำรแบบเตม็รูปแบบเหมือนในร้ำนอำหำร (Fine Dinning) 
และกำรตัง้บทู  

ธุรกิจกำรบริกำรจดัสง่อำหำร (Delivery) 

กำรสัง่อำหำรออนไลน์ท ำให้ตลำดบริกำรจดัสง่อำหำร หรือ Delivery เติบโตสงูและตอ่เนื่อง 
ปัจจุบนันีท้ำงกลุม่บริษัทฯ ได้เพิ่มควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำในกำรสัง่อำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ผ่ำน
ตวักลำงที่ให้บริกำรสัง่อำหำรออนไลน์เพื่อช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้ร้ำนสำขำของกลุม่บริษัทฯ ได้
ขยำยฐำนลกูค้ำมำสู่ส ำนกังำน และที่พกัอำศยัใกล้เคียง โดยในปี 2562 ทำงกลุม่บริษัทฯ ได้วำงแผน
ลงทนุพฒันำช่องทำงกำรสัง่อำหำรออนไลน์ผำ่นแอพพลเิคชัน่ (Application) บนมือถือของเครือขำ่ยมอื
ถือตำ่งๆ เพื่อให้ลกูค้ำเกิดควำมสะดวกในกำรสัง่อำหำรทำงออนไลน์ ขยำยสำขำที่ให้บริกำรเฉพำะกำร
จดัสง่อำหำรโดยเร่ิมต้นให้ครอบคลมุทกุพืน้ที่ในกรุงเทพฯ รวมทัง้กำรน ำเสนอเมนใูหม่ๆ ควบคูก่บักำร
จดัโปรโมชัน่เพื่อกระตุ้นให้ลกูค้ำสัง่ซือ้ผำ่นช่องทำงนีเ้พิ่มมำกขึน้อยำ่งต่อเนื่อง นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ 
ยงัให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองนวตักรรมในกำรจดัสง่อำหำร (Delivery Innovation) โดยจะน ำเมนอูำหำรที่
ขำยดีของแตล่ะแบรนด์ร้ำนอำหำรมำพฒันำในเร่ืองของรูปแบบบรรจุภณัฑ์ (Packaging Design) ให้มี
ควำมสวยงำม และมีรูปแบบเฉพำะกบัแบรนด์ร้ำนอำหำรนัน้ๆ รวมทัง้ให้เกิดควำมสะดวกในกำรจดัสง่ 
และเปิดรับประทำนได้สะดวก สร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำ 

ในส่วนขัน้ตอนของกำรจัดส่ง กลุ่มบริษัทฯ จะพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และใช้
อปุกรณ์เก็บรักษำอณุหภมูิ และคณุภำพอำหำรเหมือนกบัรับประทำนที่ร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ 

ธุรกิจกำรบริกำรกำรจดัเลีย้ง (Catering) 

ด้วยประสบกำรณ์กำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรมำอย่ำงยำวนำน และมีแบรนด์ร้ำนอำหำรที่
หลำกหลำย ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับกำรติดต่อจำกลกูค้ำระดบับนให้ไปบริกำรกำรจดัเลีย้งอยู่อย่ำง
สม ่ำเสมอ ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้วำงแผนกำรลงทนุจดัตัง้หนว่ยงำนบริกำรด้ำนจดัเลีย้ง เพื่อขยำย
ฐำนไปสูล่กูค้ำกลุม่พรีเมี่ยม ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะประกอบด้วย 

1) ทีมขำย ทีมขำยของกลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกไปขยำยตลำดตำมกลุ่มลกูค้ำ
ต่ำงๆ เช่น ติดต่อสถำนที่ที่นิยมใช้เป็นสถำนที่จัดเลีย้ง กลุ่มห้ำงสรรพสินค้ำ  กลุ่ม
ลกูค้ำองค์กร กลุ่มนิคมอุตสำหกรรม เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ โชว์รูมรถยนต์ ที่มำจดั
งำนแตง่งำน งำมสมัมนำ สนัทนำกำร และงำนเลีย้งของบริษัทในวำระพิเศษตำ่งๆ 

2) ทีมจัดเลีย้ง กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตัง้ทีมจัดเลีย้งที่แยกออกมำจำกร้ำนสำขำ
เพื่อพัฒนำให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในเร่ืองกำรบริกำรนอกสถำนที่ 
รวมทัง้ออกแบบเคร่ืองแตง่กำยของทีมงำนให้มีควำมเหมำะสม สวยงำม ซึง่สำมำรถ
สร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำ 
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3) ทีมขนสง่ กลุม่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลงทนุจดัตัง้หนว่ยรถขนสง่ และมีกำรตกแตง่รถ
ขนสง่ให้มีจดุเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

4) ทีมตกแต่งสถำนที่ กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัหำพนัธมิตรที่มีควำมช ำนำญใน
เร่ืองดงักลำ่ว เพื่อให้บริกำรตกแตง่สถำนท่ีส ำหรับกำรบริกำรกำรจดัเลีย้งให้แก่ลกูค้ำ 

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

กลุม่บริษัทฯ มีแผนที่จะให้ให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และ
ให้บริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกบัร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) ส ำหรับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร 
หรือ เจ้ำของสำขำแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) ที่ต้องกำรมีระบบกำรบริหำรและด ำเนินงำนของร้ำนอำหำรที่
มีมำตรฐำน หรือ ประสบปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งกลุม่บริษัทฯ อำศยัประสบกำรณ์และบคุลำกรท่ี
เช่ียวชำญในกำรวำงแผนกำรบริหำร และ/หรือ ให้ค ำปรึกษำกบัผู้ใช้บริกำร โดยจะมีกำรคิดคำ่บริกำร 2 
รูปแบบ คือ แบบคงที่ (Fix Fee) และ แบบแปรผนั (Variable Fee) ขึน้อยู่กับกำรตกลงกับผู้ ใช้บริกำร 
ขอบเขตงำน และระยะเวลำกำรให้บริกำร 

(3) ธุรกิจอาหารค้าปลีก 

กลุม่บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์อำหำรค้ำปลีก 2 ประเภทหลกั ได้แก่ ผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุง 
(Ready-to-Cook) เช่น หมี่มัว่ และผลติภณัฑ์อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) เช่น น ำ้จิม้แจ่ว น ำ้จิม้
ไก่ และแจ่วบอง (น ำ้พริกปลำร้ำ) ที่มีคุณภำพและรสชำติที่ได้มำตรฐำน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน จะเป็นกำร
วำงขำยตำมหน้ำสำขำร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ เป็นหลกั ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ พิจำรณำด ำเนินธุรกิจ
อำหำรค้ำปลีก ด้วยกำรน ำผลิตภณัฑ์อำหำรที่ได้รับควำมนิยมในร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ออกผลติ
และจ ำหน่ำย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำจะขยำยผลิตภัณฑ์อำหำรให้หลำกหลำยขึน้ รวมทัง้เพิ่มช่อง
ทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้ำเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสญัญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับบริษัท ไทย บรอดคำสติง้ จ ำกัด  
(“ไทย บรอดคำสติง้”) เพื่อร่วมมือกันในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อประชำสมัพนัธ์สินค้ำผ่ำน
ช่องทำงสือ่ประชำสมัพนัธ์ของไทย บรอดคำสติง้ และ/หรือ บริษัทในเครือ 

รูปภำพผลติภณัฑ์อำหำรค้ำปลกี 

    

 

หม่ีมัว่ น ำ้ปลำร้ำปรุงรส น ำ้จิม้แจว่ น ำ้จิม้ไก่ แจว่บอง 
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2.3.2  การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.2.1 การตลาดและการขายของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ จะท ำกำรตลำดกบัผู้บริโภคเปำ้หมำยโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) เพิ่มสว่นแบง่
ตลำดในกลุม่ลกูค้ำใหม่ โดยกำรเพิ่มกำรตระหนกัถึงแบรนด์ (Brand Awareness) (2) รักษำฐำนกลุม่
ลกูค้ำเดิม โดยกำรสร้ำงควำมจงรักภกัดีตอ่แบรนด์ (Brand Loyalty) และ (3) กำรเพิ่มอตัรำกำรเข้ำมำ
ใช้บริกำรของกลุ่มลูกค้ำของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำรท ำกำรตลำดของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ กำรคิดค้น
เมนูอำหำรใหม่ๆ  กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กับลกูค้ำ (Brand Engagement) ผ่ำนกำรโฆษณำบนสื่อ
ออนไลน์และสื่อทำงสงัคม (Social Network) และกำรสร้ำงควำมรับรู้ผ่ำนสื่อแบบดัง้เดิม (Traditional 
Marketing) รวมทัง้กำรติดป้ำยโฆษณำในศูนย์กำรค้ำ ห้ำงค้ำปลีก คอมมูนิตีม้อลล์ หรือบริเวณ
ใกล้เคียงที่ตัง้ของร้ำนอำหำร เป็นต้น  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำดของแต่ละแบรนด์ที่แตกต่ำงกันตำมควำม
เหมำะสมของกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย กำรวำงต ำแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning) และรูปแบบของ
ร้ำนอำหำร  

2.3.2.2 นโยบายราคา 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดรำคำอำหำรแบบต้นทนุบวกก ำไร (Cost  Plus Margin) โดย
ค ำนึงถึงรำคำที่กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยนัน้ยอมรับได้ ว่ำมีควำมคุ้มค่ำ (Good Value for Money) และให้
สอดคล้องกับกำรวำงต ำแหน่งแบรนด์ในตลำด (Brand Positioning) รวมทัง้กำรพิจำรณำถึง
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัด้ำนรำคำกบัคูแ่ขง่  

นอกจำกนี ้เนื่องจำกกลุม่บริษัทฯ มีแบรนด์ที่หลำกหลำย และสำขำจ ำนวนมำก ซึง่มกีำรวำง
ต ำแหน่งแบรนด์ในตลำด (Brand Positioning) กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย ต้นทุนวตัถุดิบ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน ที่แตกต่ำงกนัไป รำคำสินค้ำจึงมีควำมหลำกหลำย 
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เช่ือว่ำกำรก ำหนดรำคำของกลุ่มบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั มีควำมเหมำะสมและ
เป็นไปอย่ำงสมเหตสุมผลเมื่อเทียบกบัคณุภำพของสินค้ำและบริกำร รวมถึงสำมำรถตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของลกูค้ำได้อยำ่งลงตวั 
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2.3.2.3 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่บริษัทฯ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรที่หลำกหลำย และสำขำที่กระจำยอยู่ทัว่ประเทศซึ่งสำมำรถเข้ำถึงและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงทัว่ถึงและ
ครอบคลมุ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

แบรนด์ 

กลุ่มลูกค้า ระดับรายได้ ที่ตัง้ 

ครอบครัว 
คนวัยท างาน 
(อายุ > 20 ปี) 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

(อายุ > 15 - 24 ปี) 
ขัน้ต้น ปานกลาง สูง 

เขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 

1. Zen ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ - 

2. AKA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 

3. On the Table ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. Tetsu ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - 

5. Sushi Cyu ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - 

6. Musha ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

7. ต ำมัว่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 

8. ลำวญวน ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ - 

9. แจว่ฮ้อน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

10. เฝอ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

11. เดอ ต ำมัว่ ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - 

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

กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 4 ช่องทำง ได้แก่ (1) กำรให้บริกำรผ่ำนสำขำ
ร้ำนอำหำร ซึ่งส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในศูนย์กำรค้ำ ห้ำงค้ำปลีก และคอมมูนิตีม้อลล์ รวมทัง้สถำนีบริกำร
น ำ้มัน และอำคำรพำณิชย์ในชุมชน ที่มีปริมำณผู้ บริโภคสัญจรทัง้วันและโดยเฉลี่ยมีจ ำนวน
ค่อนข้ำงมำก โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นว่ำกลุ่มลูกค้ำส่วนใหญ่มักจะรับประทำนอำหำรในบริเวณ
ดงักล่ำว (2) กำรให้บริกำรจดัเลีย้ง (Catering) ทัง้ในและนอกสถำนที่ เช่น งำนแต่งงำน งำนสมัมนำ 
และกำรเลีย้งสงัสรรค์ตำมเทศกำลต่ำงๆ (3) กำรบริกำรจดัสง่อำหำร (Delivery) ผ่ำนระบบกำรสัง่ทำง
แอพพลเิคชัน่ของโทรศพัท์เคลือ่นท่ี เช่น Food Panda Lineman Grab Food และ Honest Bee เป็นต้น 
และ (4) กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมทำน 
(Ready-to-Eat) ผำ่นหน้ำร้ำนของสำขำ ห้ำงค้ำปลกี ร้ำนค้ำขำยปลกี และร้ำนค้ำขำยสง่  

2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรม 

2.3.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมและสภาวะการแข่งขัน1 

(ก) ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมร้านอาหาร 

อตุสำหกรรมร้ำนอำหำรมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีปัจจยัหลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
รำยได้ของประชำกร กำรขยำยตวัของประชำกรไปตำมหวัเมืองใหญ่ กำรเพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยว กำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึน้ รวมถึงกำรที่ประชำกร
สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมำกขึน้ 

 
ที่มำ: Euromonitor International 

                                                      
1 ข้อมลูในหนังสือชีช้วนเก่ียวกับตลำด บริกำรอำหำรส ำหรับผู้บริโภคในประเทศไทย ฉบับนีม้ำจำกกำรวิจัยตลำดอิสระ ที่ด ำเนินกำรโดย           
บริษัทยโูรมอนิเตอร์ จ ำกัด (Euromonitor International) แต่ไม่ควรเชื่อถือข้อมลูนีเ้พียงอย่ำงเดียวในกำรตดัสินใจ หรืองดเว้นกำรตดัสินใจใน
กำรลงทนุใด ๆ 
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ในปี 2560 มูลค่ำตลำดของอุตสำหกรรมร้ำนอำหำรในประเทศไทย มีมูลค่ำรวมประมำณ 
836,997.6 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้ประมำณ 172,460.2 ล้ำนบำท จำกในปี 2555 ซึ่งมีมูลค่ำตลำดของ
อตุสำหกรรมประมำณ 664,537.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยตอ่ปี (CAGR) ประมำณ
ร้อยละ 4.7 

 
ที่มำ: Euromonitor International 

ในปี 2560 ประเทศไทยมีร้ำนอำหำรประมำณ 152,157 ร้ำน ซึ่งเพิ่มขึน้ประมำณ 22,232  
ร้ำน จำกในปี 2555 ซึ่งมีร้ำนอำหำรประมำณ 129,925 ร้ำน หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี 
(CAGR) ประมำณร้อยละ 3.2 

ในปี 2560 ร้ำนอำหำรในประเทศไทยสำมำรถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลกัโดยมีจ ำนวน
ร้ำนอำหำรและมลูคำ่ตลำด ดงันี ้

ประเภทร้านอาหาร 

ปี 2560 

มูลค่าตลาด จ านวนร้าน 

ล้านบาท ร้อยละ ร้าน ร้อยละ 

1. ร้ำนอำหำรข้ำงทำงและรถเข็น (Kiosk and Street Stalls)      272,641.4  32.6 102,987 67.7 

2. ร้ำนอำหำรคำเฟ่และบำร์ (Café and Bars) 252,616.9  30.2 16,658 10.9 

3. ร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) 176,360.5  21.1 11,099 7.3 

4. ร้ำนอำหำรบริกำรดว่น (Fast Food) 105,962.8 12.7 16,714 11.0 

5. ร้ำนอำหำร Home Delivery and Takeaway 29,180.8  3.5 4,698 3.1 

6. ร้ำนอำหำรแบบบริกำรตวัเอง (Self Service Cafereria) 235.2  0.0 1 0.0 

รวม 836,997.6 100.0 152,157 100.0 

ที่มำ: Euromonitor International 
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ในปี 2560 ร้ำนอำหำรข้ำงทำงและรถเข็น (Kiosk and Street Stalls) มีมลูค่ำตลำดสงูที่สดุ 
คิดเป็นร้อยละ 32.6 ของมลูคำ่ตลำดของอตุสำหกรรมร้ำนอำหำร รองลงมำได้แก่ ร้ำนอำหำรคำเฟ่และ
บำร์ (Café and Bars) ร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) และร้ำนอำหำรบริกำร
ด่วน (Fast Food) ซึ่งมูลค่ำตลำดคิดเป็นร้อยละ 30.2 ร้อยละ 21.1 และ 12.7 ของมูลค่ำตลำดของ
อตุสำหกรรมร้ำนอำหำร ตำมล ำดบั 

ในสว่นของจ ำนวนร้ำนอำหำร ในปี 2560 ร้ำนอำหำรข้ำงทำงและรถเข็น (Kiosk and Street 
Stalls) มีจ ำนวนร้ำนอำหำรสงูที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 67.7 ของจ ำนวนร้ำนอำหำรทัง้หมดของอตุสำหกรรม
ร้ำนอำหำร รองลงมำได้แก่ ร้ำนอำหำรบริกำรด่วน (Fast Food) ร้ำนอำหำรคำเฟ่และบำร์ (Café and 
Bars) และร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) ซึ่งมีจ ำนวนร้ำนอำหำรคิดเป็น 
ร้อยละ 11.0 ร้อยละ 10.9 และร้อยละ 7.3 ของจ ำนวนร้ำนอำหำรทัง้หมดของอตุสำหกรรมร้ำนอำหำร 

ทัง้นี ้ภำพรวมอตุสำหกรรมของร้ำนอำหำรแตล่ะประเภทในปี 2560 สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

(1) ร้ำนอำหำรข้ำงทำงและรถเข็น (Kiosk and Street Stalls) 

จำกควำมผนัผวนของสภำวะทำงเศรษฐกิจ ผู้บริโภคมีควำมระมดัระวงัในกำรใช้จำ่ย
มำกขึน้ กำรเข้ำใช้บริกำรหรือซือ้สินค้ำร้ำนอำหำรขนำดเล็กซึ่งมีรำคำไม่สงูมำกนกั
จึงเป็นที่นิยมของประชำกรส่วนมำก จำกสถิติโดย Euromonitor International 
มำกกว่ำร้อยละ 90.0 ของประชำกรเข้ำใช้บริกำรร้ำนอำหำรขนำดเล็กเฉลี่ยสปัดำห์
ละ 3 ครัง้ และประมำณร้อยละ 30.0 ของประชำกรเข้ำใช้บริกำรร้ำนอำหำรขนำด
เลก็ทกุวนั 

(2) ร้ำนอำหำรบริกำรดว่น (Fast Food) 

จำกกำรเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่นิยมควำมสะดวกสบำยมำกขึน้ 
ร้ำนอำหำรเร่งด่วนจึงเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ ำวันของผู้ บริโภคอย่ำง
รวดเร็ว จำกสถิติโดย Euromonitor International ผู้บริโภคเข้ำใช้บริกำรร้ำนอำหำร
บริกำรดว่นโดยเฉลีย่ประมำณ 21 ครัง้ตอ่เดือน 

(3) ร้ำนอำหำรคำเฟ่และบำร์ (Café and Bars) 

ร้ำนอำหำรคำเฟ่และบำร์ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคสงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง เนื่องจำก
ผู้ ให้บริกำรร้ำนอำหำรคำเฟ่และบำร์รำยใหญ่มีกำรพฒันำคณุภำพและรูปแบบของ
กำรให้บริกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรขยำยสำขำตำมสถำนที่ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เข้ำถึง
ผู้บริโภคได้มำกขึน้ 

(4) ร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) 

ปัจจุบนัผู้บริโภคให้ควำมส ำคญักับควำมสะดวกสบำย รวมถึงคุณภำพและควำม
สะอำดของอำหำรมำกขึน้ จึงสง่ผลให้ผู้บริโภคบำงกลุม่หนัมำใช้บริกำรร้ำนอำหำร



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.2.2 หน้ำที่ 31 
 

บริกำรแบบเต็มรูปแบบมำกขึน้ เพรำะสำมำรถตอบโจทย์ด้ำนกำรบริกำร ด้ำน
คณุภำพและควำมสะอำดของอำหำรได้ดีกว่ำร้ำนอำหำรข้ำงทำงและรถเข็น(Kiosk 
and Street Stalls) หรือ ร้ำนอำหำรบริกำรดว่น (Fast Food) 

(5) ร้ำนอำหำร Home Delivery and Takeaway 

จำกกำรที่ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอินเตอร์เน็ต
และโทรศพัท์มือถือแบบสมำร์ทโฟนได้ทัว่ถึงมำกขึน้ ประกอบกบักำรที่มีผู้ ให้บริกำร
ส่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ เช่น Food Panda และ Line Man เข้ำมำใน
อตุสำหกรรมร้ำนอำหำรอย่ำงตอ่เนื่อง สง่ผลให้กำรสัง่ซือ้อำหำรแบบ Delivery หรือ 
Takeaway มีควำมสะดวก รวดเร็ว และรำคำถกูลง จึงท ำให้ผู้บริโภคหนัมำใช้บริกำร
ร้ำนอำหำร Home Delivery and Takeaway มำกขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

(6) ร้ำนอำหำรแบบบริกำรตวัเอง (Self Service Cafereria) 

ร้ำนอำหำรแบบบริกำรตวัเองยงัเป็นรูปแบบร้ำนอำหำรที่คอ่นข้ำงใหม่และยงัไมเ่ป็น
ที่แพร่หลำยในประเทศไทยมำกนัก ซึ่งปัจจุบัน ผู้ ให้บริกำรเพียงรำยเดียวได้แก่ 
ร้ำนอำหำรอิเกีย ซึง่เปิดให้บริกำรเฉพำะในร้ำนขำยเฟอร์นิเจอร์อิเกียเทำ่นัน้ 

ทัง้นี  ้Euromonitor International ได้คำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมอำหำรจะเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยคำดกำรณ์มลูคำ่ตลำดของอตุสำหกรรมร้ำนอำหำรจะเพิ่มขึน้เป็นประมำณ 1,055,075.6 
ล้ำนบำท ในปี 2565 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ร้อยละ 4.7 และจ ำนวนร้ำนอำหำร
ในประเทศไทยจะเพิ่มขึน้เป็นประมำณ 171,913 ร้ำน ในปี 2565 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี 
(CAGR) ร้อยละ 2.5 

แผนภำพแสดงข้อมลูมลูคำ่ตลำดของร้ำนอำหำรในปี 2560 และประมำณกำรส ำหรับปี 2565 (หนว่ย:ล้ำนบำท) 

 
ที่มำ: Euromonitor International 
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นอกจำกปัจจยัพืน้ฐำนของผู้บริโภค เช่น กำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนประชำกรและกำรขยำยตวั
ของประชำกรไปตำมหวัเมืองใหญ่ กำรเพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยว รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยม
รับประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึน้ ซึง่สง่ผลให้อตุสำหกรรมร้ำนอำหำรโดยรวมเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องนัน้ 
กำรที่ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีต่ำงๆ ได้ทั่วถึงมำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอินเตอร์เน็ตและ
โทรศพัท์มือถือแบบสมำร์ทโฟน ประกอบกับกำรที่มีผู้ ให้บริกำรสง่อำหำรผ่ำนแอพพลิเคชัน่ต่ำงๆ เช่น 
Food Panda และ Line Man เข้ำมำในอตุสำหกรรมร้ำนอำหำรอยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้กำรสัง่ซือ้อำหำร
แบบ Delivery หรือ Takeaway มีควำมสะดวก รวดเร็ว และรำคำถูกลง จึงท ำให้ร้ำนอำหำร Home 
Delivery หรือ Takeaway มีแนวโน้มที่จะเติบโตอยำ่งมำก โดยคำดกำรณ์ว่ำจะมีอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่
ตอ่ปี (CAGR) สงูที่สดุ โดยมีอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ประมำณร้อยละ 11.7 นอกจำกนี ้จำก
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ควำมส ำคญักบัควำมสะดวกสบำย คุณภำพและควำม
สะอำดของอำหำรมำกขึน้ จึงสง่ผลให้ร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) นัน้ยงั
เป็นที่นิยม โดยคำดว่ำจะมีอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมำณร้อยละ 4.5 อย่ำงไรก็ตำม 
ร้ำนอำหำรข้ำงทำงและรถเข็น(Kiosk and Street Stalls) ยังมีสัดส่วนสูงที่สุดของมูลค่ำตลำดของ
อตุสำหกรรมร้ำนอำหำรและมีกลุม่ผู้บริโภคบำงกลุม่นิยมรูปแบบร้ำนอำหำรดงักลำ่ว จำกควำมรวดเร็ว
และรสชำติอร่อย โดยคำดกำรณ์วำ่จะมีอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ประมำณร้อยละ 4.3 

นอกจำกนี  ้Euromonitor International ได้คำดกำรณ์ไว้ว่ำ (1) ควำมสะดวกสบำย ซึ่ง
หมำยถึง กำรมีสำขำร้ำนอำหำรที่เข้ำถึงได้ง่ำย มีกำรบริกำรที่ดี รวมถึงมีช่องทำงกำรใช้บริกำรที่
หลำกหลำย ซึ่งสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่หลำกหลำยและมีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ และ (2) กำรใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ ในกำรท ำกำรตลำด สร้ำงควำมตระหนกัถึง     
แบรนด์ (Brand Awareness) และเป็นช่องทำงในกำรให้บริกำร จะเป็นปัจจยัหลกัในกำรเติบโตของผู้
ประกอบกิจกำรในอตุสำหกรรมร้ำนอำหำร 

(ข) ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ (Full Service 
Restaurant) 

ร้ำนอำหำรบริกำรแบบเต็มรูปแบบมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องโดยมีมลูค่ำตลำดเพิ่มขึน้จำก
ประมำณ 151,676.8 ล้ำนบำท ในปี 2555 เป็นประมำณ 176,360.5 ล้ำนบำทในปี 2560 หรือคิดเป็น
อตัรำกำรเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ร้อยละ 3.1 
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ที่มำ: Euromonitor International  

จ ำนวนร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบเพิ่มขึน้จำกจ ำนวนประมำณ 10,288 ร้ำนในปี 2555 
เป็นประมำณ 11,099 ร้ำนในปี 2560 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ร้อยละ 1.5 

 
ที่มำ: Euromonitor International 

ในปี 2560 ผู้ บริโภคเร่ิมให้ควำมสนใจในกลุ่มอำหำรเพื่อสุขภำพมำกขึน้ รวมถึงให้
ควำมส ำคญักบัคณุภำพและควำมสะอำดของอำหำร จึงมีผู้ประกอบกำรรำยใหมเ่ข้ำมำในอตุสำหกรรม
ดงักลำ่วอยำ่งตอ่เนื่อง โดยเน้นกำรน ำเสนออำหำรเพื่อสขุภำพ สะอำดและมีคณุภำพ ซึ่งได้รับกำรตอบ
รับเป็นอย่ำงดีจำกผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรรำยเดิมในอุตสำหกรรมต้องมีกำรปรับเปลี่ยน
เมนูอำหำรและคุณภำพของกำรบริกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคดงักลำ่ว นอกจำกนี ้ผู้บริโภคสว่นใหญ่สำมำรถเข้ำถึงและมีควำมคุ้นเคยกับเทคโนโลยีต่ำงๆ 
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ผู้ประกอบกำรบำงรำยจึงมีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรรวมถึงเป็น
กำรพฒันำภำพลกัษณ์ของร้ำนอำหำร 

ส ำหรับในด้ำนของกำรท ำกำรตลำดนัน้ ผู้ ประกอบกำรส่วนมำกจะสร้ำงจุดเด่นและ
เอกลกัษณ์ของตนเอง ไมว่ำ่จะเป็นรูปแบบของเมนอูำหำรท่ีน ำเสนอ บรรยำกำศร้ำน หรือ ประวตัิเฉพำะ
ของร้ำนอำหำรในกำรท ำกำรตลำดผำ่นสือ่ออนไลน์ตำ่งๆ เพรำะสำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้อยำ่งรวดเร็ว
และทัว่ถึง 

แผนภำพแสดงข้อมลูมลูคำ่ตลำดของร้ำนอำหำรบริกำรเตม็รูปแบบในปี 2560   
และประมำณกำรส ำหรับปี 2565 (หนว่ย:ล้ำนบำท) 

 
ที่มำ: Euromonitor International 
หมำยเหต:ุ ประมำณกำรอตัรำกำรเติบโตอ้ำงอิงจำกอตัรำกำรเติบโตในปัจจบุนั 

แผนภำพแสดงข้อมลูจ ำนวนร้ำนอำหำรบริกำรเตม็รูปแบบในปี 2560  
และประมำณกำรส ำหรับปี 2565 (หนว่ย:ร้ำน) 

 
ที่มำ: Euromonitor International 
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ทัง้นี ้Euromonitor International ได้คำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำตลำดของร้ำนอำหำรบริกำรเต็ม
รูปแบบจะเพิ่มขึน้เป็นประมำณ 219,438.2 ล้ำนบำท ในปี 2565 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่ต่อปี 
(CAGR) ร้อยละ 4.5 และจ ำนวนร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบในประเทศไทยจะเพิ่มขึน้เป็นประมำณ 
12,057 ร้ำน ในปี 2565 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ร้อยละ 1.7 

แผนภำพแสดงข้อมลูสดัสว่นมลูคำ่ตลำดตำมที่ตัง้ของร้ำนอำหำรบริกำรเตม็รูปแบบในปี 2555 และ 2560                                               
และประมำณกำรส ำหรับปี 2565 (หนว่ย:ร้อยละ) 

 
ที่มำ :Euromonitor International  

ในปี 2560 มูลค่ำตลำดของร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบที่ตัง้อยู่แบบ Stand Alone มี
สดัสว่นสงูที่สดุคิดเป็นร้อยละ 52.7 ของมลูค่ำตลำดของร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ รองลงมำได้แก่
มลูค่ำตลำดของร้ำนที่ตัง้อยู่ตำมศนูย์กำรค้ำและร้ำนค้ำปลีกประเภทต่ำงๆ และตำมโรงแรมและที่พกั 
ซึง่มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 28.1 และร้อยละ 10.9 ของมลูคำ่ตลำดของร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ 

ทัง้นี ้Euromonitor International คำดกำรณ์วำ่ในปี 2565 สดัสว่นมลูคำ่ตลำดตำมที่ตัง้ของ
ร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบยงัคงมีรูปแบบเหมือนในปี 2560 อย่ำงไรก็ดี มลูค่ำตลำดของร้ำนอำหำร
บริกำรเต็มรูปแบบที่ตัง้อยู่ตำมศนูย์กำรค้ำและร้ำนค้ำปลีกประเภทต่ำงๆ ตำมสถำนที่ท่องเที่ยว และ
ตำมสถำนีบริกำรเก่ียวกบักำรขนสง่จะมีสดัสว่นท่ีเพิ่มสงูขึน้ โดยในปี 2565 มลูคำ่ตลำดของร้ำนอำหำร
บริกำรเต็มรูปแบบที่ตัง้อยู่ตำมศนูย์กำรค้ำและร้ำนค้ำปลีกประเภทต่ำงๆ ตำมสถำนที่ท่องเที่ยว และ
ตำมสถำนีบริกำรเก่ียวกบักำรขนสง่ จะมีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 28.6 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 4.6 ของ
มลูคำ่ตลำดของร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ ตำมล ำดบั 
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แผนภำพแสดงข้อมลูสดัสว่นประเภทร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ แบบมีสำขำ (Chained)                                                
และแบบไมม่ีสำขำ (Independent) ในปี 2555 และ 2560 และประมำณกำรส ำหรับปี 2565 (หนว่ย:ร้อยละ) 

 
ที่มำ :Euromonitor International 

ในปี 2560 มูลค่ำตลำดของร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
ร้ำนอำหำรประเภทไม่มีสำขำ (Independent) มีสดัสว่นประมำณร้อยละ 62.5 ของมลูค่ำตลำดของ
ร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ และเป็นร้ำนอำหำรประเภทมีสำขำ (Chained) ประมำณร้อยละ 37.5 
ของมลูคำ่ตลำดของร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ ทัง้นี ้Euromonitor International คำดกำรณ์ไว้วำ่
มลูคำ่ตลำดของร้ำนประเภทมีสำขำ (Chained) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสงูขึน้ โดยในปี 2565 ร้ำนอำหำร
ประเภทมีสำขำ (Chained) จะมีสดัส่วนเพิ่มขึน้เป็นประมำณร้อยละ 39.7 ของมูลค่ำตลำดของ
ร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ 

(ค) สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ (Full Service 
Restaurant) 

ธุรกิจร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบเป็นธุรกิจที่มีภำวะกำรแขง่ขนัท่ีคอ่นข้ำงสงู เนื่องจำกเป็น
ธุรกิจที่ไมม่ีควำมซบัซ้อนและอำศยัเงินทนุในกำรประกอบธุรกิจที่ไม่สงูนกั จึงท ำให้มีผู้ประกอบกำรรำย
ใหมเ่ข้ำมำประกอบธุรกิจดงักลำ่วอยำ่งตอ่เนื่อง โดยอ้ำงอิงข้อมลูจำก Euromonitor International ในปี 
2560 ประเทศไทยมีร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบประมำณ 11,099 ร้ำน ซึ่งเพิ่มขึน้ประมำณ 811 ร้ำน 
จำกในปี 2555 ซึ่งมีร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบประมำณ 10,288 ร้ำน หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโต
เฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ประมำณร้อยละ 1.5 

อ้ำงอิงข้อมลูจำก Euromonitor International ธุรกิจร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตต่อไป โดยภำยในปี 2565 ประเทศไทยจะมีร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบเพิ่มขึน้เป็น
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ประมำณ 12,057 ร้ำน ซึ่งเพิ่มขึน้ประมำณ 958 ร้ำน หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 
ประมำณร้อยละ 1.7 

จำกกำรแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรบำงส่วนต้องปิดกิจกำรลง เนื่องจำก
หลำยปัจจยั เช่น ไม่สำมำรถรักษำฐำนลกูค้ำ ไม่สำมำรถสำมำรถบริหำรจดักำรและควบคมุต้นทุนได้
อยำ่งมีประสทิธิภำพ รวมถึงไมส่ำมำรถปรับเปลีย่นรูปแบบกำรให้บริกำรให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำร
และกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ เป็นต้น ดงันัน้ ผู้ประกอบกำรที่จะสำมำรถยืนหยดัใน
ธุรกิจดังกล่ำวได้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรที่มีสำขำ (Chained) ซึ่งมีแหล่งเงินทุนที่
แข็งแกร่ง โดยอ้ำงอิงข้อมลูจำก Euromonitor International ร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบที่มีสำขำ มี
แนวโน้มที่เพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสดัสว่นเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 33.5 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 37.5 
ในปี 2560 และคำดวำ่จะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 39.7 ในปี 2565 

ทัง้นี ้คู่แข่งหลกัของแบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร
บริกำรเต็มรูปแบบท่ีมีสำขำ (Chained) โดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ คู่แข่งหลัก เครือบริษัท(1) 

 

ร้ำนฟจูิ (Fuji) กลุม่ฟจูิ 

ร้ำนโอโตยะ (Ootoya) กลุม่เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 

 

ร้ำนโยชิโนยะ (Yoshinoya) กลุม่เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 

ร้ำนสคุิยะ (Sukiya) - 

ร้ำนคำคำชิ (Kakashi) กลุม่โออิชิ 

ร้ำนโชนนั (Chou Nan) - 

 

ร้ำนฮอนโมโน ซชูิ (Honmono Sushi) - 

ร้ำนเทนย ูแกรนด์ (Tenyuu Grand) - 

ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น Stand Alone ระดบัพรีเม่ียม - 

 

ร้ำนบำร์บคิิว พลำซำ่ (Bar-B-Q Plaza) กลุม่ฟูด้แพชชัน่ 

ร้ำนคิงคอง (King Kong) - 

ร้ำนซกิูชิ (Sukishi) กลุม่ซกิูชิอินเตอร์ กรุ๊ป 

ร้ำนนิกยุะ (Nikuya) กลุม่โออิชิ 

 

ร้ำนกินซำโด (Ginzado) - 

ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น Stand Alone ระดบัพรีเม่ียม - 

 

ร้ำนเกรฮำวด์ คำเฟ่ (Greyhound Café) กลุม่มดัแมน 

ร้ำนคอฟฟ่ีบีน บำย ดำว (Coffee Beans by Dao) - 

ร้ำนออเดรย์ คำเฟ่ (Audrey Café) - 
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แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ คู่แข่งหลัก เครือบริษัท(1) 

 

ร้ำนต ำแหล (TamLae) - 

ร้ำนย ำแซบ่ (Yum Saap) - 

ร้ำนนิตยำไก่ยำ่ง (Nittaya Chicken Grill) - 

ร้ำนแซบ่ คลำสคิ (Zaap Classic) กลุม่ ส.ขอนแก่น 

ร้ำนบ้ำนส้มต ำ (Baan Somtum) - 

ร้ำนแสนแซบ่ (SANSAB) - 

ร้ำนส้มต ำนวั (Somtum Nua) - 

ร้ำนค ำพนู (Kumpoon) - 

 

ร้ำนวีที แหนมเนือง (VT Namnueng) - 

ร้ำนเวียต คซูีน (Viet Cuisine) - 

 

ร้ำนจุม่แซบ่ฮทั (Joom Zap Hut) กลุม่ฟูด้แพชชัน่ 

ร้ำนพอท มินิสทรี (Pot Ministry) - 

 

ร้ำนเจียงลกูชิน้ปลำ (Jiang Fishball) - 

ร้ำนฮอ่งกงนู้ดเดิล้ (Hongkong Noodle) - 

ร้ำนดูด๋ี๋ (DooDee) - 

 

ร้ำนนำรำ ไทย คซูีน (Nara Thai Cuisine) - 

ร้ำนกบัข้ำวกบัปลำ (Kub Kao Kub Pla) - 

ร้ำนบ้ำนหญิง คำเฟ่ แอนด์ มีล (Baan-Ying Café & Meal) - 

ร้ำนลกูไก่ทอง (Lookkaithong) - 

 

ร้ำนถกูและดี (Took Lae Dee) - 

ร้ำนอำหำรไทยตำมสัง่ - 

หมำยเหต:ุ (1) เครือบริษัทของคูแ่ข่งที่มีหลำยแบรนด์ ซึง่เป็นข้อมลูที่มีกำรเปิดเผยสำธำรณะเทำ่นัน้ 
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2.3.3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ2 

(ก) พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้าน 

อ้ำงอิงข้อมลูจำกส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ ในปี 2559 ครัวเรือนทัว่ประเทศ มีค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่
เดือนละ 21,144 บำท เพิ่มขึน้จำกในปี 2555 ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยเดือนละ 18,766 บำท หรือคิดเป็น
อตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 3.0  โดยค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรมีสดัสว่นเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 
34.1 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 36.1 ในปี 2559  

 
ที่มำ :ส ำนกังำนสถิตแิหง่ชำต ิ

ทัง้นี ้คำ่ใช้จ่ำยด้ำนอำหำรของครัวเรือนสำมำรถแบง่เป็น (1) คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริโภคอำหำร
ภำยในบ้ำน (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคอำหำรนอกบ้ำน และ (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเคร่ืองดื่มที่มี
แอลกอฮอล์และยำสบู ในปี 2559 สดัส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคอำหำรนอกบ้ำนเท่ำกบัร้อยละ 
26.4 ของคำ่ใช้จ่ำยด้ำนอำหำรของครัวเรือน ซึง่เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 20.0 ในปี 2555 จำกข้อมลูดงักลำ่ว
แสดงให้เห็นวำ่แม้วำ่ประชำกรสว่นมำกยงันิยมกำรรับประทำนอำหำรภำยในบ้ำน แตค่วำมนิยมในกำร
รับประทำนอำหำรนอกบ้ำนนัน้ก็เพิ่มสูงขึน้อย่ำงต่อเนื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นควำมสะดวกสบำยมำกขึน้ 

                                                      
2 ข้อมลูภำวะอตุสำหกรรมในส่วนนีบ้ำงส่วนจดัท ำขึน้โดยรวบรวมจำกเอกสำรซึ่งได้รับกำรเผนแพร่ต่อสำธำรณะชน และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์ของ
ภำครัฐและองค์กรระหว่ำงประเทศ เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) เป็นต้น 
ตลอดจนแหลง่ข้อมลูด้ำนอตุสำหกรรมที่เปิดเผยเป็นข้อมลูสำธำรณะ ข้อมลูตวัเลขบำงรำยกำรในเอกสำรสว่นนีไ้ด้รับกำรปัดเศษให้เป็นเลขถ้วน 
นอกจำกนี ้ข้อมลูคำดกำรณ์และข้อมลูประมำณกำรในสว่นนีเ้ป็นข้อมลูที่รวบรวมมำจำกแหลง่ข้อมลูสำธำรณะ และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์ของภำครัฐ
และองค์กรระหว่ำงประเทศ ข้อมลูเหล่ำนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมเงื่อนไขที่แหล่งข้อมลูใช้ในกำรคำดกำรณ์ กลุ่มบริษัทฯ และที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินมิได้รับรองถึงควำมครบถ้วนสมบูรณ์หรือควำมถกูต้องของข้อมลู เน่ืองจำกกลุม่บริษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินมิได้รับกำรรับรอง
อยำ่งเป็นทำงกำรจำกแหลง่ขอมลูดงักลำ่ว  
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ที่มำ: ส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ 

(ข) ผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มมากขึน้ 

ธุรกิจร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบมีแนวโน้มกำรเติบโตตำมระดบัรำยได้ของผู้บริโภคที่เพิ่ม
สงูขึน้ โดยในปี 2560 ประชำกรไทยทัว่ประเทศมีรำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยตอ่เดือนเทำ่กบั 26,946 บำท ซึง่
เพิ่มขึน้จำกในปี 2550 ซึ่งมีรำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนเท่ำกับ 18,660 บำท หรือคิดเป็นอตัรำกำร
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 3.7 โดยกำรเพิ่มขึน้ของระดบัรำยได้ดงักลำ่วจะช่วยเพิ่มโอกำสและ
ศกัยภำพในกำรขยำยธุรกิจและกำรเติบโตของธุรกิจร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบในอนำคต 

 
ที่มำ: ส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ 

(ค) การขยายตัวของเมืองและที่อยู่อาศัย (Urbanization) 

ในปี 2560 สัดส่วนของประชำกรทั่วประเทศที่อำศัยในเขตเมืองมีสัดส่วนที่เพิ่มขึน้จำก    
ร้อยละ 33.9 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 34.3 ในปี 2560 ซึ่งกำรขยำยตวัของประชำกรที่อยูใ่นเขตตวัเมือง
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ในต่ำงจังหวัดเป็นปัจจัยหนึ่งในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจในกำรเพิ่มรำยได้หรือขยำยสำขำของ
ร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ เนื่องจำกเมื่อตำมหวัเมืองใหญ่ๆ ในตำ่งจงัหวดัมีประชำกรที่สงูขึน้นัน้ วิถี
ชีวิต สภำวะสงัคมและพฤติกรรมกำรบริโภคของประชำกรก็จะเปลีย่นแปลงไป โดยเมื่อชีวิตประจ ำวนัที่
เป็นสงัคมเมืองและกำรแขง่ขนัมำกขึน้นัน้ ควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ
ซึง่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภคในสงัคมเมืองก็จะสงูขึน้ตำมกนัไป 

 
ที่มำ: ส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ 

(ง) การเพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติและการใช้จ่ายด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ในปี 2559 ประเทศไทยมีนกัท่องเที่ยวตำ่งชำติเข้ำมำในประเทศประมำณ 32.5 ล้ำนคน ซึง่
เพิ่มขึน้จำกในปี 2555 ซึ่งมีนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำในประเทศประมำณ 22.4 ล้ำนคน หรือคิดเป็น
อตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยตอ่ปี (CAGR) ร้อยละ 9.8 ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนนกัท่องเที่ยวจะสง่ผลดีกบั
อตุสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองดื่ม เนื่องจำกนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติสว่นใหญ่จะมีก ำลงักำรซือ้และกำรใช้
จ่ำยที่สงูกวำ่ประชำกรทัว่ไป 

ในด้ำนของสดัสว่นกำรใช้จ่ำยในด้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่มของนกัท่องเที่ยวนัน้เพิ่มขึน้อยำ่ง
ต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึน้จำกสดัสว่นประมำณร้อยละ 18.7 ของกำรใช้จ่ำยทัง้หมดต่อคนต่อวนัในปี 2555 
เป็นร้อยละ 20.0 ในปี 2559 ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของสดัสว่นกำรใช้จ่ำยดงักลำ่วแสดงให้เห็นถึงช่องทำงและ
โอกำสทำงธุรกิจของร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ 
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 ที่มำ: ส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ และ กรมกำรทอ่งเที่ยว กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ 

(จ) การเข้าถงึเทคโนโลยแีละอินเตอร์เน็ตที่มากขึน้ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ำมำมีบทบำทกบัธุรกิจร้ำนอำหำรบริกำรเต็มรูปแบบ
มำกขึน้ ทัง้ในด้ำนกำรท ำกำรตลำด และกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงแบรนด์ (Brand Awareness) 
รวมถึงเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนกำรสั่งอำหำรแบบ Delivery หรือ Takeaway ซึ่งใน
ปัจจบุนัมีผู้ประกอบกำรหลำยรำย เช่น Line Man และ Food Panda เข้ำมำให้บริกำรจดัสง่อำหำรผ่ำน
ทำงแอพพลเิคชัน่มือถือ 

ประชำกรที่สำมำรถเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์มือถือแบบสมำร์ทโฟนนัน้ เพิ่มสงูขึน้
จำกร้อยละ 18.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 64.4 ในปี 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกำสในกำรท ำกำรตลำด 
หรือขยำยช่องทำงกำรจ ำหนำ่ยได้อยำ่งชดัเจน 

 
ที่มำ: ส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ 
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2.3.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

2.3.4.1 การจัดหาวัตถุดิบ  

ในกำรจดัหำวตัถดุิบฝ่ำยจดัซือ้กลำงและฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทฯ จะ
ร่วมกันคดัเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) ทัง้วตัถุดิบที่เก่ียวข้องกับอำหำร (Food Products) 
และวตัถดุิบที่ไม่เก่ียวข้องกบัอำหำร (Non-Food Products) ที่ผ่ำนเกณฑ์และมำตรฐำนที่กลุม่บริษัทฯ 
ก ำหนด ซึ่งสำขำร้ำนอำหำรทัง้หมดภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ ทัง้สำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ
และสำขำแฟรนไชส์ ต้องสัง่ซือ้วตัถดุิบจำกผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) ที่อยู่ในรำยช่ือที่ฝ่ำยจดัซือ้
กลำงและฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ก ำหนด อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ อนุญำตให้สำขำแฟรนไชส์
สำมำรถเป็นผู้จดัซือ้วตัถดุิบท่ีเก่ียวข้องกบัอำหำร (Food Products) บำงประเภทที่เป็นของสด เช่น ผกั
สด พริก กระเทียม เป็นต้น จำกผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) โดยตรงด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่ำน
ฝ่ำยจดัซือ้กลำงของกลุม่บริษัทฯ เนื่องจำกมีควำมคุ้มค่ำมำกกวำ่ในด้ำนกำรบริหำรต้นทนุวตัถดุิบของ
สำขำแฟรนไชส์ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผู้ จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ (Supplier) ที่เข้มงวด โดยจะ
ก ำหนดให้ผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) สง่ตวัอย่ำงวตัถดุิบมำเพื่อท ำกำรทดสอบคณุภำพวตัถดุิบ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะมีผู้ ช ำนำญกำรด้ำนอำหำรจำกฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท ำหน้ำที่ทดสอบ
วตัถุดิบ ในลกัษณะ Blind Test เพื่อให้ได้วตัถดุิบที่มีคณุภำพตรงตำมที่กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดไว้ ก่อน
กำรตดัสนิใจเลอืกซือ้วตัถดุิบจำกผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุบิ (Supplier) รำยดงักลำ่ว นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ 
มีนโยบำยในกำรทบทวนรำยช่ือของผู้ จัดจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
มัน่ใจได้ว่ำวตัถดุิบจำกผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) ยงัคงรักษำคณุภำพและมำตรฐำนตำมที่กลุม่
บริษัทฯ ก ำหนด 

ส ำหรับวตัถดุิบที่ส ำคญั และ/หรือ วตัถดุิบที่ต้องใช้ในปริมำณที่มำก และ/หรือ วตัถดุิบที่มี
ควำมผนัผวนของรำคำสงู และ/หรือ วตัถดุิบที่ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ กลุม่บริษัทฯ จะด ำเนินกำร
เข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยวัตถุดิบกับผู้ จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งมีควำมยืดหยุ่นโดยมีกำรท ำ
สญัญำซือ้ขำยวตัถดุิบในหลำยๆ ช่วงเวลำ ทัง้ในระยะสัน้ (3-6  เดือน) และระยะยำว (มำกกวำ่ 6 เดือน) 
ขึน้อยูก่บัประเภทสนิค้ำและแนวโน้มรำคำในตลำด เพื่อลดควำมผนัผวนของรำคำสนิค้ำที่จะกระทบกบั
ต้นทุนวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ  และเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ จะสำมำรถจัดหำวัตถุดิบที่มี
คณุภำพได้มำตรฐำนในปริมำณที่เพียงพอ ภำยใต้รำคำที่เหมำะสม นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ มีนโยบำย
จัดหำผู้ จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ (Supplier) ส ำหรับวัตถุดิบแต่ละประเภทไว้มำกกว่ำ 1 รำย เพื่อเป็น
ทำงเลอืกให้กลุม่บริษัทฯ ในกรณีฉกุเฉิน 

ทัง้นี ้วตัถดุิบหลกัของกลุม่บริษัทฯ สำมำรถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

(1) วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 

วตัถุดิบที่เก่ียวข้องกับอำหำร สำมำรถแบ่งตำมลกัษณะของสินค้ำและผลิตภณัฑ์ 
และวิธีกำรกำรเก็บรักษำออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
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1. กลุม่สินค้ำและผลิตภณัฑ์แช่แข็ง (Frozen Products) เช่น ปลำแซลมอนแล่
แช่แข็ง ปลำ ไขป่ลำแซลมอนปรุงรสซีอิ๊ว และกุ้งแมน่ ำ้ เป็นต้น  

2. กลุ่มสิน ค้ ำและผลิตภัณฑ์สดและแช่ เ ย็ น  (Chilled Products) เ ช่ น 
ปลำแซลมอนสด พำนำคอตต้ำ ปลำทนู่ำตำโต ผกั หรือผลไม้สดต่ำงๆ เป็น
ต้น  

3. กลุ่มสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษำในอุณหภูมิปกติ และผลิตภัณฑ์
เคร่ืองดื่ม เช่น ข้ำวสำรญ่ีปุ่ น น ำ้มนัปำล์ม และกุ้งแห้ง เป็นต้น  

ทัง้นี ้ต้นทุนวัตถุดิบที่เก่ียวข้องกับอำหำรส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2558 2559 และ 2560 และงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 คิดเป็นสดัส่วน  
ร้อยละ  41.8 ร้อยละ 41.8 ร้อยละ 43.8 และร้อยละ 44.0 ของต้นทุนขำยรวมตำมล ำดับ 
และกลุม่บริษัทฯ ไมม่ีกำรสัง่ซือ้จำกผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบ (Supplier) รำยใดเกินกวำ่ร้อยละ 
30.0 ของกำรต้นทนุขำย  

(2) วัตถุดิบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร 

นอกเหนือจำกกำรจัดหำวตัถุดิบเพื่อประกอบอำหำรแล้ว ฝ่ำยจัดซือ้ยังท ำหน้ำที่
จดัซือ้สินค้ำหรือผลิตภณัฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องอำหำร เช่น ถ่ำนอดัแท่งที่ใช้ในร้ำนอำหำรปิง้ย่ำง  
ผลิตภณัฑ์เคมีท ำควำมสะอำดต่ำงๆ ยูนิฟอร์มพนกังำน เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง
ร้ำนอำหำร อะไหลส่ ำรองส ำหรับเคร่ืองใช้ในครัว รวมทัง้ วสัดสุิน้เปลอืงตำ่งๆ เป็นต้น  

ส ำหรับเคร่ืองครัว กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพอำหำรเป็นหลัก 
เคร่ืองครัวจึงเป็นส่วนส ำคัญในกำรประกอบอำหำรให้ได้คุณภำพตำมที่ต้องกำร โดย
ค่ำใช้จ่ำยกำรซือ้เคร่ืองครัวคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.0 ถึงร้อยละ 30.0 ของต้นทนุกำรเปิด
สำขำใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ซือ้อุปกรณ์เคร่ืองครัวส่วนใหญ่ภำยในประเทศจำกผู้จัดจ ำหน่ำย
หลำยรำย ยกเว้นอปุกรณ์บำงอย่ำงที่มีคณุสมบตัิเฉพำะ เช่น เตำถ่ำนปิง้ย่ำง ซึ่งอำจสัง่ซือ้
จำกผู้จดัจ ำหนำ่ยเพียงรำยเดียว เนื่องจำกเตำปิง้ยำ่งดงักลำ่วมีคุณสมบตัิ และประสทิธิภำพ
ตรงตำมที่กลุม่บริษัทฯ ต้องกำร  

ส ำหรับงำนตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญั กับคุณภำพของ
งำนตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องได้ตำมคณุภำพที่ต้องกำรและสอดคล้องกบัภำพลกัษณ์
ของแต่ละแบรนด์ โดยค่ำกำรก่อสร้ำงและกำรสัง่ซือ้ ซึ่งรวมถึงกำรติดตัง้นัน้ คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 40.0 ถึงร้อยละ 45.0 ของต้นทนุกำรเปิดสำขำใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จัดซือ้และจดัจ้ำง
ผู้ รับเหมำส ำหรับงำนตกแตง่และเฟอร์นิเจอร์ภำยในประเทศหลำยรำย  

ทัง้นี ้ต้นทุนวตัถดุิบที่ไม่เก่ียวข้องกบัอำหำรส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2558 2559 และ 2560 และงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 คิดเป็นสดัส่วน  
ร้อยละ 1.9 ร้อยละ 1.9 ร้อยละ 2.8 และร้อยละ 2.7 ของต้นทนุขำยรวมตำมล ำดบั 
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2.3.4.2 คลังสินค้า การขนส่งและการกระจายวัตถุดิบ 

กลุม่บริษัทฯ มีหนว่ยงำนกลุม่บริหำรซพัพลำยเชน (Supply Chain) ท ำหน้ำที่บริหำรจดักำร
กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกบัคลงัสินค้ำและโลจิสติกส์ โดยมีฝ่ำยงำนที่ส ำคญัคือ (1) ฝ่ำยจดัซือ้กลำง 
ท ำหน้ำที่สัง่ซือ้วตัถดุิบจำกผู้จัดจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) เพื่อจัดส่งให้กบัสำขำร้ำนอำหำรที่กลุม่
บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ (Direct Purchase) และส ำรองวตัถดุิบที่คลงัสินค้ำตำมระดบัที่ก ำหนด และ (2) 
ฝ่ำยคลงัสนิค้ำ ท ำหน้ำที่จดักำรค ำสัง่ซือ้ของสำขำร้ำนอำหำรทีก่ลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของและสำขำแฟรน
ไชส์ ส ำหรับวตัถุดิบที่ถูกจัดเก็บที่คลงัสินค้ำของ HAVI และคลงัสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ และติดตำม
ระดบัวตัถุดิบที่ส ำรองอยู่ที่คลงัสินค้ำเพื่อแจ้งไปยงัฝ่ำยจดัซือ้กลำงเมื่อปริมำณวตัถดุิบในคลงัสินค้ำ
ลดลงถึงระดับที่ก ำหนด ทัง้นี  ้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรก ำหนดมำตรฐำนของปริมำณวัตถุดิบที่สำขำ
ร้ำนอำหำร และที่คลงัสินค้ำต้องจัดเก็บไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีวตัถุดิบที่เพียงพอและมี
คณุภำพเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำ 

กำรจัดส่งวตัถดุิบไปยงัสำขำร้ำนอำหำรมีกำรด ำเนินกำร 2 รูปแบบ คือ (1) ผู้จัดจ ำหน่ำย
วตัถดุิบ (Supplier) น ำสง่วตัถดุิบสูส่ำขำร้ำนอำหำรโดยตรง และ (2) ผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบ (Supplier) 
น ำสง่วตัถดุิบเข้ำสูค่ลงัสนิค้ำ และคลงัสนิค้ำจดัสง่ให้กบัสำขำร้ำนอำหำร ทัง้นี ้กำรบริหำรจดักำรภำยใต้ 
2 รูปแบบข้ำงต้นเป็นกำรสร้ำงควำมยืดหยุ่นในกำรจัดหำและจัดส่งวัตถุดิบ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ 
สำมำรถพิจำรณำเลอืกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ในกำรจดัซือ้ได้ตำมประสทิธิภำพและต้นทนุกำรจดักำร
โดยรวมที่มีควำมเหมำะสมที่สดุและเกิดประโยชน์สงูสดุ ส ำหรับภำพรวมกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบของสำขำ
ร้ำนอำหำรสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 

ภำยใต้รูปแบบกำรจัดซือ้และจัดส่งวตัถุดิบรูปแบบที่ 1 ผู้จัดจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) 
น ำสง่วตัถดุิบสูส่ำขำร้ำนอำหำรโดยตรงนัน้ จะใช้ส ำหรับวตัถดุิบประเภทอำหำรสดที่ไมส่ำมำรถจดัเก็บ
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ได้นำน เช่น ผกัสด และผลไม้ ส ำหรับสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของเท่ำนัน้ เมื่อสำขำร้ำนอำหำรมี
ปริมำณวตัถุดิบที่ต ่ำกว่ำระดบัที่ก ำหนด สำขำร้ำนอำหำรจะส่งค ำสัง่ซือ้ผ่ำนระบบจัดซือ้ มำยงัฝ่ำย
จดัซือ้กลำง ซึ่งโดยสว่นใหญ่จะสัง่ลว่งหน้ำประมำณ 1 - 3 วนั แล้วแต่ประเภทของวตัถดุิบ จำกนัน้ฝ่ำย
จัดซือ้กลำงจะส่งค ำสั่งซือ้ไปยังผู้ จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ (Supplier) ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก (Approved 
Vendor List) และผู้จัดจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) จะเป็นผู้น ำส่งวตัถุดิบตรงไปยงัสำขำร้ำนอำหำร 
ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ อนญุำตให้สำขำแฟรนไชส์สำมำรถเป็นผู้จดัซือ้วตัถดุิบที่เก่ียวข้องกบัอำหำร (Food 
Products) บำงประเภทที่เป็นของสด เช่น ผกัสด พริก กระเทียม เป็นต้น จำกผู้จัดจ ำหน่ำยวตัถุดิบ 
(Supplier) โดยตรงด้วยตนเอง โดยไมต้่องผำ่นฝ่ำยจดัซือ้กลำงของกลุม่บริษัทฯ เนื่องจำกมีควำมคุ้มคำ่
มำกกวำ่ในด้ำนกำรบริหำรต้นทนุวตัถดุิบของสำขำแฟรนไชส์ 

ภำยใต้รูปแบบกำรจัดซือ้และจัดส่งวตัถุดิบรูปแบบที่ 2 ผู้จัดจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) 
น ำส่งวตัถุดิบเข้ำสู่คลงัสินค้ำ และคลงัสินค้ำจัดส่งให้กับสำขำร้ำนอำหำรนัน้ จะใช้ส ำหรับวตัถุดิ บที่
เก่ียวกบัอำหำร (Food Products) เช่น เนือ้สตัว์ เคร่ืองปรุงรส และวตัถดุิบที่ไม่เก่ียวกบัอำหำร (Non-
Food Products) เช่น ของใช้สิน้เปลอืง และอปุกรณ์ในกำรท ำกำรตลำด (Marketing Material) ส ำหรับ
สำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของและสำขำแฟรนไชส์ ซึ่งกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบจะมีควำมใกล้เคียงกนักบั
รูปแบบที่ 1 แตกต่ำงกนัที่ผู้ จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) จะน ำส่งวตัถดุิบที่เก่ียวกบัอำหำร (Food 
Products) ไปยงัคลงัสินค้ำของ HAVI และวตัถดุิบที่ไม่เก่ียวกบัอำหำร (Non-Food Products) ไปยงั
คลงัสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ และคลงัสินค้ำของ HAVI และ/หรือ คลงัสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ (แล้วแต่
กรณี) จะเป็นผู้น ำส่งวตัถดุิบไปยงัสำขำร้ำนอำหำร หรือว่ำจ้ำงให้ผู้บริกำรขนส่งภำยนอกเป็นผู้น ำสง่
วตัถดุิบไปยงัสำขำร้ำนอำหำร 

ส ำหรับกรณีที่คลงัสินค้ำมีปริมำณวตัถดุิบที่ต ่ำกวำ่ระดบัที่ก ำหนด ฝ่ำยคลงัสินค้ำของกลุม่
บริษัทฯ จะแจ้งไปยงัฝ่ำยจดัซือ้กลำง จำกนัน้ ฝ่ำยจดัซือ้กลำงจะสง่ค ำสัง่ซือ้ไปยงัผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบ 
(Supplier) ที่ผำ่นกำรคดัเลอืก (Approved Vendor List) และผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบ (Supplier) จะเป็น
ผู้น ำสง่วตัถดุิบตรงไปยงัคลงัสนิค้ำของ HAVI และ/หรือ คลงัสนิค้ำของกลุม่บริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรบริหำรคลงัสินค้ำและโลจิสติกส์ โดยค ำนึงถึงต้นทุนในกำร
บริหำรจดักำรระยะยำว จึงได้ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรออกเป็น  2 รูปแบบ ดงันี ้

(1) วำ่จ้ำงบริษัทผู้ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรคลงัสนิค้ำและระบบโลจิสติกส์ภำยนอก  

ณ ปัจจุบนั กลุม่บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงบริษัทผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรคลงัสินค้ำและ
ระบบโลจิสติกส์ภำยนอก ได้แก่ HAVI เพื่อให้บริกำรบริหำรคลงัสนิค้ำและระบบโลจิ
สติกส์ ส ำหรับวตัถดุิบทีเ่ก่ียวกบัอำหำร (Food Products) ทัง้หมด เช่น ปลำแซลมอน
แช่แข็ง กลุ่มผลิตภัณฑ์จำกเนือ้ เคร่ืองดื่ม และเคร่ืองปรุงรส เป็นต้น โดยมี
กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับสินค้ำทุกอุณหภูมิ ทัง้อุณหภูมิแช่แข็ง 
(Frozen Product) อณุหภมูิแช่เย็น (Chilled Product) และอณุหภมูิห้อง 
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ทัง้นี ้HAVI มีหน้ำที่ให้บริกำรบริหำรคลงัสินค้ำและระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร 
เช่น (1) กำรจัดกำรและกำรควบคุมสินค้ำคงคลงั (2) กำรตรวจสอบคุณภำพของ
ผลิตภณัฑ์ก่อนกำรรับและก่อนน ำส่ง (3) กำรรับค ำสัง่ กำรจัดส่ง และกำรส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ และ (4) กำรจัดท ำเอกสำรและกำรจัดท ำบันทึก เป็นต้น โดยที่กลุ่ม 
บริษัทฯ สำมำรถเข้ำตรวจสอบคลังสินค้ำของ HAVI ได้ตลอดเวลำ ด้วยกำรส่ง
หนังสือแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน รวมทัง้ HAVI ต้องจัดท ำรำยงำนต่ำงๆ ถึง
สถำนะกำรด ำเนินงำนและจัดส่งให้กับกลุ่มบริษัทฯ ตำมที่กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนด  
(โปรดพิจำรณรำยละเอียดของสญัญำว่ำจ้ำง HAVI ในส่วนที่ 2.2 หวัข้อ 8 ข้อมูล
ส ำคญัอื่น) 

(2) บริหำรงำนด้วยตนเอง  

ณ ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ บริหำรคลงัสนิค้ำและระบบโลจิสติกส์ วตัถดุิบที่ไมเ่ก่ียวกบั
อำหำร (Non-Food Products) ด้วยตนเอง เช่น ของใช้สิน้เปลือง และอุปกรณ์ใน
กำรท ำกำรตลำด (Marketing Material) ต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ มีกำร
ว่ำจ้ำงผู้ ให้บริกำรขนสง่ภำยนอกเพื่อให้บริกำรจดัสง่ของใช้สิน้เปลือง และอปุกรณ์
ในกำรท ำกำรตลำด (Marketing Material) ให้แก่สำขำของร้ำนอำหำรภำยใต้          
แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ  

กำรบริหำรสนิค้ำส ำหรับกลุม่วตัถดุิบที่เก่ียวกบัอำหำร (Food Products) ทัง้หมดนัน้ จะต้อง
เก็บรักษำผลิตภณัฑ์ตำมมำตรฐำนของผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภท ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรตรวจรับสินค้ำ กำร
เก็บรักษำ และกำรขนส่งจนถึงหน้ำสำขำร้ำนอำหำร โดย HAVI จะตรวจสอบคณุภำพของผลิตภณัฑ์
ก่อนกำรรับ และจัดเก็บสินค้ำให้เหมำะสมตำมอุณหภูมิที่ก ำหนดไว้และสภำวะกำรเก็บรักษำของ
ผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท รวมทัง้มีกำรจัดเตรียมและตรวจสอบควำมถกูต้องของผลิตภณัฑ์ก่อนกำร
ขนส่งผลิตภัณฑ์ออกจำกคลังสินค้ำ ทัง้นี ้สำขำร้ำนอำหำรทัง้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมทัง้
ต่ำงจังหวัดสำมำรถสัง่สินค้ำที่ต้องกำรจำกกลุ่มบริหำรซัพพลำยเชน (Supply Chain) ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ซึ่งเช่ือมต่อระหว่ำงสำขำร้ำนอำหำรกบักลุม่บริหำรซพัพลำยเชน (Supply Chain) หรือผ่ำน
พนกังำนกลุม่บริหำรซพัพลำยเชน (Supply Chain) ซึง่ทำงสำขำร้ำนอำหำรจะสัง่ลว่งหน้ำประมำณ 1 – 
3 วัน เมื่อกลุ่มบริหำรซัพพลำยเชน (Supply Chain) ได้รับค ำสั่งซือ้จำกสำขำร้ำนอำหำรแล้ว จะ
ด ำเนินกำรแจ้ง HAVI ซึ่งจะท ำกำรจดัเตรียมสินค้ำเพื่อส่งให้กบัสำขำร้ำนอำหำรในช่วงเช้ำของทกุวนั 
และมีกำรบนัทกึอณุหภมูิของตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบคณุภำพของผลติภณัฑ์  

ทัง้นี ้HAVI จะเป็นผู้จดัท ำประกนัภยัเพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยของผลติภณัฑ์และอบุตัิเหตุ
ส ำหรับรถขนส่งทุกคัน  และกลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดท ำประกันภัยเพื่อคุ้ มครองควำมเสียหำยของ
ผลติภณัฑ์และอบุตัิเหตสุ ำหรับรถขนสง่ส ำหรับกำรบริหำรคลงัสนิค้ำของกลุม่บริษัทฯ ด้วยตนเอง 
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2.3.4.3 การจัดหาสถานที่ตัง้ของสาขาร้านอาหาร 

กลุม่บริษัทฯ จดัหำสถำนที่ส ำหรับกำรขยำยสำขำร้ำนอำหำร โดยฝ่ำยพฒันำธุรกิจจะเป็น
ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจเพื่อประกอบกำรตดัสินใจลงทนุ โดยครอบคลมุ
ตัง้แต่กำรส ำรวจพืน้ที่ตัง้ ข้อมลูเชิงประชำกร ระดบัรำยได้ จ ำนวนคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง พฤติกรรม
ผู้บริโภค ระบบโลจิสติกส์ ขนำดและกำรวำงต ำแหน่งทำงกำรตลำดของศนูย์กำรค้ำ ตลอดจนช่ือเสยีง
และควำมนิยมของสถำนที่ตัง้ หำกท ำเลดงักลำ่วผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กลุม่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ และคำดวำ่
จะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่เหมำะสม รวมถึงมีระยะเวลำกำรคืนทุนเป็นไปตำม
นโยบำยของกลุม่บริษัทฯ ฝ่ำยพฒันำธุรกิจจะด ำเนินกำรติดตอ่ประสำนงำนกบัท ำเลเป้ำหมำย และจะ
เจรจำตอ่รองเข้ำท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีระยะสัน้ (ประมำณ 3 ปี ) และ/หรือ เซ้งระยะยำว (ประมำณ 5 ปีขึน้
ไป) โดยมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร และค่ำสำธำรณปูโภคในเบือ้งต้น ทัง้แบบคงที่ หรือ อตัรำ
แปรผนัตำมยอดขำย แล้วแตก่รณี  

2.3.4.4 การจัดหาผู้รับเหมาส าหรับโครงการ 

กลุ่มบริษัทฯ จะจัดหำผู้ รับเหมำส ำหรับกำรก่อสร้ำงสำขำ (“ผู้ รับเหมำ”) ที่มีประสิทธิภำพ 
และสำมำรถท ำงำนเสร็จทนัเวลำ ซึง่จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สำมำรถขยำยสำขำได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ
และรวดเร็วภำยใต้ต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยที่เหมำะสม  

โดยเฉลี่ยกลุ่มบริษัทฯ ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงสำขำให้แล้วเสร็จประมำณ 1-2 เดือน ซึ่ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวำ่จ้ำงผู้ รับเหมำ คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 40.0 ถึงร้อยละ 45.0 ของต้นทนุกำร
เปิดสำขำใหม ่ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ จะติดตอ่ผู้ รับเหมำ จ ำนวน 2 – 3 รำย ซึง่ผำ่นเกณฑ์กำรพิจำรณำของ
กลุม่บริษัทฯ ให้สง่ใบเสนอรำคำค่ำออกแบบและกำรก่อสร้ำง รวมถึงแผนงำนก่อสร้ำง และฝ่ำยบริหำร
โครงกำรของกลุม่บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสม ทัง้ในเร่ืองของตำรำงเวลำกำรท ำงำน 
ทีมท ำงำนที่ใช้และงบประมำณที่เหมำะสม จำกนัน้กลุม่บริษัทฯ จะเลือกผู้ รับเหมำที่เหมำะสม และเข้ำ
ท ำสญัญำกบัผู้ รับเหมำ 

2.3.4.5 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักับคุณภำพผลิตภณัฑ์ คุณภำพอำหำรและคุณภำพของกำร
บริกำรในสำขำร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ จึงจดัให้มีระบบกำรบริหำรจดักำรคณุภำพร้ำนอำหำรอย่ำง
ตอ่เนื่อง โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

(1) กำรคดัสรรวตัถดุิบที่มีคณุภำพ 

กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ ท ำ
หน้ำที่คดัเลอืกวตัถดุิบจำกผู้จดัจ ำหนำ่ยรำยใหมท่ี่มำน ำเสนอ โดยจะน ำวตัถดุิบดงักลำ่วมำ
ทดลองประกอบอำหำรเพื่อทดสอบและพัฒนำคุณภำพอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
วตัถดุิบดงักลำ่วยงัอยูใ่นเกณฑ์และมำตรฐำนตำมที่กลุม่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ 

(2) กำรควบคมุกระบวนกำรเก็บรักษำและกำรจดัสง่วตัถดุิบถึงหน้ำสำขำ 
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กลุ่มบริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรคลงัสินค้ำที่ได้มำตรฐำน เพื่อควบคุมคุณภำพ
วตัถดุิบ โดยส ำหรับวตัถดุิบที่เก่ียวกบัอำหำร (Food Products) ทัง้หมดจะใช้บริกำร HAVI 
ซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรคลงัสินค้ำและระบบโลจิสติกส์ภำยนอกที่มี ช่ือเสียง และ
ประสบกำรณ์ เป็นผู้ด ำเนินกำรบริหำรและจดัสง่วตัถดุิบไปยงัสำขำร้ำนอำหำรเป็นประจ ำ
ทุกวัน โดยมีกำรใช้รถขนส่งที่เหมำะสมกับวัตถุดิบแต่ละประเภท เช่น รถตู้ เย็นไว้จัดส่ง
เฉพำะอำหำรที่ต้องกำรควบคมุอณุหภมูิ จึงท ำให้สำมำรถเก็บควำมสดและควำมใหม่ของ
อำหำรได้จนกระทัง่ถึงสำขำร้ำนอำหำร  

(3) กำรควบคมุคณุภำพอำหำร  

กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงำนควบคุมคุณภำพอำหำร และกำรบริกำรที่สำขำร้ำนอำหำร 
ภำยใต้กำรดแูลของฝ่ำยบริหำรกลุม่แบรนด์ โดยแบง่เป็น 2 ทีม ดงันี ้

1. ทีมตรวจสอบคุณภำพอำหำรและกำรท ำครัว (Food Quality Assurance 
หรือ “ทีม FQA”) ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชำญทำงด้ำนอำหำรและพ่อครัว ท ำ
หน้ำที่ตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรภำยในครัวที่สำขำร้ำนอำหำร เช่น กำร
จัดเก็บวัตถุดิบในตู้ เย็น ควำมสะอำดและสภำพกำรใช้งำนของอุปกรณ์
ประกอบอำหำรและภำชนะบรรจ ุควำมสดใหมข่องอำหำร ระยะเวลำในกำร
ท ำอำหำร ขัน้ตอนกำรเตรียมวัตถุดิบ กำรผสม กำรปรุงอำหำร ลกัษณะ
หน้ำตำของอำหำร ปริมำณอำหำรและสว่นผสม ตลอดจนรสชำติของอำหำร 

ทัง้นี ้ทีม FQA จะเข้ำไปสุ่มตรวจสอบคณุภำพอำหำรและกระบวนกำรปรุง
อำหำรจนถึงวิธีกำรจดัเก็บรักษำอำหำรให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้เป็น
ประจ ำทกุสปัดำห์  

2. ทีมตรวจสอบทัว่ไป (Area Manager หรือ “ทีม AM”) ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
กำรบริหำรจดักำรโดยทัว่ไปในร้ำนอำหำร เช่น ตรวจสอบระบบกำรรับ กำร
จ่ำย และกำรน ำฝำกเงินสด ตรวจสอบกำรใช้งำนของระบบกำรบันทึก
รำยกำร กำรดแูลควำมสะอำด ควำมสว่ำงของแสงไฟ อณุหภมูิในร้ำน กำร
จดัเก็บของแห้งและสำรเคมี ตลอดจนกำรตรวจสอบลกัษณะ รูปลกัษณ์ และ
ปริมำณของเคร่ืองดื่มและขนมหวำน 

ทัง้นี ้ทีม AM จะท ำหน้ำที่เข้ำไปสุ่มตรวจสอบ กระบวนกำรกำรบริกำรและ
กำรบริหำรสำขำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้เป็นประจ ำทกุสปัดำห์ รวมถึงมี
กำรอบรมพนกังำนให้ปฏิบตัิตำมระเบียบกำรปฏิบตัิงำนที่สำขำร้ำนอำหำร
ด้วย (On the Job Training) 

(4) กำรควบคมุคณุภำพกำรบริกำร และกำรจดักำรกบัข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

กลุม่บริษัทฯ มีช่องทำงในกำรรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจำกลกูค้ำผู้ ใช้บริกำร
หลำยช่องทำง เช่น ผ่ำนกำรแจ้งหน้ำร้ำน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  หรือ ผ่ำนกำรท ำ
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แบบสอบถำมโดยตรงกบัลกูค้ำ โดยทีม AM จะท ำหน้ำที่ตรวจสอบและติดตำมข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนผำ่นช่องทำงตำ่งๆ เป็นประจ ำทกุวนั และหำกพบปัญหำ ทำงทีม AM จะเข้ำ
ไปตรวจสอบและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและสำขำร้ำนอำหำรเพื่อหำทำง
แก้ไขในทนัที 

2.3.5 กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร กลุม่บริษัทฯ ได้ก ำหนดระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องในกำรประกอบ
กิจกำรร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ โดยทุกสำขำร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องปฎิบตัิตำม
กฎหมำยตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง โดยสำมำรถแบง่ออกเป็นหวัข้อหลกัดงันี ้ 

1. สถำนประกอบกิจกำร   

สถำนประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร กลุ่มบริษัทฯ ท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่ร้ำนค้ำ กับ เจ้ำของอำคำร 
เช่น พืน้ท่ีภำยอำคำรศนูย์กำรค้ำ หรือ ห้ำงค้ำปลกี โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ประมำณ 3 ปี  หรือ 
มำกกว่ำ 3 ปี โดย กลุ่มบริษัทฯ มีกำรท ำสญัญำเช่ำเป็นหนังสือ และมีกำรจดทะเบียนกำรเช่ำต่อ
พนกังำนเจ้ำหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด (ในกรณีที่สญัญำเช่ำก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำเกินกวำ่ 3 ปี)     

2. ใบอนญุำตในกำรประกอบกิจกำร  

ในกำรประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรต้องมีกำรยื่นขอใบอนุญำตที่ส ำคญัต่อหน่วยงำนรำชกำร
ตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง อนัได้แก่  

- เอกสำรกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม  และกำรจดทะเบียนเพิ่มเติมสำขำต่อ 
กรมสรรพำกร และ กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ  

- ใบอนญุำตจดัตัง้สถำนท่ีจ ำหนำ่ยและสะสมอำหำรตอ่ส ำนกัอนำมยัสว่นท้องถ่ิน  

- ใบอนญุำตจ ำหนำ่ยสรุำตอ่กรมสรรพสำมิต (ถ้ำมี) 

- กำรยื่นช ำระภำษีป้ำยและช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดินประจ ำปีต่องำนรำยได้ส่วน
ท้องถ่ิน 

3. กำรจดักำรด้ำนบคุลำกร   

- กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดท ำสญัญำว่ำจ้ำงแรงงำน กับพนักงำน โดยปฏิบัติตำม พ.ร.บ.
แรงงำน รวมทัง้จดัท ำข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษัทตำมกฎหมำยก ำหนด พร้อมทัง้จดั
ให้มีสทิธิและสวสัดิกำรตำ่งๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด    

- กลุม่บริษัทฯ ได้มีกำรขออนญุำตในกำรวำ่จ้ำงแรงงำนตำ่งด้ำว โดยถกูต้องตำมกฎหมำย 
พ.ร.บ. แรงงำนตำ่งด้ำว และประกำศของกระทรวงมหำดไทย  

- กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดให้พนักงำนในส่วนที่มีหน้ำที่ประกอบอำหำรในครัว ได้รับกำร
ฝึกอบรมและมีบตัรประจ ำตวั “ผู้สมัผสัอำหำร” ซึ่งหมำยถึงบคุคลที่เก่ียวข้องกบัอำหำร 
ตัง้แต่กระบวนกำรเตรียม ประกอบ ปรุง จ ำหน่ำย และเสิร์ฟอำหำร รวมถึงกำรล้ำงและ
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เก็บภำชนะอปุกรณ์ ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสขุ   

4. กฎหมำยอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำร   

- งำนที่เก่ียวข้องกบักำรตลำด กำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ ส่งเสริมกำรขำย ต้องปฏิบตัิ
ภำยใต้กฎหมำย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
พ.ร.บ. กำรพนนั ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ ต้องท ำกำรตรวจสอบ หรือ ยื่นขออนญุำต ให้ถกูต้อง
ตำมกฎหมำย ก่อนกำรด ำเนินกำร  

- งำนท่ีเก่ียวกบัข้องทรัพย์สนิทำงปัญญำ อนัได้แก่ พ.ร.บ. ลขิสทิธ์ิ เช่น สญัญำให้ลขิสิทธ์ิ
ดนตรี/เพลง กำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ/เคร่ืองหมำยบริกำร ที่เก่ียวข้องกับ      
แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ 

2.3.6 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีงำนก่อสร้ำงร้ำนอำหำรของสำขำแฟรนไชส์ที่อยูร่ะหวำ่งกำร
ก่อสร้ำงจ ำนวน 5 สำขำ ซึง่มีมลูคำ่ของสญัญำเทำ่กบั 7.3 ล้ำนบำท 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขาย

หลกัทรัพย์นี้ก่อนตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทฯ นกัลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา
ปัจจยัความเสีย่งในข้อนี ้รวมทัง้ข้อมูลอืน่ๆ ทีป่รากฏในเอกสารนี ้ 

ทัง้นี ้ปัจจยัความเสีย่งที่ระบไุวใ้นข้อนีเ้ป็นปัจจยัความเสีย่งที่มีนยัส าคญับางประการ อนัอาจมีผลกระทบในทาง
ลบต่อกลุ่มบริษัทฯ และมูลค่าหุน้ของบริษัทฯ โดยปัจจยัความเสีย่งดงักล่าวมิไดเ้ป็นปัจจยัความเสีย่งทัง้หมดทีมี่อยู่ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบต่อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงันัน้ ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ มิทราบในขณะนี้ หรือที่กลุ่มบริษัทฯ 
เห็นว่าเป็นปัจจยัความเสี่ยงที่ไม่เป็นสาระส าคญัในปัจจุบนัอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ ผล
ก าไร สินทรพัย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทนุหรือการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต  

ข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่ปรากฏในหนงัสือชี้ชวน
ฉบบันี ้เช่น การใช้ถ้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้น หรือ
การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต และผลที่เกิดข้ึน
จริง อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได ้นอกจากนี ้ข้อมูลทีป่รากฏในเอกสารฉบบั
นีที้ไ่ดอ้า้งถึง หรือ เกี่ยวกบั หรือเกี่ยวข้องกบัรฐับาล นโยบายของรฐับาล หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเขตจงัหวดัที่กลุ่ม
บริษัทฯ ด าเนินการอยู่นัน้ ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยสู่สาธารณชน หรือคดัย่อจากส่ิงพิมพ์ของรัฐบาล หรือจาก
แหล่งข้อมูลอืน่ๆ ทีเ่ชื่อถือได ้

ปัจจยัควำมเสี่ยงส ำหรับกลุม่บริษัทฯ แบ่งออกเป็น (1) ควำมเสี่ยงจำกกำรเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยกำรถือ
หุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) (2) ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ (3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจดักำร และ (4) 
ควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

3.1 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถอืหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

บริษัทฯ มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจแบบบริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) คือเป็นบริษัทท่ีมีรำยได้จำกกำรถือ
หุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลกัและไมม่ีกำรด ำเนินธุรกิจของตวัเองที่ก่อให้เกิดรำยได้อยำ่งมีนยัส ำคญั ดงันัน้ ผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ จึงขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่ง ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
2561 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทยอ่ยจ ำนวนทัง้สิน้ 7 บริษัท ได้แก่ ZRH AKF GGG OTT SYN ZPC และ ZSM 

ดังนัน้ หำกบริษัทย่อยไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ได้เนื่องจำกข้อจ ำกัดบำงประกำร เช่น ผล
ประกอบกำรในระยะเวลำนัน้ไมเ่อือ้อ ำนวย ควำมจ ำเป็นในกำรส ำรองเงินทนุเพื่อขยำยธุรกิจ กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยมื หรือ
ข้อจ ำกดัตำมเง่ือนไขสญัญำเงินกู้ยืมกบัธนำคำรพำณิชย์ เป็นต้น กรณีดงักลำ่วอำจสง่ผลให้บริษัทฯ มีรำยได้จำกเงินปันผล
ลดลง และสง่ผลกระทบทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงิน
ปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50.0 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้
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ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย (โปรดดรูำยละเอียดของ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ในสว่นท่ี 2.3 ข้อ 9 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น) 

3.2 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดบิและความผันผวนของราคาต้นทุนวตัถุดิบ  

วตัถดุิบสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทฯ เป็นสนิค้ำกำรประมง (Aquaculture Products) และผลผลติทำงกำร
เกษตร (Agriculture Products) เช่น อำหำรทะเล เนือ้สตัว์ ข้ำว ผกั และผลไม้ต่ำงๆ เป็นต้น  ซึ่งวตัถดุิบดงักลำ่ว
มีปริมำณและรำคำที่ผันผวนตำมฤดูกำล ควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศ ภัยธรรมชำติ กำรระบำดของ
โรคติดตอ่ในพืชและสตัว์ ปริมำณผลผลติที่ออกสูต่ลำด และควำมต้องกำรของตลำดในแตล่ะช่วงเวลำ โดยปัจจยั
ข้ำงต้นอำจสง่ผลให้วตัถดุิบขำดแคลนในบำงช่วงเวลำ และอำจสง่ผลให้รำคำของวตัถดุิบมีควำมผนัผวน ซึง่อำจ
สง่ผลกระทบทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ งวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2561 ต้นทุนวตัถุดิบคิดเป็นร้อยละ 
43.8 ร้อยละ 43.8 ร้อยละ 46.2 และ ร้อยละ 46.7 ของต้นทนุขำยรวม ตำมล ำดบั 

อย่ำงไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรควบคมุและบริหำรต้นทนุอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
พยำยำมลดผลกระทบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรขำดแคลนวตัถุดิบและควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ โดยมีกำร
วำงแผน และประมำณกำรปริมำณควำมต้องกำรใช้วตัถดุิบประเภทที่อำจจะสง่ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ต้นทนุวตัถดุิบโดยรวมของกลุม่บริษัทฯ เช่น ปลำแซลมอน เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรจดัซือ้วตัถดุิบตำมแผนกำร
ขำยของกลุ่มบริษัทฯ นอกจำกนี ้ฝ่ำยจัดซือ้ของกลุ่มบริษัทฯ มีกำรเปรียบเทียบรำคำวตัถดุิบกับผู้จัดจ ำหน่ำย
วตัถดุิบหลำยรำยเพื่อมัน่ใจได้วำ่กลุม่บริษัทฯ จะได้รำคำและเง่ือนไขที่ดีที่สดุ มีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้จดั
จ ำหนำ่ยวตัถดุิบ  รวมทัง้มีกำรติดตำมปัจจยัและเหตกุำรณ์ตำ่งๆ ที่มีผลกระทบกบัปริมำณและรำคำของวตัถดุิบ
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนวตัถดุิบหรือควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ 
และสำมำรถเตรียมตวัปอ้งกนัและรับมือกบัสถำนกำรณ์ควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ได้อยำ่งทนัทว่งที   

ในกรณีที่รำคำวตัถดุิบมีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้ กลุม่บริษัทฯ จะยงัไม่ปรับเพิ่มรำคำอำหำรทนัที เนื่องจำก
วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นสินค้ำทำงกำรเกษตร (Agriculture Products) และสินค้ำกำรประมง (Aquaculture 
Products) ซึ่งมีกำรปรับรำคำขึน้ลงเกือบทุกวนั แต่จะพิจำรณำปรับเพิ่มรำคำอำหำร ในกรณีที่รำคำวตัถดุิบมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องหรือรำคำวตัถดุิบโดยรวมมีกำรปรับเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั เพื่อมิให้กลุม่บริษัทฯ 
ต้องรับภำระจำกรำคำต้นทนุวตัถดุิบท่ีเพิ่มสงูขึน้จนส่งผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของ
กลุม่บริษัทฯ แตใ่นขณะเดียวกนั กลุม่บริษัทฯ จะพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำอำหำรกบัรำคำตลำดหรือคูแ่ขง่ เพื่อ
มิให้สง่ผลกระทบตอ่ยอดขำยหรือฐำนลกูค้ำโดยรวมของกลุม่บริษัทฯ 

ส ำหรับวตัถดุิบบำงประเภทท่ีมีควำมผนัผวนของปริมำณและรำคำ กลุม่บริษัทฯ ได้จดัท ำสญัญำในกำร
ซือ้ขำยลว่งหน้ำทัง้ระยะสัน้และระยะกลำงกบัผู้ผลิตหรือผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบที่มีควำมน่ำเช่ือถือ มีกำรก ำหนด
เง่ือนไขข้อตกลง ปริมำณ รำคำสนิค้ำ และก ำหนดเวลำในกำรสง่มอบที่ชดัเจน รวมทัง้กำรพิจำรณำจดัซือ้วตัถดุบิ
โดยตรงจำกต่ำงประเทศ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจดัให้มีรำยช่ือผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบหลำยรำย เพื่อลด
ควำมเสีย่งกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบจำกผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบรำยใดรำยหนึง่ 
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นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ มีกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรอำหำรตำ่งๆ อย่ำงต่อเนื่องให้มีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับสภำวะตลำดในแต่ละช่วงเวลำหรือฤดูกำล หรือมีกำรใช้วตัถุดิบอื่นที่มีคุณภำพใกล้เคียงกันมำ
ทดแทนในกรณีที่วตัถดุิบบำงชนิดขำดแคลน ซึ่งสำมำรถช่วยลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนวตัถดุิบหรือควำม
ผนัผวนของรำคำวตัถดุิบบำงประเภทในบำงช่วงเวลำได้ 

ที่ผ่ำนมำ กลุม่บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนวตัถดุิบหรือได้รับผลกระทบจำกกำรเพิ่มขึน้
ของรำคำวตัถดุิบจนมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ  

3.2.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ณ ปัจจบุนั รำยได้ของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่มำจำกกำรประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรประเภทอำหำรญ่ีปุ่ น 
โดยส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2561 
สดัส่วนรำยได้ของแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นต่อรำยได้รวม เท่ำกับร้อยละ 99.8 ร้อยละ 96.6 ร้อยละ 86.5 และ  
ร้อยละ 81.8 ตำมล ำดบั แม้วำ่กลุม่บริษัทฯ ได้มีกำรขยำยธุรกิจให้หลำกหลำยและกระจำยควำมเสีย่งมำกขึน้ แต่
ธุรกิจร้ำนอำหำรประเภทอำหำรญ่ีปุ่ นอำจจะยงัเป็นธุรกิจที่สร้ำงรำยได้หลกัให้แก่กลุม่บริษัทฯ ตอ่ไปในอนำคต 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เช่ือว่ำอำหำรญ่ีปุ่ นจะยงัคงได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่องใน
อนำคต เนื่องจำกปัจจบุนัคนไทยให้ควำมส ำคญัตอ่กำรรักษำสขุภำพมำกขึน้ ซึง่อำหำรญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่เป็นอำหำร
ที่ใช้วตัถุดิบตำมธรรมชำติและอุดมไปด้วยคุณค่ำทำงโภชนำกำร จึงสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่ำงดี รวมถึงกลุม่บริษัทฯ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นหลำกหลำยประเภท ซึ่งมีเอกลกัษณ์และ
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภคที่มีควำมต้องกำรเฉพำะที่
หลำกหลำย เช่น แบรนด์ ZEN ซึ่งเป็นร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม แบรนด์ AKA ซึ่งเป็นร้ำนอำหำรปิง้ยำ่งสไตล์
ญ่ีปุ่ น (Yakiniku) และ แบรนด์ On the Table ซึง่เป็นร้ำนอำหำรประเภทไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้ธุรกิจร้ำนอำหำรกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ ซึ่งเป็นกลุม่ร้ำนอำหำรไทยอีสำน 
เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ (Diversify) และเป็นกำรเพิ่มช่องทำงเข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำให้
ครอบคลมุมำกขึน้ โดยส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 
กันยำยน 2561 สดัส่วนรำยได้ของแบรนด์ร้ำนอำหำรไทยต่อรำยได้รวม เท่ำกับร้อยละ 0.0 ร้อยละ 3.1 ร้อยละ 
13.0 และร้อยละ 15.0 ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ มีแผนกำรขยำยธุรกิจไปยงัร้ำนอำหำรประเภทอื่นๆ 
ทัง้จำกกำรพฒันำและน ำเสนอแบรนด์ร้ำนอำหำรใหม่ๆ  รวมทัง้กลุม่บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในกำรเข้ำซือ้กิจกำร และ/
หรือ ควบรวมกิจกำร เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรเติบโต และกำรแข่งขนัเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยของกลุม่บริษัทฯ ใน
กำรเป็นผู้น ำทำงด้ำนบริกำรร้ำนอำหำรในประเทศ 

3.2.3 ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของสาขาของกลุ่มบริษัทฯ 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 สำขำร้ำนอำหำรที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของ ที่มีท ำเลที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล มีจ ำนวน 81 สำขำ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 77.9 ของจ ำนวนสำขำร้ำนอำหำรทัง้หมดที่กลุม่
บริษัทฯ เป็นเจ้ำของโดยสำขำสว่นใหญ่มีที่ตัง้อยูใ่นห้ำงสรรพสินค้ำและคอมมนูิตีม้อลล์ ทัง้นี ้หำกเกิดเหตกุำรณ์
ที่ท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของธุรกิจร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก และ/หรือ หำกเกิด
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เหตกุำรณ์ไม่คำดคิดในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ปัญหำทำงกำรเมือง กำรประท้วง อทุกภยั เป็นต้น 
ซึ่งเป็นเหตใุห้ห้ำงสรรพสินค้ำหรือคอมมนูิตีม้อลล์หรือห้ำงค้ำปลกีได้รับควำมเสียหำยหรือต้องปิดให้บริกำร อำจ
ท ำให้สำขำร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ได้รับควำมเสยีหำยหรือต้องปิดให้บริกำร หรืออำจท ำให้ผู้บริโภคไม่มัน่ใจ
ในกำรออกไปรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน และ/หรือ กลุ่มผู้บริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรบริโภคไป
นิยมอำหำรประเภทอื่น ซึง่หำกเกิดเหตกุำรณ์ในกรณีดงักลำ่ว อำจสง่ผลกระทบทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั  

อย่ำงไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ มีกำรพฒันำรูปแบบร้ำนอำหำรที่มีขนำดเล็กลง เพื่อให้สำมำรถกระจำยกำร
ลงทุนของสำขำร้ำนอำหำรให้ครอบคลมุทัว่ประเทศได้มำกขึน้ ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรกระจุกตวัของ
สำขำของกลุม่บริษัทฯ ได้ นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีกำรให้บริกำรจดัสง่อำหำร (Delivery) ซึ่งสำมำรถช่วยลด
ควำมเสี่ยงกรณีที่ผู้บริโภคไมม่ัน่ใจในกำรออกไปรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน เนื่องจำกเกิดเหตกุำรณ์ไมค่ำดคิด
ในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3.2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาพืน้ที่เช่าเพื่อขยายสาขาใหม่ และ/หรือ ไม่สามารถต่อ
อายสุัญญาเช่าพืน้ที่ของสาขาเดิมได้ และ/หรือ การด าเนินธุรกิจร้านอาหารบนพืน้ที่เช่าที่อยู่
ระหว่างการรอลงนามในสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการพืน้ที่เช่า 

ปัจจุบนัธุรกิจร้ำนอำหำรมีกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมค่อนข้ำงสงู มีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรจ ำนวน
มำก หลำกหลำยประเภท ทัง้รำยใหญ่และรำยเลก็ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้กำรจดัหำพืน้ที่เช่ำเพื่อ
เปิดกิจกำรร้ำนอำหำรท ำได้ยำกขึน้ ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงในกำรไมส่ำมำรถจดัหำพืน้ท่ีในกำรเปิด
สำขำใหม่ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้สญัญำเช่ำพืน้ที่ของกลุม่บริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจบุนั สว่นใหญ่
เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ (ประมำณ 3 ปี ทัง้นี ้สญัญำเช่ำประมำณร้อยละ 23.1 ร้อยละ 38.5 และร้อยละ 26.0 
ของจ ำนวนสญัญำเช่ำสำขำทัง้หมด 104 สำขำ จะครบอำยสุญัญำในปี 2562 2563 และ 2564 ตำมล ำดบั) และ
กลุม่บริษัทฯ อำจมีควำมเสีย่งในกำรไมส่ำมำรถตอ่อำยสุญัญำเช่ำพืน้ท่ีกบัผู้ให้เช่ำได้ และ/หรือ ไมส่ำมำรถเจรจำ
ต่อรองให้ได้เง่ือนไขและอตัรำค่ำเช่ำที่เหมำะสมกบัอตัรำผลตอบแทนที่กลุม่บริษัทฯ ต้องกำรได้ โดยควำมเสี่ยง
ดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั  
นอกจำกนี ้ในกำรจดัท ำสญัญำเช่ำ และ/หรือ กำรต่ออำยสุญัญำเช่ำกบัผู้ประกอบกำรพืน้ที่เช่ำทัง้ศูนย์กำรค้ำ/
ห้ำงสรรพสินค้ำ คอมมูนิตีม้อลล์ และห้ำงค้ำปลีก ส่วนใหญ่ผู้ประกอบกำรเหล่ำนัน้มีขัน้ตอนภำยในที่ใช้เวลำ
ส ำหรับกำรลงนำมในเอกสำรสญัญำเช่ำดงักล่ำว ซึ่งโดยทัว่ไปใช้เวลำประมำณ 3 - 6 เดือน ท ำให้ในบำงกรณี
กลุ่มบริษัทฯ จะมีกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรบนพืน้ที่เช่ำที่อยู่ระหว่ำงกำรรอลงนำมในสัญญำเช่ำจำก
ผู้ประกอบกำรพืน้ท่ีเช่ำ ท ำให้กลุม่บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงในกำรไมส่ำมำรถใช้พืน้ที่เช่ำในกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุม่บริษัทฯ ได้ และอำจสง่ผลกระทบทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ อยำ่งมี
นยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ดี  กลุ่มบริษัทฯ เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับผู้ ประกอบกำรพืน้ที่ เช่ำทัง้ศูนย์กำรค้ำ /
ห้ำงสรรพสนิค้ำ คอมมนูิตีม้อลล์ และห้ำงค้ำปลกี หลำยรำย ทัง้ในกรุงเทพฯ และตำ่งจงัหวดั และมีควำมสมัพนัธ์
ที่ดีกับผู้ ให้เช่ำมำยำวนำน มีประวตัิกำรช ำระค่ำเช่ำที่ตรงต่อเวลำ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขในสญัญำเช่ำอย่ำง
เคร่งครัดมำโดยตลอด อีกทัง้กลุม่บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรที่มีสำขำ (Chained Restaurant) ชัน้
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น ำของประเทศ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรที่หลำกหลำยและแข็งแกร่ง ได้รับกำรยอมรับและช่ืนชอบจำกลกูค้ำ (Strong 
Brand Recognition & Brand Variety) มีสินค้ำและบริกำรเป็นที่ต้องกำรของผู้ บริโภค ท ำให้ผู้ ประกอบกำร
ศนูย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ คอมมนูิตีม้อลล์ และห้ำงค้ำปลีก ดงักลำ่ว สว่นใหญ่มีกำรสอบถำมควำมสนใจใน
กำรเช่ำพืน้ท่ีกบักลุม่บริษัทฯ อย่ำงตอ่เนื่อง รวมทัง้ทีมงำนฝ่ำยพฒันำธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ มีกำรติดตำมข้อมลู
ข่ำวสำรเก่ียวกบัพืน้ที่เช่ำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อวิเครำะห์โอกำสและควำมเป็นไปได้ในกำรเช่ำพืน้ที่เพื่อรองรับ
กำรขยำยสำขำในอนำคต  นอกจำกนี ้กำรที่กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกำรใช้พืน้ที่เช่ำที่อยู่ระหว่ำงกำรรอลงนำมใน
สญัญำเช่ำจำกผู้ประกอบกำรพืน้ที่เช่ำนัน้ เป็นเร่ืองปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสำหกรรม ซึ่งที่ผ่ำนมำ  ฝ่ำยงำนที่
เก่ียวข้องของกลุม่บริษัทฯ มีกำรติดตำมเอกสำรสญัญำเช่ำที่ได้มีกำรลงนำมแล้วอยำ่งตอ่เนื่อง 

ที่ผำ่นมำ กลุม่บริษัทฯ สำมำรถจดัหำพืน้ท่ีเช่ำเพื่อเปิดกิจกำรร้ำนอำหำรได้ตำมเปำ้หมำยและได้รับกำร
ต่ออำยุสญัญำเช่ำพืน้ที่มำโดยตลอด และไม่เคยประสบปัญหำกำรใช้พืน้ที่เช่ำที่อยู่ระหว่ำงกำรรอลงนำมใน
สญัญำเช่ำจำกผู้ประกอบกำรพืน้ท่ีเช่ำแตอ่ยำ่งใด 

3.2.5 ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความส าเร็จของสาขาที่เปิดใหม่  

กลุม่บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในขยำยสำขำอยำ่งตอ่เนื่อง รวมทัง้กำรปรับปรุงสำขำเดิม โดยมีแผนกำรเปิด
สำขำเพิ่มขึน้ในแตล่ะปีซึง่สอดคล้องกบัสภำวะตลำด อตุสำหกรรม ควำมต้องกำรและก ำลงัซือ้ของผู้บริโภค โดย
ที่ผ่ำนมำ กลุม่บริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำอยำ่งต่อเนื่อง ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 
และงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของจ ำนวน
ทัง้สิน้ 19 สำขำ 12 สำขำ 24 สำขำ และ 9 สำขำ และปิดสำขำเดิมจ ำนวน 4 สำขำ 1 สำขำ 10 สำขำ และ 4 
สำขำ ตำมล ำดบั (สว่นใหญ่มีสำเหตจุำกกำรสิน้สดุสญัญำเช่ำพืน้ท่ีกบัผู้ให้เช่ำ และผลกำรด ำเนินงำนทีไ่มเ่ป็นไป
ตำมแผน) ทัง้นี ้ในกำรลงทนุเปิดสำขำใหม่ของกลุม่บริษัทฯ นัน้ จะต้องใช้เงินลงทนุเฉลี่ยต่อสำขำส ำหรับแตล่ะ   
แบรนด์ดงันี ้

แบรนด์ เงนิลงทุนเฉล่ียต่อสาขา  (ล้านบาท) 

กลุม่แบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น 
3.0 – 12.5  

(ขึน้อยูก่บัขนำดพืน้ที่ และกำรวำงต ำแหน่งของร้ำนอำหำร) 

กลุม่แบรนด์ร้ำนอำหำรไทย 3.0 – 5.0 

โดยเงินลงทนุดงักลำ่วส ำหรับกำรเปิดสำขำใหม ่และกำรปรับปรุงสำขำเดิมใช้ส ำหรับงำนออกแบบ งำน
ก่อสร้ำง งำนระบบ งำนตกแต่งร้ำน เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ครัว และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ส ำนกังำนอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
ทัง้นี ้จำกสภำวะกำรแข่งขนัที่รุนแรงมำกยิ่งขึน้ ประกอบกบัมีผู้ประกอบกำรธุรกิจร้ำนอำหำรรำยใหม่ๆ เข้ำมำใน
อุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จึงอำจมีควำมเสี่ยงหำกสำขำที่เปิดใหม่และสำขำที่ปรับปรุงใหม่ไม่
สำมำรถท ำยอดขำยและก ำไรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด หรือมีอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมที่
คำดกำรณ์ไว้ และมีควำมเป็นไปได้ที่สำขำใหม่อำจแข่งขันกับสำขำเดิมของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ภำยใต้แบรนด์
เดียวกนัหรือต่ำงแบรนด์ (Cannibalization) ซึ่งอำจสง่ผลกระทบทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำร
เงินของกลุม่บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 
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อย่ำงไรก็ดี ก่อนกำรลงทุนขยำยสำขำนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุนอย่ำง
ละเอียด ไม่ว่ำจะเป็นกำรวำงแผนงำนอย่ำงรอบคอบ รวมทัง้มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
ร่วมกนัระหวำ่งฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในเร่ืองกำรก ำหนดรูปแบบประเภทของร้ำนอำหำรและแบรนด์ที่เหมำะสม 
กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย ท ำเลที่ตัง้และรูปแบบโครงกำรของผู้ ให้เช่ำพืน้ที่ ภำวะตลำดและคู่แข่ง ควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภค เงินลงทนุในกำรพฒันำ ระยะเวลำคืนทนุ และผลตอบแทนที่คำดวำ่จะได้รับจำกกำรลงทนุ ซึง่ต้องได้รับ
กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมจ ำนวนเงินลงทนุ ซึ่งเป็นไปตำม
ตำรำงอ ำนำจอนมุตัิของกลุม่บริษัทฯ ก่อนกำรลงทนุ รวมทัง้ภำยหลงักำรลงทนุขยำยสำขำใหม่แล้ว กลุม่บริษัทฯ 
มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงใกล้ชิดในช่วง 6 เดือนแรก เพื่อเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึน้จริงกับ
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ (Feasibility Study) ที่จัดท ำไว้ หำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ กลุ่ม 
บริษัทฯ จะวิเครำะห์สำเหตขุองควำมแตกตำ่งและก ำหนดมำตรกำรเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้ ตลอดจนกลุม่บริษัทฯ มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทกุสำขำเป็น
ประจ ำทุกเดือนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี  ้จำกควำมแข็งแกร่งของแบรนด์ภำยใต้กลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นมำกกวำ่ 27 ปีนัน้ กลุม่บริษัทฯ เช่ือวำ่จะสำมำรถบริหำรจดักำร
สำขำใหมใ่ห้มีผลกำรด ำเนินงำนโดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัท่ีดีได้ 

นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดภำระกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในกำรขยำยสำขำใหม่และกำรปรับปรุง
สำขำเดิม และลดภำระควำมเสี่ยงต่อผลกำรด ำเนินงำนของสำขำที่เปิดใหม่และกำรปรับปรุงสำขำเดิม ตัง้แตปี่ 
2559 กลุม่บริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ ซึ่งสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ สำมำรถขยำยสำขำได้อยำ่ง
ครอบคลมุทัว่ถึง ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนั 31 ธันวำคม 2559 2560 และงวดเก้ำ
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสำขำแฟรนไชส์ภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ จ ำนวนทัง้สิน้ 
97 สำขำ 127 สำขำ และ 138 สำขำ ตำมล ำดบั 

3.2.6 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ 

จำกกำรใช้ระบบแฟรนไชส์ในกำรขยำยสำขำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ กลุม่บริษัทฯ ต้องเผชิญกบั 
ควำมเสีย่งด้ำนกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ ควำมเสีย่งทำงด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและระบบซพัพลำยเชน ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
ควำมเสีย่งของภำวะควำมผนัผวนทำงกำรเมือง 

อยำ่งไรก็ดี ในขัน้ตอนกำรพิจำรณำเลอืกแฟรนไชส์ซี กลุม่บริษัทฯ ได้พิจำรณำถึงปัจจยัควำมเสีย่งตำ่งๆ 
ข้ำงต้นก่อนเข้ำท ำสญัญำแฟรนไชส์ ซึ่งหำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรเปิดสำขำในท ำเลดงักลำ่วมีควำมเสี่ยงที่สงู
เกินไป กลุม่บริษัทฯ จะพิจำรณำไม่ขยำยสำขำในท ำเลดงักลำ่ว นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ซึ่งท ำหน้ำที่คอยติดตำมและประเมินควำมเสี่ยงของกำรประกอบธุรกิจ รวมทัง้วำงแผนและหำ
แนวทำงในกำรปอ้งกนัและลดควำมเสีย่งตำ่งๆ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสำขำแฟรนไชส์จ ำนวน 
97 สำขำ 127 สำขำ และ 138 สำขำ โดยรำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์คิดเป็นร้อยละ 0.7 ร้อยละ 2.2 และ     
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ร้อยละ 2.2 ของรำยได้รวมของกลุม่บริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 ร้อยละ 9.4 และ ร้อยละ 9.3  ของก ำไรขัน้ต้น
ของกลุม่บริษัทฯ  

3.2.7 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตัติามเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส์โดยแฟรนไชส์ซี 

จำกกำรใช้ระบบแฟรนไชส์ในกำรขยำยสำขำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ กลุม่บริษัทฯ มีควำมเสีย่ง
จำกกำรที่แฟรนไชส์ซีไม่ปฏิบัติตำมเง่ือนไขของสญัญำแฟรนไชส์ และควำมเสี่ยงจำกกำรถูกลอกเลียนแบบ 
ข่ำวสำรในทำงลบเก่ียวกับร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ อำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
ภำพลกัษณ์ของแบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ และสง่ผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผล
กำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ำยกฎหมำย และฝ่ำยตรวจสอบคณุภำพของกลุ่มบริษัทฯ ท ำหน้ำที่คอย
ตรวจสอบสำขำแฟรนไชส์ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำแฟรนไชส์ซีทกุรำยนัน้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดในสญัญำ 
แฟรนไชส์ อีกทัง้  กลุ่มบริษัทฯ จะให้กำรสนับสนุนแฟรนไชส์แบบครบวงจร ตัง้แต่กำรให้บริกำรจัดหำ
ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงสำขำ กำรตกแต่งภำยในสำขำ กำรฝึกอบรมพนกังำน กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดร้ำน 
กำรจัดอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ ให้กับแฟรนไชส์ซีอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรท ำกำรตลำด เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำม
พร้อมให้กับแฟรนไชส์ซี  ทัง้นี  ้ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหำที่มีนัยส ำคัญกับแฟรนไชส์ซีจนต้อง
ด ำเนินกำรยกเลกิสญัญำ 

3.2.8 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการให้บริการด้านต่างๆ (Outsourcing) 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรและควบคมุต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำง
บุคคลภำยนอกในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ (Outsourcing) ที่ส ำคญั เช่น กำรบริกำรคลงัสินค้ำ และกำรบริกำร           
โลจิสติกส์ กำรบริกำรจ้ำงผลติสว่นผสมและเคร่ืองปรุงประกอบอำหำรตำมสตูรของกลุม่บริษัทฯ เป็นต้น ซึง่หำกผู้
ให้บริกำรไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไขหรือข้อก ำหนดในสญัญำกำรให้บริกำร อำจสง่ผลกระทบทำงลบตอ่ธุรกิจ ผลกำร
ด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีกำรว่ำจ้ำง HAVI เพื่อ
ให้บริกำรกำรจัดกำรคลงัสินค้ำและโลจิสติกส์ ได้แก่ กำรจัดเก็บและจัดส่งวตัถดุิบอำหำรให้กับร้ำนอำหำรทกุ
สำขำของกลุม่บริษัทฯ และสำขำแฟรนไชส์ภำยใต้กำรบริหำรของแฟรนไชส์ซี รวมทัง้กลุม่บริษัทฯ มีกำรว่ำจ้ำง
บริษัทภำยนอกมำกกวำ่ 10 รำย เพื่อผลิตสว่นผสมและเคร่ืองปรุงประกอบอำหำรตำมสตูรของกลุม่บริษัทฯ เพื่อ
ใช้ในสำขำร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ  

อยำ่งไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ มีกำรพิจำรณำถึงคณุสมบตัิและประสบกำรณ์ของผู้ให้บริกำรเฉพำะด้ำนอยำ่ง
ถ่ีถ้วนก่อนกำรเข้ำท ำสญัญำวำ่จ้ำง โดยจะคดัเลอืกผู้ให้บริกำรท่ีมีช่ือเสยีง ประสบกำรณ์ และมีฐำนะทำงกำรเงิน
ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่ผู้ให้บริกำรจะสำมำรถให้บริกำรตำมที่กลุม่บริษัทฯ ต้องกำรได้ และส ำหรับกำรจ้ำง
ผลิต กลุม่บริษัทฯ มีกำรทดสอบคณุภำพของสว่นผสมและเคร่ืองปรุงประกอบอำหำรให้ได้มำตรฐำนตำมที่กลุม่
บริษัทฯ ก ำหนด นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดท ำสัญญำที่เก่ียวข้องกบัผู้ ให้บริกำรซึ่งมีกำรก ำหนดเง่ือนไข
ที่คญั และมีกำรก ำกบัดแูลให้ผู้ให้บริกำรมีกำรปฏิบตัิตำมสญัญำอยำ่งสม ่ำเสมอ มีกำรจดัท ำ จดัเตรียม รำยช่ือคู่
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ค้ำ ที่มีควำมพร้อมที่จะเข้ำมำทดแทนกนัได้โดยต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคู่ค้ำตำม
ระยะเวลำที่ชดัเจน 

นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนเพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของผู้ ให้บริกำร เช่น กำรเข้ำตรวจ
คลงัสินค้ำของผู้ ให้บริกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ กำรร่วมนับสต๊อกสินค้ำคงเหลือในทุกเดือน กำรตรวจสอบ
รำยงำนกำรจัดส่งสินค้ำและสินค้ำคงเหลือจำกผู้ ให้บริกำรคลงัสินค้ำทุกสิน้วนั และกำรตรวจสอบกรมธรรม์
ประกนัภยัสินค้ำของผู้ ให้บริกำรคลงัสินค้ำและผู้ ให้บริกำรโลจิสติกส์ เป็นต้น ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำ กลุม่บริษัทฯ ไม่พบ
ข้อผิดพลำดของบคุคลภำยนอกในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ (Outsourcing) ที่สง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของกลุม่บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

3.2.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความคุ้มครองของเคร่ืองหมายบริการและเคร่ืองหมายการค้า 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะจดัให้มีกำรจดทะเบียนและรักษำไว้ซึง่เคร่ืองหมำยบริกำร และเคร่ืองหมำย
กำรค้ำ ของแบรนด์ร้ำนอำหำรและผลติภณัฑ์ตำ่งๆ ของกลุม่บริษัทฯ โดยที่กลุม่บริษัทฯ ได้ขอรับควำมคุ้มครองใน
เคร่ืองหมำยกำรบริกำรและเคร่ืองหมำยกำรค้ำภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยเคร่ืองหมำยบริกำรและเคร่ืองหมำย
กำรค้ำในประเทศไทยและตำ่งประเทศ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมำยบริกำรและเคร่ืองหมำยกำรค้ำใน
ประเทศไทยส ำหรับแบรนด์ร้ำนอำหำรที่กลุ่มบริษัทฯ เปิดด ำเนินกำรอยู่ จ ำนวนทัง้สิน้ 25 รำยกำร และใน
ต่ำงประเทศจ ำนวนทัง้สิน้ 16 รำยกำร และที่อยู่ระหว่ำงกำรขอจดทะเบียนจ ำนวนทัง้สิน้ 33 รำยกำร นอกจำกนี ้
ผลิตภณัฑ์อำหำรของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ น ำ้ปลำร้ำต ำมัว่ได้มีกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำแล้ว อย่ำงไรก็ดี 
ขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรเพื่อขอจดทะเบียน และต่ออำยทุะเบียนเคร่ืองหมำยบริกำรและเคร่ืองหมำยกำรค้ำนัน้
ใช้ระยะเวลำนำน และกำรจดทะเบียนจะอยู่ภำยใต้กำรพิจำรณำอนุมตัิของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ กลุ่ม
บริษัทฯ จึงไม่สำมำรถรับรองได้วำ่ กลุม่บริษัทฯ จะได้รับกำรอนมุตัิค ำขอจดทะเบียน หรือค ำขอต่ออำยทุะเบียน
เคร่ืองหมำยบริกำรและเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่กลุม่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรในอนำคต รวมทัง้ค ำขอจดทะเบียนหรือ
ค ำขอต่ออำยทุะเบียนเคร่ืองหมำยบริกำรและเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่ได้รับกำรจดทะเบียนอำจถกูคดัค้ำน มีผลไม่
สมบรูณ์ตำมกฎหมำย หรือตกอยู่ภำยใต้ข้อจ ำกดับำงประกำรได้ ซึ่งอำจสง่ผลให้ผู้ประกอบกำรรำยอื่นสำมำรถ
น ำเคร่ืองหมำยบริกำรและเคร่ืองหมำยกำรค้ำของกลุ่มบริษัทฯ ไปใช้ในกำรประกอบธุรกิจได้ โดยควำมเสี่ยง
ดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบทำงลบตอ่ช่ือเสยีงของกลุม่บริษัทฯ กำรสญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจ และอำจสง่ผลกระทบ
ทำงลบตอ่ธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมำเป็น
ระยะเวลำยำวนำน มีอำหำรที่มีควำมหลำกหลำยและรสชำติอร่อย ซึง่เป็นสตูรอำหำรเฉพำะของทำงกลุม่บริษัทฯ 
ตลอดจนกำรบริกำรที่มีมำตรฐำนเดียวกนัทกุสำขำ ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ เช่ือว่ำโอกำสที่ผู้ประกอบกำรรำยอื่นจะ
สำมำรถลอกเลียนแบบธุรกิจร้ำนอำหำรให้ได้คุณภำพและมำตรฐำนเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ นัน้เป็นไปได้
คอ่นข้ำงยำก ทัง้นี ้จนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ ไมพ่บเจอปัญหำที่เก่ียวกบักำรใช้เคร่ืองหมำย
บริกำร และเคร่ืองหมำยกำรค้ำของกลุม่บริษัทฯ 
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3.2.10 ความเสี่ยงจากการแข่งขนัสูงในอุตสาหกรรม  

จำกพฤติกรรมของคนไทยที่มีกำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึน้ และกำรเปิด เสรีทำงกำรค้ำ
อำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 สง่ผลให้ธุรกิจร้ำนอำหำรมีกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้และ
มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ  เข้ำมำในอตุสำหกรรมอยำ่งตอ่เนื่อง เช่น ร้ำนอำหำรที่มำตำมกระแสอำหำรเกำหลแีละ
อำหำรญ่ีปุ่ น ร้ำนอำหำรบริกำรดว่น (Fast Food) ที่เน้นกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์และเมนใูหม่ๆ  และกำรตกแตง่ร้ำน
ที่ทันสมัย และร้ำนอำหำรที่ได้รับควำมนิยมในประเทศเพื่อนบ้ำน เป็นต้น ซึ่งร้ำนอำหำรเหล่ำนีถื้อเป็นคู่แข่ง
โดยตรงกบักลุม่บริษัทฯ และโดยสว่นมำกจะเปิดบริกำรในศนูย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ คอมมนูิตีม้อลล์ และห้ำง
ค้ำปลกี ซึง่เป็นบริเวณเดียวกนักบัสำขำของกลุม่บริษัทฯ กำรแขง่ขนัดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบกบักำรเติบโตและ
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ ได้  

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เช่ือว่ำกำรแข่งขันจะต้องเน้นที่คุณภำพอำหำร  รสชำติ และกำรให้บริกำร 
รวมถึงแบรนด์ต้องเป็นที่รู้จกัและเป็นที่ยอมรับจำกผู้บริโภค ซึ่งแบรนด์ต่ำงๆ ภำยใต้กลุม่บริษัทฯ นัน้เป็นที่รู้จัก
อย่ำงแพร่หลำย และได้รับกำรยอมรับจำกลกูค้ำในเร่ืองคุณภำพอำหำร รสชำติ และกำรให้บริกำรในรำคำที่
เหมำะสม ประกอบกบัวิสยัทศัน์ของคณะผู้บริหำรที่มีควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ในธุรกิจมำยำวนำนกวำ่ 
20 ปี ซึง่ได้มีกำรวำงแผนงำนและกำรลงทนุให้เหมำะกบัสภำวะเศรษฐกิจ ไมว่ำ่จะเป็นเร่ืองกำรขยำยสำขำอย่ำง
เหมำะสม กำรส ำรวจตลำดเพื่อติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และกำรวำงระบบกำรปฏิบตัิงำน
เพื่อให้เป็นตำมมำตรฐำนท่ีวำงไว้ รวมทัง้กำรบริหำรจดักำรให้ได้ประสทิธิภำพและประสทิธิผลสงูสดุ ดงันัน้ กลุม่
บริษัทฯ จึงเช่ือว่ำ จะสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันได้ด้วยข้อได้เปรียบของกลุ่ม 
บริษัทฯ ที่มีอยู ่

3.2.11 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถบริหารจัดการวัตถุดบิและควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับคุณภำพ ควำมสดใหม่ รสชำติ ควำมสะอำดของวตัถุดิบและ
อำหำรทุกรำยกำร เพื่อให้มัน่ใจว่ำลกูค้ำได้รับควำมพึงพอใจสงูสดุในกำรใช้บริกำร ทัง้นี ้วตัถุดิบส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริษัทฯ เป็นอำหำรสดและอำหำรแช่แข็ง โดยมีกำรจัดส่งจำกคลงัสินค้ำของ HAVI ซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำรกำร
จดักำรคลงัสินค้ำและโลจิสติกส์ภำยนอก (Outsource) และจำกผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) โดยตรงไปยงั
แต่ละสำขำ หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรและควบคุมคุณภำพวัตถุดิบและอำหำรให้ได้ตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด อำจสง่ผลกระทบต่อช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงอำจสง่ผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจ และผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ ได้ 

 อยำ่งไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรและควบคมุคณุภำพและมำตรฐำนของวตัถดุิบและอำหำร
ในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่กำรสัง่ซือ้วตัถดุิบ กำรตรวจสอบคณุภำพ กำรจดัเตรียมและปรุงอำหำร กำรจดัเก็บ และกำร
กระจำยสินค้ำไปยงัสำขำแต่ละแห่ง โดยฝ่ำยจดัซือ้และฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ จะร่วมกนัคดัเลือกผู้จัด
จ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) ซึ่งพิจำรณำจำกคณุภำพและรสชำติของวตัถุดิบเป็นหลกั หลงัจำกได้รำยช่ือผู้จดั
จ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) ที่ผ่ำนเกณฑ์ในเร่ืองของคณุภำพและรสชำติแล้ว ฝ่ำยจัดซือ้จะเปรียบเทียบรำคำ
วตัถุดิบจำกผู้จัดจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รำคำและเง่ือนไขที่เหมำะสม และจะเป็น
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ผู้ด ำเนินกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบ ทัง้นี ้ก่อนกำรรับมอบสนิค้ำจำกผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบ (Supplier) ทกุครัง้ กลุม่บริษัทฯ 
จะตรวจสอบคณุภำพสนิค้ำ ควำมสด ควำมสะอำด และจ ำนวนที่รับมอบ  

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงบริษัทผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรคลังสินค้ำและระบบโลจิสติกส์
ภำยนอก ซึ่งได้แก่ HAVI เพื่อให้บริกำรบริหำรคลงัสินค้ำและระบบโลจิสติกส์ ส ำหรับกลุ่มวตัถุดิบที่เก่ียวกับ
อำหำร (Food Products) ทัง้หมด โดยมีกระบวนกำรในกำรบริหำรจดักำรส ำหรับสินค้ำทกุอณุหภมูิ ทัง้อณุหภมูิ
แช่แข็ง (Frozen Product) อุณหภูมิแช่เย็น (Chilled Product) และอุณหภูมิห้อง และกลุ่มบริษัทฯ จะเป็น
ผู้บริหำรคลงัสนิค้ำและระบบโลจิสติกส์ ส ำหรับกลุม่วตัถดุิบที่ไมเ่ก่ียวกบัอำหำร (Non-Food Products) โดยสว่น
ใหญ่กลุม่บริษัทฯ มีกำรว่ำจ้ำงผู้ ให้บริกำรขนสง่ภำยนอกเพื่อให้บริกำรจดัสง่วตัถดุิบที่ไม่เก่ียวกบัอำหำร (Non-
Food Products) แก่สำขำของร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ  

เมื่อสำขำได้รับวตัถดุิบและสินค้ำแล้ว พนกังำนของสำขำจะท ำกำรตรวจสอบคณุภำพ อณุหภมูิ ควำม
สดใหม ่และปริมำณของวตัถดุิบและสนิค้ำอีกครัง้ จำกนัน้จะเข้ำสูข่ัน้ตอนกำรจดัเก็บวตัถดุิบและสนิค้ำซึง่จะแยก
ตำมประเภทของวตัถดุิบและสินค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นตู้แช่แข็ง ตู้แช่เย็น และห้องจดัเก็บทัว่ไปตำมควำมเหมำะสมใน
ส่วนครัวของแต่ละสำขำ เพื่อให้วตัถุดิบมีควำมสด สะอำด และได้มำตรฐำนและคุณภำพตำมที่ กลุ่มบริษัทฯ 
ก ำหนดไว้  

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีทีมตรวจสอบคุณภำพอำหำรและกำรท ำครัว (Food Quality Assurance 
หรือ “ทีม FQA”) ซึง่ท ำหน้ำที่สุม่ตรวจวิธีกำรปฏิบตัิงำนของสำขำ รวมถึงคณุภำพของวตัถดุิบ สนิค้ำ และอำหำร
ที่เตรียมไว้เพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำเป็นประจ ำ ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงมัน่ใจได้วำ่ขัน้ตอนกำรบริหำรจดักำรวตัถดุิบ
และควบคมุคณุภำพของอำหำรจำกทกุหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัดจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงดงักลำ่วได้ 
เพื่อให้ร้ำนอำหำรทกุสำขำทกุแบรนด์ สำมำรถบริกำรลกูค้ำด้วยสนิค้ำที่มีคณุภำพและมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้
ณ วนัท่ี 12 ตลุำคม 2561 กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพำททำงกฎหมำยเก่ียวกบัคณุภำพอำหำรแตอ่ยำ่งใด 

3.2.12 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายสาขา หรือสูญเสียบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เนื่องจำกธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักำรบริกำร ดงันัน้ บคุลำกรจึงเป็นกลไกส ำคญั
ในกำรขบัเคลื่อนธุรกิจ และกลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสำขำใหม่อย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยทัว่ไปแต่ละสำขำจะ
ต้องกำรบคุลำกรเฉลี่ยประมำณ 23 - 27 คน ขึน้อยู่กบัประเภทของแบรนด์ร้ำนอำหำร โดย ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
2561 บคุลำกรซึ่งเป็นพนกังำนประจ ำ ซึ่งประจ ำอยู่ที่สำขำสว่นใหญ่มีอำยงุำนเฉลี่ยประมำณ 2.3 ปี เนื่องจำก
กำรประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรต้องมีบุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนเร่ืองกำรประกอบและปรุงอำหำร 
ได้แก่ พ่อครัว (Chef) ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรประกอบและปรุงอำหำร คิดค้นพฒันำ
เมนใูหม่ๆ และตรวจสอบคุณภำพวตัถดุิบและอำหำรนัน้ ดงันัน้ หำกกลุม่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัหำบคุลำกรเพื่อ
รองรับกำรขยำยสำขำ และ/หรือ ทดแทนบคุลำกรที่ลำออก และ/หรือ รักษำบคุลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะ
ด้ำนไว้ได้ อำจสง่ผลกระทบทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

อยำ่งไรก็ดี กำรขยำยสำขำใหมน่ัน้ กลุม่บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุลำกรท่ีเป็นสว่นผสมระหวำ่งบคุลำกรเก่ำ
กบับคุลำกรใหม ่และบคุลำกรประจ ำกบับคุลำกรชัว่ครำว รวมทัง้กลุม่บริษัทฯ มีกำรวำงแผนกำรวำ่จ้ำงบคุลำกร
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ใหม่ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3-4 เดือนก่อนกำรเปิดสำขำใหม่แต่ละสำขำ ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถอบรม และ
เตรียมควำมพร้อมให้กับบุคลำกรก่อนกำรปฏิบัติงำนจริง นอกจำกนี ้หำกกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่สำมำรถจัดหำ
บคุลำกรของแตล่ะสำขำได้เพียงพอ กลุม่บริษัทฯ จะพิจำรณำวำ่จ้ำงพนกังำนชัว่ครำวเพื่อรองรับกำรให้บริกำรแก่
ลกูค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทัว่ถึง โดย ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลำกรประจ ำสำขำ
ทัง้หมด จ ำนวนทัง้สิน้ 2,797 คน โดยมีสดัสว่นท่ีเป็นพนกังำนประจ ำประมำณร้อยละ 70.0 และพนกังำนชัว่ครำว
ประมำณร้อยละ 30.0 ของจ ำนวนพนกังำนประจ ำสำขำทัง้หมด 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรพฒันำพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง และให้ควำมส ำคญักับกำรดูแลเอำใจใส่
พนกังำนทกุระดบัชัน้ กำรให้โอกำสพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถเพื่อที่จะพฒันำเป็นผู้บริหำรได้ในอนำคต กำรดแูล
เร่ืองคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรให้เป็นธรรม กำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะและควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำให้พนกังำน
มีควำมจงรักภกัดีกบักลุม่บริษัทฯ และสำมำรถรักษำพนกังำนให้ท ำงำนอยู่กบักลุม่บริษัทฯ ได้ในระยะยำว  ทัง้นี ้
ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรหรือสูญเสียบุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะด้ำนท่ีสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

3.2.13 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่ส าคัญในการท าธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที่ว่าจ้างโดยกลุ่มบริษัทฯ 

กำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ นัน้จ ำเป็นต้องมีใบอนญุำตที่ส ำคญัที่มีผลใช้บงัคบัอย่ำงต่อเนื่อง 
และต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในใบอนญุำตอยำ่งเคร่งครัด เช่น ใบอนญุำตจดัตัง้สถำนท่ีจ ำหนำ่ยอำหำร
หรือสถำนที่สะสมอำหำรส ำหรับร้ำนสำขำและโกดงั ใบอนุญำตจ ำหน่ำยสรุำ (เฉพำะบำงสำขำ) ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรท่ีเป็นอนัตรำยส ำหรับห้องเย็นในกำรเก็บวตัถดุิบแช่แข็งส ำหรับโกดงัเก็บวตัถดุิบอำหำร และบตัร
ประจ ำตัวผู้ สมัผัสอำหำร ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ และผู้ ให้บริกำรภำยนอก ไม่
สำมำรถปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดตำมกฎหมำยที่จ ำเป็นตอ่กำรประกอบธุรกิจได้ กำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
อำจต้องหยดุชะงกัหรือหยดุด ำเนินกำร สง่ผลให้กำรด ำเนินธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนได้รับผลกระทบในทำงลบ
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม กลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรติดตำมหลกัเกณฑ์กำรขอใบอนญุำต และด ำเนินกำรขอ
และตอ่อำยใุบอนญุำตที่จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ ได้ตำมก ำหนดเวลำ อีกทัง้กลุม่บริษัทฯ มีกำร
ฝึก อบรม และให้ควำมรู้แก่พนกังำนเก่ียวกบักฏเณฑ์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ และผู้ ให้บริกำรภำยนอก ไม่
เคยประสบปัญหำในกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของใบอนญุำตแตอ่ยำ่งใด 

3.2.14 ความเสี่ยงในการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อยูภ่ำยใต้กฎหมำยและกฎระเบียบของประเทศไทย มีกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภยัและอนำมยัของผู้บริโภค รวมถึงควำมปลอดภยัและอนำมยัในกำรท ำงำนของพนกังำน ด้วยเหตนุี ้
กลุม่บริษัทฯ จึงต้องปฏิบตัิตำมมำตรฐำนตำ่งๆ รวมถึงกำรจดัหำพนกังำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนดงักลำ่วเพือ่ท ำ
หน้ำที่ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ กำรดแูลระบบควบคมุคณุภำพ และกำรก ำกบัดแูลกำร
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ปฏิบตัิงำนอื่นๆ และหำกกฎหมำยและกฎระเบียบดงักลำ่วมีกำรเปลีย่นแปลง กำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
จะต้องมีกำรปรับเปลีย่นให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยเหลำ่นีด้้วย 

แม้ว่ำผู้บริหำรของกลุม่บริษัทฯ จะก ำกบัดแูลเพื่อให้กลุม่บริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่ส ำคญั
ในกำรประกอบธุรกิจ กลุม่บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้วำ่หน่วยงำนก ำกบัดแูลจะไมก่ ำหนดกฎระเบียบเพิ่มเติม
หรือเพิ่มอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำปรับอนัเนื่องมำจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข ซึ่งอำจท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มี
คำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้และอำจสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ โอกำสทำงธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผล
ประกอบกำรของกลุม่บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม กลุม่บริษัทฯ มีกำรจดัฝึกอบรม และให้ควำมรู้กบัพนกังำนเก่ียวกบักฎระเบียบต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้องอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทัง้กลุม่บริษัทฯ มีหนว่ยงำนท่ีติดตำมดแูลเก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงทันท่วงที ทัง้นี ้จนถึง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561                    
กลุม่บริษัทฯ เช่ือวำ่กลุม่บริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมข้อบงัคบัของกฎระเบียบตำ่งๆ ท่ีส ำคญัแล้ว 

3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการ 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการที่ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มีอ านาจควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ และ
ผลประโยชน์จากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่อาจมีความขดัแย้งกับกลุ่มบริษัทฯ และผู้ถอืหุ้นรายอื่น 

ภำยหลงัจำกที่บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในครัง้นี ้
กลุม่ครอบครัวจิรำธิวฒัน์ (ประกอบไปด้วย นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ และนำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์) จะถือ
หุ้นในบริษัทฯ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 66.9 ของจ ำนวนทนุเรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
นอกจำกนี ้กลุม่ครอบครัวจิรำธิวฒัน์ยงัด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำร กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของ
กลุ่มบริษัทฯ จึงท ำให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักล่ำวมีอ ำนำจในกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
สำมำรถควบคมุเสียงสว่นใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตัง้กรรมกำรหรือกำรขออนมุตัิใน
เร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดให้
ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่จำกผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้  ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยอำจไม่
สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

อยำ่งไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ ได้มีกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรโดยบคุลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และได้มีกำรก ำหนดขอบเขตในกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ กำรมอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรและ
ผู้บริหำรอยำ่งชดัเจนและโปร่งใส และมีกำรก ำหนดมำตรกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนักบักรรมกำร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
ผู้มีอ ำนำจควบคุม รวมถึงบคุคลที่มีควำมขดัแย้ง โดยบุคคลดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในกำรอนมุตัิ
รำยกำรนัน้ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปอยำ่งโปร่งใส  

นอกจำกนี ้โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน โดย
กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ทำ่นด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ กลุม่บริษัทฯ แตง่ตัง้กรรมอิสระ
ดงักลำ่ว เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดลุกำรตดัสินใจ และพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงร่วมพิจำรณำวำระกำร
ประชุมร่วมกบัประธำนกรรมกำรบริษัท ก่อนน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำย
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ย่อย และผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ว่ำโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของกลุม่บริษัทฯ มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจ โปร่งใส มีกำร
บริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และกำรด ำเนินกำรหรือเข้ำท ำรำยกำรใดๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของกลุ่ม  
บริษัทฯ 

3.3.2 ความเสี่ ยงจากการพึ่ งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเจ้าหน้าที่ บริหารระดับสูงที่ มี
ความส าคัญ  

กำรประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ต้องอำศยัควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ
และประสบกำรณ์ของบคุลำกร รวมถึงทีมผู้บริหำรสว่นหนึ่งที่เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทฯ ซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรธุรกิจอำหำรมำอยำ่งยำวนำน เป็นกลุม่บคุคลส ำคญัที่บริหำรงำนและผลกัดนัให้กลุม่บริษัทฯ มีช่ือเสยีง มี
ฐำนะกำรเงินที่มั่นคง และมีผลกำรด ำเนินงำนที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งหำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถรักษำ
บุคลำกรที่ส ำคญัดงักล่ำว หรือไม่สำมำรถสรรหำผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมในระดบัเดียวกับเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ระดบัสงูเพื่อด ำรงต ำแหนง่แทนบคุลำกรท่ีส ำคญันีไ้ด้ อำจจะสง่ผลกระทบตอ่ควำมตอ่เนื่องในกำรบริหำรงำนและ
กำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม โครงสร้ำงกำรจัดกำรปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำร 
ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดขอบให้แก่ผู้บริหำรในสำยงำนตำ่งๆ ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
กำรท ำงำนท่ีผำ่นมำ รวมทัง้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีนโยบำยกำรสง่เสริมและพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะควำม
เป็นผู้น ำให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง และมีนโยบำยกำรพฒันำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และ
แผนผู้สืบทอดต ำแหน่ง รวมทัง้ยงัมีนโยบำยในกำรสรรหำบคุลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อมำร่วมงำนกบั
กลุม่บริษัทฯ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกบัแผนกำรด ำเนินธุรกิจและแผนขยำยกิจกำร  

3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

3.4.1 ความเสี่ยงจากการน าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุต่อประชำชนในครัง้นี ้ก่อนที่จะรับทรำบผลกำร
พิจำรณำของตลำดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกับกำรน ำหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เข้ำเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ยื่นค ำขออนญุำตน ำหุ้นสำมญัเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวนัท่ี 2 
พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้
พิจำรณำคณุสมบตัิของบริษัทฯ ในเบือ้งต้นแล้วพบวำ่ บริษัทฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะสำมำรถเข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เร่ือง กำรรับหุ้ นสำมัญหรือหุ้ นบุริมสิทธ์ิเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน ลงวนัท่ี 22 มกรำคม 2554 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้น (1) คณุสมบตัิกำรกระจำย
หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยจ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 รำย ถือหุ้นรวมกันมำกกว่ำหรือเท่ำกบัร้อยละ 25.0 ของทนุ
ช ำระแล้ว และ (2) คุณสมบตัิของบริษัทแกนซึ่งก ำหนดว่ำต้องมีทุนช ำระแล้วและส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 
300.0 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงมีควำมไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญำตจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน ดงันัน้ ผู้ลงทนุอำจมีควำมเสี่ยงเก่ียวกบัสภำพคลอ่งในกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ 
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ในตลำดรอง และอำจไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นสำมญัได้ตำมรำคำที่คำดกำรณ์ไว้หำกหุ้นสำมญัของ
บริษัทฯ ไมส่ำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 

3.4.2 ราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจมีความผันผวนอย่างมีนัยส าคัญและผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหุ้น
ของบริษัทฯ ในราคาที่เท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่เสนอขายในครัง้นี ้

รำคำซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ อำจมีควำมผนัผวนของช่วงรำคำซือ้ขำยที่กว้ำง เนื่องจำกปัจจัยหลำย
ประกำร เช่น 

- สภำวะกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงๆ หรือในตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกำรลงทุนใน
อตุสำหกรรมที่เก่ียวข้อง 

- ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสของบริษัทฯ ระหว่ำงผลประกอบกำรจริงกบัผล
ประกอบกำรท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไว้ในรำยไตรมำสของบริษัทฯ 

- บทวิจยัของนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ หรือกำรเปลีย่นแปลงค ำแนะน ำของนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ 

- กำรแตง่ตัง้หรือกำรลำออกของต ำแหนง่บคุลำกรท่ีส ำคญัของบริษัทฯ 

- กำรเปลีย่นแปลงกฎระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

- ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศ 

- ข้อพิพำททำงกฎหมำยและกำรสอบสวนของหนว่ยงำนของรัฐ และ 

- สภำวะหรือเหตกุำรณ์ทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง 

ทัง้นี ้ปัจจยัต่ำงๆ ข้ำงต้นเหลำ่นีแ้ละปัจจยัอื่นๆ อำจสง่ผลให้รำคำตลำดและควำมต้องกำรซือ้หุ้นของ
บริษัทฯ มีควำมผนัผวน ซึ่งอำจท ำให้เกิดข้อจ ำกดัหรือขดัขวำงมิให้ผู้ลงทนุสำมำรถขำยหุ้นของบริษัทฯ ได้ และ
อำจสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่สภำพคลอ่งของหุ้นของบริษัทฯ 

3.4.3 การขายหุ้นของบริษัทฯ และการถือครองหุ้นของบริษัทฯ จ านวนมากโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่
สามารถขายได้ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี ้กลุม่ครอบครัวจิรำธิวฒัน์ (ซึง่ประกอบไป
ด้วย นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ และนำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์) จะถือหุ้นในสดัสว่นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
รวมประมำณร้อยละ 66.9 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และภำยใต้กฎเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ก ำหนดว่ำ หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมกนัเป็นจ ำนวนร้อยละ 55.0 ของทนุช ำระแล้วภำยหลงักำรเสนอ
ขำยในครัง้นีจ้ะถูกห้ำมขำยเป็นระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วันแรกที่หุ้ นของบริษัทฯ เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ แต่ทัง้นี ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ที่ถกูห้ำมขำยดงักลำ่วจ ำนวนไมเ่กินร้อยละ 25.0 จะสำมำรถขำยได้
ภำยหลงัจำกพ้นระยะเวลำ 6 เดือนแรกนบัแต่วนัแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
และหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ในสว่นที่เหลืออีกจ ำนวนร้อยละ 75.0 จะสำมำรถขำยได้ภำยหลงัจำกพ้นระยะเวลำ 
12 เดือนนบัแตว่นัแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
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กำรที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่อำจขำยหุ้นจ ำนวนมำกหรือกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรขำยหุ้นในจ ำนวนมำกอำจมี
ผลกระทบในทำงลบตอ่รำคำซือ้ขำยของหุ้นของบริษัทฯ ได้ ซึง่บริษัทฯ ไมส่ำมำรถคำดกำรณ์ถึงผลกระทบ (ถ้ำม)ี
ของกำรขำยหุ้นในอนำคตหรือปริมำณหุ้นที่จะขำยในอนำคตว่ำจะมีผลกระทบต่อควำมเคลื่อนไหวของรำคำ
ตลำดของหุ้นของบริษัทฯ อย่ำงไร กำรขำยหุ้นจ ำนวนมำกในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้
นี ้หรือกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรซือ้ขำยในลกัษณะดงักล่ำวเกิดขึน้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อรำคำตลำด
ของหุ้นของบริษัทฯ 

3.4.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ขายและการส่งมอบหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้หุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้มีตลำดรองเพื่อซือ้ขำย รำคำเสนอ
ขำยหุ้นของบริษัทฯ ในกำรเสนอขำยครัง้นีเ้ป็นผลมำจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรซือ้หุ้นจำกนกัลงทุนสถำบนั 
(Bookbuild) และอำจไม่ใช่ตวับ่งชีข้องรำคำซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพิ่มทุนในครัง้นี ้บริษัทฯ จ ำเป็นต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วส ำหรับหุ้นที่บริษัทฯ เสนอขำยครัง้นี ้และยื่น
บญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ กบักระทรวงพำณิชย์ก่อนกำรสง่มอบหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ คำดว่ำกำรจด
ทะเบียนและกำรส่งมอบหุ้ นของบริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ภำยในไม่เกิน 7 วันท ำกำรนับแต่วันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำกำรจองซือ้ ทัง้นี ้ตำมกฎหมำยไทย สถำนะของผู้ลงทนุในช่วงระหวำ่งที่ได้ช ำระเงินคำ่หุ้นจนถึงเวลำที่
ได้มีกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วและยื่นบญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ กบักระทรวงพำณิชย์นัน้มีควำมไม่
แน่นอนในระหว่ำงช่วงเวลำดงักลำ่ว ผู้ลงทนุจะยงัไม่ถือวำ่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่จะถือว่ำเป็นเจ้ำหนีท้ี่ไมม่ี
หลกัประกนั 

3.4.5 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในอดีตอาจไม่สามารถบ่งชีถ้ึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ ในอนาคต 

บริษัทฯ อำจประกำศจ่ำยเงินปันผลหลงัจำกพิจำรณำผลประกอบกำร กระแสเงินสด และฐำนะทำงกำร
เงิน ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนและกำรปฏิบตัิตำมหนงัสือข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎหมำยและระเบียบที่ใช้
บงัคบั รวมทัง้ปัจจยัอื่นที่บริษัทฯ พิจำรณำเห็นวำ่เก่ียวข้อง (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2.3 ข้อ 
9 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น) ทัง้นี ้ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ในอดีตอำจหรือไม่อำจ
สะท้อนถึงกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลในอนำคตและจะขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ อำจไม่
สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัทอำจมีควำมเห็นให้งดจ่ำยเงินปันผล และผู้ ถือหุ้นอำจไม่
อนมุตัิให้มีกำรจ่ำยเงินปันผล นอกจำกนี ้กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ อำจถกูจ ำกดัโดยข้อก ำหนดในสญัญำ
วงเงินสินเช่ือในอนำคต หรือบริษัทฯ อำจมีค่ำใช้จ่ำยหรือหนีส้ินซึ่งส่งผลให้เงินสดส ำหรับจ่ำยเงินปันผลลดลง
หรือไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ ซึ่งหำกบริษัทฯ ไม่จ่ำยเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นอำจไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำร
ลงทนุในหุ้น เว้นแตจ่ะได้ขำยหุ้นสำมญัในรำคำที่สงูกวำ่รำคำที่ได้ซือ้มำ  

พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระบวุำ่บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลไมไ่ด้หำกมียอด
ขำดทนุสะสม แม้ว่ำปีนัน้ๆ บริษัทฯ จะมีก ำไรสทุธิก็ตำม ทัง้นี ้ตำมกฎหมำย บริษัทฯ สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้
เมื่อบริษัทฯ ไมม่ีขำดทนุสะสมและมีก ำไรสทุธิทำงบญัชีในปีนัน้ๆ  
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ทัง้นี ้งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2561 
แสดงผลขำดทุนสะสม อย่ำงไรก็ดี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่  30 
กันยำยน 2561 มีก ำไรสะสมมำกกว่ำศูนย์ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4 หัวข้อ 16 กำร
วิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร) 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

 
4.1 การวิจัยพัฒนาด้านเมนูอาหาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์อำหำร รสชำติอำหำร ควำมสะอำดถูกหลกัอนำมยั และกำร
บริกำรร้ำนอำหำรที่มีคณุภำพ เพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทฯ  

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีกำรพฒันำคิดค้นเมนูอำหำรใหม่ทุก 3 - 4 เดือน เพื่อจัดเป็น
รำยกำรอำหำรพิเศษตำมเทศกำลตำ่งๆ (Festive Menu) ในแต่ละช่วงเวลำของปีส ำหรับแต่ละแบรนด์ เพื่อเป็นกำรกระตุ้น
ยอดขำย รวมทัง้กลุม่บริษัทฯ มีกำรปรับเปลี่ยนเมนอูำหำรทกุ 1 - 2 ปี เพื่อให้ร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ มีเมนอูำหำรที่
สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้บริโภคและกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำย  

ฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลติภณัฑ์ของแตล่ะแบรนด์ร้ำนอำหำรมีกำรพฒันำสตูรอำหำรของตนเองอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้
เมนูอำหำรมีรสชำติที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ บริโภค และยังคงควำมเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตัวของแต่ละแบรนด์
ร้ำนอำหำร รวมถึงมีกำรคิดค้นกระบวนกำรผลิตและปรุงอำหำรแบบใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทนุคำ่ใช้จ่ำย ซึ่ง
เป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของกลุม่บริษัทฯ  

นอกจำกนี ้ฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ยงัมีสว่นร่วมในกระบวนกำรคดัเลอืกวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกำร
ประกอบอำหำร โดยทำงฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์จะร่วมกับฝ่ำยจัดซือ้ในกำรทดสอบรสชำติ และคุณภำพของ
วตัถดุิบจำกผู้จดัจ ำหนำ่ย (Suppliers) เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่วตัถดุิบที่ได้คดัสรรมำเพื่อปรุงอำหำรให้กบัผู้บริโภคนัน้มีรสชำติที่
ตรงกบัควำมต้องกำรของผู้บริโภค มีคณุภำพทีด่ี ในรำคำที่เหมำะสม และเป็นท่ีพงึพอใจของลกูค้ำ 

เพื่อกำรควบคมุมำตรฐำนคณุภำพ และรสชำติอำหำรของทกุสำขำ ฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทฯ
มีกำรจดัอบรมให้แก่พนกังำนของหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องเป็นประจ ำ เช่น วิธีกำรหงุข้ำว วิธีกำรยำ่งเนือ้สตัว์ วิธีกำรต้มอำหำร 
และวิธีกำรปรุงอำหำร เป็นต้น เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำอำหำรมีรสชำติและคณุภำพตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และเมื่อมีกำร
น ำเสนอผลิตภัณฑ์หรือเมนูอำหำรใหม่ๆ ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ จะจัดอบรมเก่ียวกับวิธีกำร
จดัเตรียมและกำรปรุงอำหำรเมนใูหม่ดงักลำ่ว เพื่อให้พนกังำนที่เก่ียวข้องสำมำรถจดัเตรียมอำหำรได้ตรงตำมสตูร และ
สำมำรถปรุงอำหำรให้ได้รสชำติและคณุภำพตำมที่ก ำหนด  

ทำงฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบคุณภำพอำหำร (Food Quality 
Assurance) เพื่อด ำเนินกำรสุ่มตรวจสอบคณุภำพและรสชำติอำหำรของทุกแบรนด์ ร้ำนอำหำร เพื่อให้มัน่ใจว่ำอำหำรที่
ให้บริกำรแก่ลกูค้ำนัน้ มีคณุภำพและรสชำติเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กลุม่บริษัทฯ ก ำหนด ซึง่หำกพบวำ่ผลกำรตรวจสอบไม่
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ทำงฝ่ำยวิจัยและพฒันำผลิตภณัฑ์จะด ำเนินกำรแจ้งต่อผู้ รับผิดชอบด้ำนกำรตรวจสอบ
คณุภำพของแบรนด์ดงักลำ่ว เพื่อน ำไปแก้ไขและปรับปรุงกบัหน้ำร้ำนของแตล่ะสำขำ  

บุคลำกรของฝ่ำยวิจัยและพฒันำผลิตภัณฑ์ ถือเป็นหวัใจส ำคญัของธุรกิจร้ำนอำหำร ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
แผนกำรพัฒนำบุคลำกรในฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธุรกิจในระยะยำว เช่น กำรจัดฝึกอบรมจำกเชฟใหญ่ชำวญ่ีปุ่ น และกำรส่งพนกังำนไป
อบรมกบัหนว่ยงำนภำยนอก เป็นต้น 
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4.2 การวิจัยพัฒนาด้านรูปแบบร้านอาหารใหม่ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรพฒันำรูปแบบร้ำนอำหำรใหม่ ซึ่งเกิดจำกกำรใช้ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่มีมำอย่ำงยำวนำน ด้วยกำรคิดค้นพัฒนำกำรใช้พืน้ที่สำขำให้ได้มีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งส่งผลให้ใช้เงินลงทุน
ก่อสร้ำงสำขำลดลง รวมถึงคำ่ก่อสร้ำงตอ่ตำรำงเมตรลดลง และช่วยท ำให้คำ่เช่ำพืน้ท่ีลดลงด้วย 

กลุม่บริษัทฯ ได้พฒันำแนวทำงกำรออกแบบร้ำนอำหำรทัง้ในสว่นของครัว และสว่นของกำรบริกำร ส ำหรับสว่นของ
ครัว กลุม่บริษัทฯ ได้ก ำหนดรูปแบบมำตรฐำนของอปุกรณ์ต่ำงๆ ภำยในครัวของแต่ละแบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ ที่สำมำรถ
ผลิตและใช้งำนร่วมกนัได้ (ยกเว้นอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมของแต่ละแบรนด์ เช่น เตำปิง้ของแบรนด์ AKA) ทัง้นี ้อุปกรณ์
ตำ่งๆ ที่ใช้ในครัวประมำณร้อยละ 90.0 เป็นอปุกรณ์มำตรฐำนที่สำมำรถใช้ร่วมกนัได้ทกุแบรนด์ ท ำให้สำมำรถรวมปริมำณ
ในกำรสัง่ซือ้ เช่น ตู้ เย็น ตู้แช่ เตำ เป็นต้น ซึง่สง่ผลให้ได้ต้นทนุท่ีมีประสทิธิภำพ และในสว่นของกำรบริกำร กลุม่บริษัทฯ ได้
ก ำหนดให้มีกำรน ำเสนอรูปแบบอำหำรที่ลกูค้ำสำมำรถสมัผสัและเข้ำถึงได้ เช่น กำรจัดซูซิบำร์ บำร์เคร่ืองดื่มและขนม
หวำน รวมทัง้บำร์ส้มต ำ ให้อยู่ในสว่นเดียวกบัโซนที่นัง่ของลกูค้ำ สง่ผลต่อควำมมัน่ใจในกำรจดัเตรียมอำหำรด้วยควำม
พิถีพิถนัและใสใ่จของพนกังำน ท ำให้รำยได้จำกกำรขำยของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้ส ำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ใน
ร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ นัน้ จะเน้นเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Loose Furniture) ซึ่งสำมำรถถอดและติดตัง้ 
เคลื่อนย้ำย ปรับเปลี่ยน ในภำยหลงัได้ และสำมำรถสัง่จำกโรงงำนผลิตที่จะช่วยให้มีต้นทนุต่อตำรำงเมตรที่ลดลงจำกใน
อดีต  

4.3 การวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรพฒันำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรปรับปรุงขัน้ตอนกำรท ำงำน 
และกำรจดัหำนวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อช่วยให้กำรท ำงำนของสำขำมคีวำมสะดวก รวดเร็ว และ มีประสทิธิภำพ เช่น กำรร่วมกบั
ผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบในกำรคิดค้นวตัถดุิบ หรือ อำหำรในรูปแบบ Semi-Cook หรือ สว่นผสมและเคร่ืองปรุง ที่ช่วยในกำร
ท ำงำน/จดัเตรียมอำหำรได้สะดวก เป็นมำตรฐำนเดียวกนัทัง้รสชำติและปริมำณ รวมถึงสำมำรถลดกำรลงทนุในเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และอปุกรณ์ในกำรด ำเนินงำน และกำรลดกำรลงทนุตอ่สำขำลงได้ ยกตวัอยำ่งเช่น (1) กำรท ำซอสแกงกะหร่ีของ
ร้ำน On the Table และกำรท ำซอสท่ีใช้ในร้ำน ZEN เดิมเป็นกำรจดัเตรียมที่ร้ำน ท ำให้ใช้เวลำนำน แตฝ่่ำยวิจยัและพฒันำ
ได้ร่วมกับผู้จัดจ ำหน่ำยวตัถุดิบในกำรพฒันำขัน้ตอนกำรผลิตให้ง่ำยขึน้ ท ำให้เมื่อจัดส่งไปถึงที่ร้ำนแล้ว สำมำรถพร้อม
เสิร์ฟหรือใช้งำนได้เลย และ (2) กำรแลป่ลำแซลมอนของร้ำน AKA เดิมต้องแลป่ลำเองที่ร้ำน ท ำให้มีควำมยุง่ยำกซบัซ้อน 
แต่ฝ่ำยวิจยัและพฒันำได้ร่วมกบัผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบในกำรพฒันำเป็นรูปแบบชิน้เนือ้ปลำแซลมอน Fillet พร้อมใช้เพื่อ
ควำมสะดวก และได้มำตรฐำน ท ำให้อตัรำกำรสญูเสยีลดลงและประหยดัเวลำ 

ทัง้นี ้ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและ
พฒันำ เนื่องจำกในกำรวิจยัและพฒันำดงักลำ่วเป็นกำรพฒันำ สร้ำงสรรค์ และเรียนรู้ระหวำ่งกำรปฏิบตัิงำนจริง  
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
5.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 สนิทรัพย์ถำวรท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ มีมลูคำ่สทุธิตำมบญัชีหลงัหกั
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมและส ำรองกำรด้อยคำ่ต่ำงๆ ตำมที่แสดงในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ เท่ำกบั  715.9 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดนิ 326.3 เป็นเจ้ำของ จ ำนองกบัธนำคำร 

สว่นปรับปรุงสิทธิกำรเชำ่ 288.0 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอปุกรณ์ใช้ในกำรด ำเนินงำน 38.7 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์ส ำนกังำน 34.8 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

ยำนพำหนะ 6.3 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและทรัพย์สินระหวำ่งติดตัง้ 21.8 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

รวม 715.9   

ทัง้นี ้รำยกำรสินทรัพย์ถำวรของกลุม่บริษัทฯ ตำมที่แสดงไว้ข้ำงต้นสำมำรถแสดงรำยละเอียดจ ำแนกตำมประเภท
ของสนิทรัพย์และจ ำแนกตำมบริษัท ได้ดงันี ้

5.1.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิของที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดินตำมงบกำรเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท สถานที่ตัง้ 
ขนาด
พืน้ที่ 
(ไร่) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
 (ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์การใช้
งาน 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

ZCG ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี 
จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

19-3-7 326.3 บริษัทฯ มีแผนที่จะ
พฒันำที่ดินดงักลำ่ว 
เพ่ือใช้เป็นครัวกลำง
และศนูย์กระจำยสินค้ำ
ของกลุม่บริษัทฯ ใน
อนำคต 

เป็นเจ้ำของ จ ำนองกบัธนำคำรใน
วงเงินไม่เกิน 1,105 
ล้ำนบำท 
(ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ  มี
ว ง เ งิ น กู้ ยื ม กั บ
ธนำคำรผู้ รับจ ำนอง
จ ำ น ว น  780 ล้ ำ น
บำท) 

รวม   326.3    
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5.1.2 ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของสว่นปรับปรุงสิทธิกำรเช่ำตำมงบกำรเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
วัตถุประสงค์การใช้งาน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ZCG 6.1 งำนตกแตง่และปรับปรุงอำคำร
ส ำนกังำน และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

ZRH 104.8 งำนตกแตง่หน้ำร้ำน งำนระบบ
ไฟฟำ้ งำนครัว และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

AKF 45.0 งำนตกแตง่หน้ำร้ำน งำนระบบ
ไฟฟำ้ งำนครัว และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

GGG 13.7 งำนตกแตง่หน้ำร้ำน งำนระบบ
ไฟฟำ้ งำนครัว และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

OTT 52.4 งำนตกแตง่หน้ำร้ำน งำนระบบ
ไฟฟำ้ งำนครัว และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

ZPC 65.5 งำนตกแตง่หน้ำร้ำน งำนระบบ
ไฟฟำ้ งำนครัว และงำนรือ้ถอน 

เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

ZSM 0.4 งำนตกแตง่และปรับปรุงอำคำร
ส ำนกังำน 

เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

รวม 288.0    

 

  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   สว่นที่ 2.2.5 หน้ำที่ 3 
 

5.1.3 สินทรัพย์ถาวรอื่น 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ถำวรอื่นซึ่งประกอบด้วย เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ใช้ในกำรด ำเนินงำน เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และอปุกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และงำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำงและทรัพย์สนิระหวำ่งติดตัง้ ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรำยละเอียดดงันี ้

ล าดับ รายละเอียด / วัตถุประสงค์การใช้งาน 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 (ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอปุกรณ์ใช้ในกำร
ด ำเนินงำน เชน่ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ครัว 
ส ำหรับกำรประกอบอำหำรทีส่ำขำ เป็นต้น 

38.7 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

2 เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์ส ำนกังำน 34.8 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

3 ยำนพำหนะ 6.3 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

4 งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและทรัพย์สินระหวำ่ง
ติดตัง้ เชน่ อำคำรส ำนกังำน และสำขำ
ร้ำนอำหำร เป็นต้น 

21.8 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

รวม  101.6   



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

         สว่นท่ี 2.2.5 หน้ำที่ 4 
 

5.2 สิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิของสทิธิกำรเช่ำตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี รำยละเอียดดงันี ้ 

บริษัท สถานที่ วัตถุประสงค์ 
พืน้ที่ 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาเช่า 
(ปี) 

วันสิน้สุดสัญญา 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

ZRH ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ่พระรำม 2 เชำ่ด ำเนินงำนร้ำนอำหำร 438.3 20.0 4 ธันวำคม 2565 5.1 เจ้ำของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเชำ่ 

ZRH ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ่พระรำม 3 เชำ่ด ำเนินงำนร้ำนอำหำร 294.3 23.0 9 ตลุำคม 2565 3.1 เจ้ำของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเชำ่ 

ZRH ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ่บำงนำ เชำ่ด ำเนินงำนร้ำนอำหำร 221.3 30.0 30 มิถนุำยน 2566 2.9 เจ้ำของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเชำ่ 

ZRH ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวลัภเูก็ต เชำ่ด ำเนินงำนร้ำนอำหำร 332.0 15.0 11 สิงหำคม 2562 1.9 เจ้ำของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเชำ่ 

ZRH ศนูย์กำรค้ำบลพูอร์ตหวัหิน เชำ่ด ำเนินงำนร้ำนอำหำร 186.0 20.0 30 กนัยำยน 2579 26.0 เจ้ำของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเชำ่ 

OTT ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำ่ซำ่พระรำม 3 เชำ่ด ำเนินงำนร้ำนอำหำร 154.9 5.5 9 ตลุำคม 2565 8.2 เจ้ำของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเชำ่ 

ZPC ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำ่ซำ่พระรำม 3 เชำ่ด ำเนินงำนร้ำนอำหำร 112.7 5.5 9 ตลุำคม 2565 3.6 เจ้ำของกรรมสิทธ์ิสิทธิกำรเชำ่ 

รวม      50.7  

 
 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   สว่นที่ 2.2.5 หน้ำที่ 5 
 

5.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 มูลค่ำตำมบญัชีสทุธิของสินทรัพย์ที่ไม่มีตวัตนตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย มีรำยละเอียดดงันี ้

รายการ รายละเอียด 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

 (ล้านบาท) 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ซือ้เคร่ืองหมำยกำรค้ำจำกกำรซือ้กิจกำร 68.9 

สญัญำแฟรนไชส์ สญัญำแฟรนไชส์ร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่จำกกำรซือ้กิจกำร 15.3 

คำ่ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำร 5.3 

รวม 89.5 

5.3.1 เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของเคร่ืองหมำยกำรค้ำและเคร่ืองหมำยบริกำรที่
ส ำคญัซึง่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ดงันี ้ 

5.3.1.1 เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

เคร่ืองหมายการค้า/บริการ 
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า /

เคร่ืองหมายบริการ 
ลักษณะการน าไปใช้ 

 

ZCG - ส ำหรับสินค้ำเนือ้สัตว์แช่แข็ง เนือ้สัตว์ที่ปรุงส ำเร็จ ผักดอง 
ผลไม้ดอง ปลำแชแ่ข็ง 

- ส ำหรับสินค้ำซอสน ำ้จิม้ น ำ้ชำ กำแฟ 
- ส ำหรับสินค้ำผกัสด ผลไม้สด 
- ส ำหรับสินค้ำเคร่ืองดื่มน ำ้แร่ น ำ้ผลไม้ เคร่ืองดื่มที่ไม่ผสม
แอลกอฮอล์ท ำจำกผลไม้ 

- ส ำหรับบริกำรจดัสง่อำหำรและเคร่ืองดื่ม 
- ส ำหรับบริกำรจ ำหน่ำยขำยอำหำรและเคร่ืองดื่มบริกำร
ภตัตำคำรชนิดบริกำรตนเอง 

 

ZCG - ส ำหรับสินค้ำเนือ้สัตว์แช่แข็ง เนือ้สัตว์ที่ปรุงส ำเร็จ ผักดอง 
ผลไม้ดอง ปลำแชแ่ข็ง 

- ส ำหรับสินค้ำซอสน ำ้จิม้ น ำ้ชำ กำแฟ 
- ส ำหรับสินค้ำผกัสด ผลไม้สด 
- ส ำหรับสินค้ำเคร่ืองดื่มน ำ้แร่ น ำ้ผลไม้ เคร่ืองดื่มที่ไม่ผสม
แอลกอฮอล์ท ำจำกผลไม้ 

- ส ำหรับบริกำรจดัสง่อำหำรและเคร่ืองดื่ม 
- ส ำหรับบริกำรจ ำหน่ำยขำยอำหำรและเคร่ืองดื่มบริกำร
ภตัตำคำรชนิดบริกำรตนเอง 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   สว่นที่ 2.2.5 หน้ำที่ 6 
 

เคร่ืองหมายการค้า/บริการ 
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า /

เคร่ืองหมายบริการ 
ลักษณะการน าไปใช้ 

 

ZCG - ส ำหรับบริกำรจดัสง่อำหำรและเคร่ืองดื่ม 
- ส ำหรับบริกำรจ ำหน่ำยขำยอำหำรและเคร่ืองดื่มบริกำร
ภตัตำคำรชนิดบริกำรตนเอง 

- ส ำหรับสินค้ำ เนือ้สตัว์ เนือ้สตัว์ที่ปรุงแตง่แล้ว ผกัดอง ปลำแช่
แข็ง 

 

ZCG - ส ำหรับบริกำรจดักำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

ZCG - ส ำหรับบริกำร ภตัตำคำร 

 

GGG - ส ำหรับภตัตำคำร 

 

ZCG 
(อยูร่ะหวำ่งกำรจดทะเบียน) 

- จดัจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
- ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่มบริกำรตนเอง 

 

ZCG 
(อยูร่ะหวำ่งกำรจดทะเบียน) 

- จดัจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
- ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่มบริกำรตนเอง 

 

ZCG 
(อยูร่ะหวำ่งกำรจดทะเบียน) 

- จดัจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
- ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่มบริกำรตนเอง 

 

ZRH - ส ำหรับภตัตำคำร 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   สว่นที่ 2.2.5 หน้ำที่ 7 
 

เคร่ืองหมายการค้า/บริการ 
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า /

เคร่ืองหมายบริการ 
ลักษณะการน าไปใช้ 

 

SYN - ส ำหรับบริกำรจดักำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

SYN - ส ำหรับบริกำรจดักำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
- น ำ้ปลำร้ำ 

 

SYN - ส ำหรับบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

SYN - ส ำหรับบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

SYN - ส ำหรับบริกำรจดักำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

SYN - ส ำหรับบริกำรจดักำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

SYN - ส ำหรับบริกำรจดักำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

SYN - ส ำหรับบริกำรจดักำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
- เนือ้ววั 

 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   สว่นที่ 2.2.5 หน้ำที่ 8 
 

5.3.1.2 เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

เคร่ืองหมายการค้า/บริการ 
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า / 

เคร่ืองหมายบริการ 
ลักษณะการน าไปใช้ 

ประเทศออสเตรเลีย 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

สหภาพยุโรป 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   สว่นที่ 2.2.5 หน้ำที่ 9 
 

เคร่ืองหมายการค้า/บริการ 
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า / 

เคร่ืองหมายบริการ 
ลักษณะการน าไปใช้ 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

ประเทศมาเลเซีย 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

ประเทศพม่า 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

   สว่นที่ 2.2.5 หน้ำที่ 10 
 

เคร่ืองหมายการค้า/บริการ 
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า / 

เคร่ืองหมายบริการ 
ลักษณะการน าไปใช้ 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 

ZCG - บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

5.4 การประกันภยัธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

กลุม่บริษัทฯ จดัให้มีกำรท ำประกนัภยัที่เก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรของกลุม่บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เช่ือวำ่ควำม
คุ้มครองทัง้หมดภำยใต้กำรประกนัภยัของกลุม่บริษัทฯ อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีกำรท ำประกนัภยัควำม
เสี่ยงภัยทุกชนิด  ( Industrial All Risks Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ประกนัภยัควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก (General Liability Insurance) และประกนัภยัส ำหรับเงิน (Money Insurance) 
ส ำหรับร้ำนอำหำรทกุสำขำและส ำนกังำนของกลุม่บริษัทฯ ทกุแหง่ โดยมีรำยละเอียดของกำรประกนัภยัที่ส ำคญั ดงันี ้

ผู้เอา
ประกันภัย 

ประเภทกรมธรรม์ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
วงเงนิประกัน 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาเอา
ประกันภัย 

ZCG 

ZRH 

OTT 

AKF 

GGG 

ZPC 

ZSM 

ประกนัภยัควำมเสี่ยงภยั
ทกุชนิด (Industrial All 
Risks Insurance) 

- สว่นปรับปรุงตอ่เติม เคร่ืองตกแตง่ตรึง
ตรำ ฝำ้ เพดำน เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์
ไฟฟำ้ ระแบบปรับอำกำศ กระจกอ่ืนๆ 
และวตัถเุปรำะบำงทกุชนิด เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ตำ่งๆ รวมถึงเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในกำรประกอบอำหำร ตู้แช ่
เคร่ืองแคชเชียร์ รวมถึงทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่
อยูใ่นควำมดแูละในฐำนะผู้ รักษำทรัพย์ 
ณ สถำนที่ที่เอำประกนัซึง่ได้แก่ 
ส ำนกังำน ครัวกลำง โกดงั และสำขำ 

1,239.7 12 กรกฎำคม 2561 – 
12 กรกฎำคม 2562 
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ผู้เอา
ประกันภัย 

ประเภทกรมธรรม์ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
วงเงนิประกัน 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาเอา
ประกันภัย 

ZCG 

ZRH 

OTT 

AKF 

GGG 

ZPC 

ZSM 

ประกนัภยัธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business 
Interruption Insurance) 

- คุ้มครองควำมสญูเสียที่เกิดจำกภำวะ
ธุรกิจหยดุชะงกั อนัเป็นผลสืบเน่ืองจำก
ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ตอ่ทรัพย์สินที่
เอำประกนั ภำยใต้กำรประกนัภยัควำม
เสี่ยงทกุชนิด ณ สถำนที่ที่เอำประกนัซึง่
ได้แก่ ส ำนกังำน ครัวกลำง โกดงั และ
สำขำ 

905.4 12 กรกฎำคม 2561 – 
12 กรกฎำคม 2562 

ZCG 

ZRH 

OTT 

AKF 

GGG 

ZPC 

ประกนัภยัควำมรับผิดตอ่
บคุคลภำยนอก (General 
Liability Insurance) 

- ชดใช้คำ่สินไหมทดแทน ส ำหรับควำม
สญูเสียและเสียหำยแกบ่คุคลภำยนอก 
อนัเกิดจำกอบุตัิเหต ุหรืออนำมยัที่
เกิดขึน้ภำยในสถำนที่ที่เอำประกนัซึง่
ได้แก่ ส ำนกังำน ครัวกลำง โกดงั และ
สำขำ 

100.0 

 

12 กรกฎำคม 2561 – 
12 กรกฎำคม 2562 

ZRH 

OTT 

AKF 

GGG 

ZPC 

ประกนัภยัส ำหรับเงิน 
(Money Insurance) 

- เงินเพ่ือจำ่ยคำ่จ้ำง และ/หรือ เงินเดือน 

- เงินภำยในสถำนที่ที่เอำประกนั 

- เงินภำยในตู้ นิรภยัหรือห้องนิรภยั 

- เงินภำยนอกสถำนที่ที่เอำประกนัขณะ
ขนสง่ตำมเส้นทำงที่ระบไุว้ 

- ตู้ นิรภยัหรือห้องนิรภยั ตวัอำคำรของ
สถำนที่ที่เอำประกนัภยัซึง่ได้แก่ สำขำ 
และทรัพย์สินอ่ืนๆ 

25.3 10 มีนำคม 2561 –  

10 มีนำคม 2562 

5.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ซึง่ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยจ ำนวน 7 บริษัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัทย่อย ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุนตามราคาทุน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

(ล้านบาท) 

ZRH ธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น ภำยใต้แบรนด์ “ZEN” และ “Musha 
by ZEN” และอำหำรไทย ภำยใต้แบรนด์ “เขียง” และธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

100.0 30.0(1) 
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บริษัทย่อย ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุนตามราคาทุน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

(ล้านบาท) 

AKF ธุรกิจร้ำนอำหำรปิง้ย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ น ภำยใต้แบรนด์ “AKA” 
ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน 

100.0 80.0 

GGG ธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม ภำยใต้แบรนด์ “Sushi 
Cyu” และ ธุรกิจร้ำนอำหำรปิง้ย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบพรีเม่ียม 
ภำยใต้แบรนด์ “Tetsu” และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน 

100.0 30.0 

OTT ธุรกิจร้ำนอำหำรแบบไลฟ์สไตล์ในรูปแบบ “โตเกียว คำเฟ่” 
ภำยใต้แบรนด์ “On the Table” ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

100.0 25.0 

SYN เจ้ำของเคร่ืองหมำยบริกำรของกลุม่แบรนด์ร้ำนอำหำรไทย ซึง่
ได้แก่ “ต ำมั่ว” “ลำวญวน” “แจ่วฮ้อน” “เฝอ” “ข้ำวมันไก่คณุ
ยำ่” “เทปปัน” “ครัวไทย” และ “เดอ ต ำมัว่”  

100.0 251.3 

ZPC ธุรกิจร้ำนอำหำรไทย ภำยใต้แบรนด์ “ต ำมั่ว” “ลำวญวน” 
“แจ่วฮ้อน” “เฝอ” “ข้ำวมันไก่คุณย่ำ” “เทปปัน” “ครัวไทย” 
และ “เดอ ต ำมัว่” ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน 

100.0 20.0 

ZSM ธุรกิจบริหำรจัดกำร จัดหำ จัดซือ้ และจัดส่งวัตถุดิบ ให้กับ
สำขำภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ 

100.0 17.5 

รวมมูลค่าเงนิลงทุน 453.8 

หมำยเหตุ: (1) ในเดือนมกรำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ZRH มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 270,000,000.0 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,700,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท และเรียกประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิเร่ือง
ดงักลำ่ว ทัง้นี ้กำรช ำระคำ่หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุในสว่นนี ้ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิน้แล้ว เม่ือวนัที่ 30 มกรำคม 2562 

5.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มุง่เน้นกำรลงทนุในกิจกำรท่ีมีศกัยภำพในกำรเติบโต และสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีจำกกำรลงทนุ ทัง้นี ้กำรขอ
อนมุตัิกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย หรือ บริษัทร่วมจะต้องสอดคล้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สนิ และ/หรือ เร่ือง 
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (แล้วแตก่รณี)  

กำรลงทุนในกิจกำรดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯจะเน้นกำรลงทุนระยะยำว รวมทัง้มุ่งเน้นกำรลงทุนในกิจกำรที่มี
ศกัยภำพในกำรเติบโต และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กบับริษัทฯ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเข้ำไปลงทนุ
รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนัน้ๆ เป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในสดัส่วนที่มำกพอเพื่อให้สำมำรถมี
สว่นร่วมในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรที่ควบคมุร่วมกนั
นัน้ๆ รวมทัง้กำรสง่เสริมกิจกำรท่ีเข้ำลงทนุให้มีกำรเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 

บริษัทฯ อำจมีกำรลงทนุในธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้องในอนำคต ที่สำมำรถสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้กำรลงทนุจะต้องมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจและแผนยทุธศำสตร์ของบริษัทฯ อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ อำจ
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พิจำรณำลงทนุในธุรกิจอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในอนำคต โดยกำรลงทนุจะต้องมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกบั
สภำพธุรกิจและแผนยทุธศำสตร์ของบริษัทฯ 

ในกำรตดัสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรและพิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ  ที่
เก่ียวข้องประกอบ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในโครงกำร แนวโน้มกำรขยำยตวัของธุรกิจ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
ควำมคุ้มคำ่ของโครงกำร กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้กบับริษัทฯ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชำญของ
บริษัทฯ (หรือผู้ เช่ียวชำญบคุคลภำยนอก แล้วแต่กรณี) ได้พิจำรณำถึงกำรลงทนุในโครงกำรดงักลำ่วก่อนกำรลงทนุเสมอ 
และจะน ำเสนอแผนกำรลงทนุตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ รวมถึงให้ค ำแนะน ำ เพื่อลดควำมเสีย่งทำงกำรลงทนุที่
อำจเกิดขึน้ 
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6. โครงการในอนาคต 

 
จำกแผนกำรสร้ำงควำมเติบโตและกำรขยำยธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เพื่อให้สำมำรถบรรลเุปำ้หมำยกำรเป็นผู้น ำกำร

ธุรกิจบริกำรร้ำนอำหำรภำยในประเทศ อยำ่งไรก็ตำม แผนกำรลงทนุตำ่งๆ ของกลุม่บริษัทฯ ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร 
เช่น สภำะตลำดของธุรกิจอำหำร ตลอดจนสภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง สงัคม และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยกลุม่บริษัทฯ 
ได้พิจำรณำด้วยควำมระมดัระวงัและถ่ีถ้วน ในกำรก ำหนดแผนโครงกำรในอนำคตของกลุม่บริษัทฯ  

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีโครงกำรในอนำคตที่ส ำคญั สรุปได้ดงันี ้

การขยายสาขาร้านอาหาร และการปรับปรุงสาขาร้านอาหาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนกำรขยำยสำขำของแบรนด์ร้ำนอำหำรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำร
จ ำหน่ำย รวมทัง้แผนกำรปรับปรุงสำขำเดิมที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของ ให้มีควำมทนัสมยั รูปลกัษณ์สวยงำม เหมำะกบั
กลุม่ลกูค้ำของบริษัทฯ ซึง่ช่วยดงึดดูควำมสนใจจำกลกูค้ำให้เข้ำมำใช้บริกำรร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ได้ดียิ่งขึน้ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  3/2561 (ภำยหลังกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด) เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกำยน 2561 มีมติอนมุตัิกลยทุธ์กำรลงทนุของกลุม่บริษัทฯ ฉบบัแก้ไข โดยแผนกำรขยำยสำขำและกำรปรับปรุงสำขำ
ร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ และกำรขยำยสำขำแฟรนไชส์ ส ำหรับปี 2562-2563 สรุปได้ดงันี ้ 

 ปี 2562 ปี 2563 

เป้าหมายจ านวน
สาขาที่จะเปิด 

(สาขา) 

สถานะปัจจุบัน เป้าหมายจ านวน
สาขาที่จะเปิด 

(สาขา) 

(ก) สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ    

(1.1) กำรเปิดสำขำใหม ่    

▪ ร้ำนอำหำรรูปแบบเดิมที่มีอยู่
ในปัจจบุนั 

18 กลุม่บริษัทฯ มีกำรพิจำรณำพืน้ที่
ส ำหรับกำรเปิดสำขำแล้วสว่นหนึ่ง และ
มีสำขำที่ได้รับกำรอนมุตัิลงทนุจำก
คณะกรรมกำรบริหำร (EXCOM) แล้ว
จ ำนวน 8 สำขำ 

24 

▪ ร้ำนอำหำรรูปแบบใหม ่(1) 18 กลุม่บริษัทฯ มีกำรพิจำรณำพืน้ที่
ส ำหรับกำรเปิดสำขำแล้วสว่นหนึ่ง และ
มีสำขำที่ได้รับกำรอนมุตัิลงทนุจำก
คณะกรรมกำรบริหำร (EXCOM) แล้ว
จ ำนวน 4 โครงกำร 

26 

ประมาณการเงินลงทุนการเปิดสาขาใหม่ 
(ล้านบาท) 

170.0 
 

 240.0 

(1.2) กำรปรับปรุงสำขำเดิม    

ประมาณการเงินลงทุนการปรับปรุงสาขา
เดิม (ล้านบาท) 

45.0  45.0 
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 ปี 2562 ปี 2563 

เป้าหมายจ านวน
สาขาที่จะเปิด 

(สาขา) 

สถานะปัจจุบัน เป้าหมายจ านวน
สาขาที่จะเปิด 

(สาขา) 

(ข) สาขาแฟรนไชส์    

▪ ร้ำนอำหำรรูปแบบเดิมที่ มีอยู่ใน
ปัจจบุนั 

37 ณ ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ มีผู้สมคัรเพ่ือ
ขอเป็นแฟรนไชส์ซีแล้วจ ำนวน 30 รำย 

45 

▪ ร้ำนอำหำรรูปแบบใหม ่(1) 50 130 

หมำยเหต:ุ (1) ร้ำนอำหำรรูปแบบใหม่ คือ ร้ำนอำหำรที่มีพืน้ที่ร้ำนขนำดเล็ก (ขนำดพืน้ที่ประมำณ 100 ตำรำงเมตร) เมนอูำหำรไม่ซบัซ้อน 
เงินลงทนุไม่สงู (ประมำณ 1.5-3.5 ล้ำนบำทตอ่สำขำ) ซึ่งรวมถึงแบรนด์ Musha แบรนด์เขียง และแบรนด์อ่ืนที่อำจมีเพิ่มเติม
ในอนำคต 

ทัง้นี ้แผนในกำรขยำยกำรลงทนุนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจำรณำจำกแนวโน้มธุรกิจอำหำร สภำวะเศรษฐกิจ สงัคม 
กำรเมือง แผนกำรขยำยสำขำของเจ้ำของสถำนท่ีตัง้สำขำ (Landlord) เป็นต้น โดยกลุม่บริษัทฯ มีทีมงำนคอยท ำหน้ำที่สืบ
หำพืน้ที่ที่มีศกัยภำพทัง้ศนูย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ คอมมนูิตีม้อลล์ อำคำรส ำนกังำน และสถำนีบริกำรน ำ้มนั ที่ยงัไม่มี
ร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ เปิดด ำเนินกำรในปัจจุบนั และติดตำมแผนกำรขยำยสำขำของเจ้ำของสถำน
ที่ตัง้สำขำ (Landlord) โดยเฉพำะเจ้ำของศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ และคอมมูนิตีม้อลล์ชัน้น ำ รวมทัง้มีกำรจัดกลุม่ 
(Tier) พืน้ที่เช่ำเพื่อวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของแบรนด์ร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะเปิดด ำเนินกำรกับกลุ่มลกูค้ำ
เป้ำหมำย โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ส ำหรับกำรขยำยกำรลงทุนนัน้  จะมำจำกเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้
วงเงินกู้ ระยะสัน้ และเงินทนุหมนุเวียนของกลุม่บริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนขยำยกำรลงทุนส ำหรับสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของมี
ควำมไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยั เช่น กำรจดัหำพืน้ที่เพื่อขยำยสำขำภำยใต้อตัรำค่ำเช่ำและเง่ือนไขที่เหมำะสม
กบัอตัรำผลตอบแทนที่กลุม่บริษัทฯ ต้องกำร สภำวะตลำดและกำรแขง่ขนัในอตุสำหกรรม และควำมสำมำรถในกำรจดัหำ
แหลง่เงินทนุทัง้ในรูปของกำรเพิ่มทนุและกำรกู้ยืมเงิน เป็นต้น ในสว่นของแผนขยำยกำรลงทนุส ำหรับสำขำแฟรนไชส์  กลุม่
บริษัทฯ จะต้องพิจำรณำศกัยภำพของแฟรนไชส์เก่ียวกบัประสบกำรณ์ในธุรกิจอำหำร ควำมพร้อมด้ำนกำรเงิน และกำร
สรรหำพืน้ที่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรเปิดสำขำแฟรนไชส์ เป็นต้น(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 ข้อ 3 
ปัจจยัควำมเสีย่ง) 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
ณ วันที่ 12 ตุลำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ถูกฟ้องร้องเป็นจ ำเลยในคดี  หรือข้อพิพำท รวมถึง

กระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรใดๆ (1) ที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจ ำนวนสงู
กว่ำร้อยละ 5.0 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น (2) ที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่ำงมีนยัส ำคญัแตไ่ม่
สำมำรถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ และ (3) ที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ อำจมีสว่นเก่ียวข้องในกระบวนพิจำรณำทำงกฎหมำยหรือทำงปกครองในกำรด ำเนินกำรค้ำตำมปกติ
เป็นครัง้ครำว 
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8. ข้อมูลส ำคัญอื่น 

 
รายละเอียดต่อไปนีเ้ป็นการสรุปข้อสญัญาบางส่วนในสญัญาที่มีความส าคญัต่อกลุ่มบริษัทฯ หรือที่ส่งผลกระทบ

ต่อกลุ่มบริษัทฯ รายละเอียดต่อไปนีมี้วตัถปุระสงค์ในการให้ข้อมูลโดยสงัเขปและไม่ควรถือว่าเป็นข้อความแสดงข้อตกลง
และเงือ่นไขทัง้หมดของสญัญาดงักล่าว 

8.1 สัญญำเช่ำสำขำ 

กลุม่บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบริกำรเพื่อใช้เป็นสำขำของร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ครอบคลมุ
ทัว่ประเทศ เช่น พืน้ท่ีในศนูย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสนิค้ำ และคอมมนูิตีม้อลล์ เป็นต้น โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 สญัญำ
สว่นใหญ่มีข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ส ำคญั สรุปได้ดงันี ้

หวัข้อ รำยละเอียด 

คูส่ญัญำ - บริษัทยอ่ย (“ผู้ เชำ่”) กบั 
- ผู้ ให้บริกำรพืน้ที่เชำ่ เชน่ ศนูย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ และคอมมนิูตีม้อลล์ (“ผู้ ให้เชำ่”) 

ลกัษณะของสญัญำ - เช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นพืน้ที่ร้ำนสำขำ ทัง้นีรู้ปแบบของกำรท ำสญัญำส่วนใหญ่จะมีกำรแบ่งสญัญำ
ออกเป็นสญัญำเช่ำ สญัญำบริกำร และสญัญำกำรใช้สำธำรณูปโภค ขึน้อยู่กับรูปแบบของผู้ ให้
เชำ่แตล่ะรำย 

ระยะเวลำตำมสญัญำ และกำรต่อ
สญัญำ 

- สญัญำเชำ่มีอำยปุระมำณ 1-3 ปี 
- กำรตอ่อำยสุญัญำผู้ เชำ่ต้องแจ้งควำมประสงค์ในกำรต่อสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร แก่ผู้ ให้เชำ่

ลว่งหน้ำก่อนครบก ำหนดอำยสุญัญำตำมที่ตกลงกนั 

อตัรำคำ่เชำ่ และคำ่บริกำร - สญัญำสว่นใหญ่ก ำหนดให้จำ่ยค่ำเชำ่ตำมอตัรำคงที่ โดยอำจมีกำรปรับเพ่ิมในแต่ละปีในอตัรำที่
ก ำหนดไว้ ณ วนัที่ลงนำมในสญัญำ อยำ่งไรก็ตำม สญัญำบำงฉบบัก ำหนดคำ่เชำ่ในลกัษณะสว่น
แบ่งรำยได้จำกยอดขำยของกำรประกอบกิจกำรในสถำนที่เช่ำนัน้ โดยอำจมีกำรก ำหนดอตัรำคำ่
เชำ่ขัน้ต ่ำส ำหรับสญัญำบำงฉบบั 

เงินประกนักำรเชำ่ - สญัญำเช่ำส่วนใหญ่ก ำหนดกำรวำงเงินประกันกำรเช่ำ และผู้ เช่ำจะได้รับคืนเงินประกันกำรเช่ำ
คืนโดยไม่มีดอกเบีย้เม่ือครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำ หำกผู้ เช่ำไม่ได้ท ำให้เกิดควำมเสียหำยตอ่
สถำนที่เชำ่หรือมีเงินคงค้ำงใดๆ ทัง้นี ้ในกำรตอ่สญัญำเชำ่แตล่ะครัง้ ผู้ เชำ่อำจต้องวำงเงินประกัน
เพ่ิมในกรณีที่มีกำรปรับเพ่ิมเงินประกนั 

กำรยกเลิกสญัญำ - หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผิดสัญญำ คู่สัญญำอีกฝ่ำยอำจยกเลิกสัญญำได้โดยไม่เสีย
คำ่ใช้จำ่ย 
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8.2 สัญญำโอนสิทธิกำรแบ่งเช่ำ  

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท ำสญัญำโอนสิทธิกำรแบ่งเช่ำเพื่อใช้เป็นสำขำของร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2561 สญัญำสว่นใหญ่มีข้อก ำหนดและเง่ือนไข สรุปได้ดงันี ้

หวัข้อ รำยละเอียด 

คูส่ญัญำ - บริษัทยอ่ย (“ผู้ เชำ่”) กบั 
- ผู้ ให้บริกำรพืน้ที่เชำ่ เชน่ ศนูย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ และคอมมนิูตีม้อลล์ (“ผู้ ให้เชำ่”) 

ลกัษณะของสญัญำ - เช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นพืน้ที่ร้ำนสำขำ ทัง้นีรู้ปแบบของกำรท ำสญัญำส่วนใหญ่จะมีกำรแบ่งสญัญำ
ออกเป็นสญัญำเช่ำ สัญญำบริกำร และสญัญำกำรใช้สำธำรณูปโภค ขึน้อยู่กับรูปแบบของผู้ ให้
เชำ่แตล่ะรำย 

ระยะเวลำตำมสญัญำ และกำรต่อ
สญัญำ 

- สญัญำโอนสิทธิกำรแบง่เชำ่มีอำยปุระมำณ 5-30 ปี 
- กำรตอ่อำยสุญัญำผู้ เชำ่ต้องแจ้งควำมประสงค์ในกำรต่อสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร แก่ผู้ ให้เชำ่

ลว่งหน้ำก่อนครบก ำหนดอำยสุญัญำตำมที่ตกลงกนั 

อตัรำคำ่เชำ่ และคำ่บริกำร - สญัญำสว่นใหญ่ก ำหนดให้จำ่ยค่ำเชำ่ตำมอตัรำคงที่ โดยอำจมีกำรปรับเพ่ิมในแต่ละปีในอตัรำที่
ก ำหนดไว้ ณ วนัที่ลงนำมในสญัญำ 

เง่ือนไขส ำคญัอื่น - ผู้ เช่ำต้องจ่ำยค่ำตอบแทนสิทธิกำรเช่ำให้แก่ผู้ ให้เช่ำซึ่งเป็นจ ำนวนตำมที่ตกลงกัน ณ วันท ำ
สญัญำ 

- ผู้ เชำ่ตกลงให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยตำ่งๆ ที่จดัขึน้โดย
ผู้ ให้เชำ่ รวมถึงกำรปรับปรุงสถำนที่เช่ำใหม ่

กำรยกเลิกสญัญำ - หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผิดสัญญำ คู่สัญญำอีกฝ่ำยอำจยกเลิกสัญญำได้โดยไม่เสีย
คำ่ใช้จำ่ย 

8.3 สัญญำบริกำร 

8.3.1 สัญญำจัดเก็บและจัดส่งผลิตภณัฑ์ 

หวัข้อ รำยละเอียด 

คูส่ญัญำ - ZSM (“ผู้ รับบริกำร”) กบั  
- ผู้ ให้บริกำร 

ระยะเวลำตำมสญัญำ และกำรต่อ
สญัญำ 

- อำยสุญัญำมีระยะเวลำ 5 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ 1 กมุภำพนัธ์ 2561 และสิน้สดุวนัที่ 31 มกรำคม 2566 
และสำมำรถต่ออำยุได้อีก 5 ปี โดย ZSM ต้องแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลกัษณ์อักษรให้กับผู้
ให้บริกำรลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ระยะเวลำที่ได้ตกลงกนั 

อัตรำค่ำบริกำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 
และกำรจดัส่งผลิตภณัฑ์ไปยงัร้ำน
สำขำ 

- ค ำนวณจำกปริมำณกำรจดัสง่ขัน้ต ่ำตำมที่ตกลงกนั 
- หำก ZSM ไม่สำมำรถส่งปริมำณค ำสั่งได้ตำมที่ตกลงกัน ZSM ตกลงช ำระค่ำปรับให้แก่ผู้ ให้

บริกำรตำมอตัรำคำ่บริกำรขัน้ต ่ำที่ก ำหนด 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.2.8 หน้ำที่ 3 
 

หวัข้อ รำยละเอียด 

ขอบเขตกำรให้บริกำร - กำรรับสินค้ำคงคลงัซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ของ ZSM จำกผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยของ ZSM 
- กำรแยกประเภท เก็บรักษำ และจดักำรสถำนที่เก็บผลิตภณัฑ์คงคลงัซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ของ ZSM 
- กำรรวบรวมและจดัเตรียมรำยกำรสินค้ำคงคลงัเพื่อท ำกำรจดัส่งผลิตภณัฑ์ไปยงัร้ำนสำขำและ/

หรือลกูค้ำที่ใช้บริกำรของ ZSM ตลอดจนกำรรับและสง่มอบผลิตภณัฑ์ไปยงัร้ำนสำขำที่อยูภ่ำยใน
อำณำเขตที่มีกำรตกลงกนั 

เง่ือนไขที่ส ำคญัอื่น - ผู้ ให้บริกำรจะจดัท ำเอกสำรและบนัทึกที่เกียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกรรมที่เก่ียวข้องทัง้หมด เช่น 
รำยกำรตำมค ำสัง่ หลกัฐำนกำรส่งมอบผลิตภณัฑ์ รำยกำรสินค้ำคงเหลือประจ ำวนั บนัทึกกำร
จดัส่งผลิตภณัฑ์ ผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนสถำนะของผลกำรด ำเนินงำน ให้แก่  ZSM ตำม
เง่ือนไขและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

- ZSM และ ผู้ ให้บริกำร จะร่วมกันตรวจนับสินค้ำคงคลังส ำหรับผลิตภัณฑ์ทัง้หมดที่ผู้ ให้บริกำร
ได้รับมอบ โดยผู้ ให้บริกำรจะรับผิดชอบชดใช้ต่อกำรขำดหำยของจ ำนวนสินค้ำคงคลงัที่เกินกวำ่
จ ำนวนหรืออตัรำส่วนที่คู่สญัญำตกลงกันไว้จำกกำรตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้ำคงคลงัตอ่
กำรนับและตอ่บญัชีแยกประเภทกำรบญัชี ที่เป็นเหต ุหรือเกิดจำกกำรกระท ำหรือควำมประมำท
ของผู้ ให้บริกำร 

- ตัวแทนของ ZSM สำมำรถเข้ำไปยังพืน้ที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ภำยในสถำนที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ 
โดยกำรแจ้งผู้ ให้บริกำรลว่งหน้ำ โดยตวัแทนที่ได้รับมอบหมำยสำมำรถเข้ำตรวจสอบบนัทกึข้อมลู
ที่ผู้ ให้บริกำรจดัเก็บและรักษำไว้ ตำมที่คูส่ญัญำได้ตกลงกนั 

- ผู้ ให้บริกำรจะท ำประกนัภยัผลิตภณัฑ์ของ ZSM ที่จดัเก็บและจดัสง่โดยผู้ ให้บริกำรภำยใต้สญัญำ
นีส้ ำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึน้กับผลิตภัณฑ์อันเป็นผลมำจำกอัคคีภัยและเหตกุำรณ์อ่ืนที่ไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ได้ตำมที่ผู้ ให้บริกำรเห็นสมควร โดยค ำนึงถึงปริมำณผลิตภณัฑ์ที่ผู้ ให้บริกำร
ได้รับมอบเพื่อให้บริกำรตำมสญัญำ โดยผู้ ให้บริกำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบเบีย้ประกนัดงักลำ่ว และ
จะท ำประกันเพื่อให้มีวงเงินคุ้มครองเพื่อชดเชยควำมเสียหำยตำมจริงต่อผลิตภัณฑ์ตำมค ำสัง่
จดัสง่ผลิตภณัฑ์ของ ZSM ตำมรำยละเอียดที่คูส่ญัญำได้ตกลงกนั 

กำรยกเลิกสญัญำ - คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งอำจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำได้ ในกรณีที่คู่สัญญำผิดนัดไม่ช ำระหนีห้รือไม่
ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขใดๆ ของสญัญำ 

 

8.4 สัญญำแฟรนไชส์ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสญัญำแฟรนไชส์ที่มีสำขำร้ำนอำหำรเปิดให้บริกำรอยู่ทัง้หมด 138 
สญัญำ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น สญัญำแฟรนไชส์ภำยในประเทศ 131 สญัญำ และสญัญำแฟรนไชส์ต่ำงประเทศ 7 
สญัญำ โดยสญัญำแฟรนไชส์สว่นใหญ่มีรำยละเอียดดงันี ้

หวัข้อ รำยละเอียด 

คูส่ญัญำ - บริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย (“ผู้ ให้อนญุำต”) กบั 
- แฟรนไชส์ซี (“ผู้ รับอนญุำต”) 

วตัถปุระสงค์ - ผู้ รับอนญุำตประสงค์จะขออนญุำตเพื่อเปิดและประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 

ระยะเวลำตำมสญัญำ และกำรตอ่
สญัญำ 

- อำยุสัญญำมีระยะเวลำ 3 – 10 ปี โดยผู้ รับอนุญำตสำมำรถขอต่ออำยุสัญญำได้โดยแจ้งผู้ รับ
อนญุำตลว่งหน้ำตำมเวลำที่ตกลงกนั  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.2.8 หน้ำที่ 4 
 

หวัข้อ รำยละเอียด 

อตัรำคำ่อนญุำต - คำ่ธรรมเนียมเบือ้งต้นเป็นอตัรำคงที่ 
- คำ่สิทธิและเงินสมทบคำ่โฆษณำตำมที่ระบใุนสญัญำเป็นอตัรำร้อยละตำมยอดขำย 

เง่ือนไขที่ส ำคญัอื่น - ผู้ รับอนุญำตจะเปิดร้ำนอำหำรตำมสถำนที่ที่ตกลงกันตำมสัญญำเท่ำนัน้ เว้นแต่ได้รับอนญุำต
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผู้ ให้อนญุำต  

- ภำยในระยะเวลำ 3 ปี แรก นับจำกวนัที่ของสญัญำฉบบันี ้หำกผลประกอบกำรของธุรกิจขำดทนุ 
ทำงผู้ รับอนุญำตมีสิทธิที่จะเสนอขอย้ำยร้ำนอำหำรไปประกอบกิจกำร ณ สถำนที่ใหม่ได้ แต่
สถำนที่ใหมด่งักลำ่วจะต้องอยูใ่นบริเวณพืน้ที่ (Trade Zone) ที่ทำงผู้ ให้อนญุำตก ำหนด 

- ผู้ ให้อนญุำตจะไมอ่นญุำตให้ผู้ รับอนญุำตรำยอ่ืนที่ได้รับสิทธิในกำรประกอบธุรกิจแบรนด์เดียวกนั 
ประกอบกิจกำรภำยในอำคำรเดียวกนักบัสถำนประกอบกำร 

- ผู้ รับอนญุำตจะสัง่ซือ้อำหำร สว่นผสม และวตัถดุิบเพ่ือน ำมำประกอบอำหำรในร้ำน และช ำระค่ำ
ขนส่งสินค้ำและวตัถุดิบให้แก่ผู้ ให้อนุญำต ตำมที่ผู้ ให้อนญุำตเรียกเก็บเป็นรำยเที่ยวในอัตรำที่
ก ำหนด 

- ผู้ รับอนุญำตจะด ำเนินกำรให้รำยกำรอำหำร (Menu) ป้ำยโฆษณำ รวมถึงรำคำอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม เป็นไปตำมที่ผู้ ให้อนญุำตก ำหนด หรือ ตำมที่ระบอุยูใ่นคูมื่อที่ได้รับจำกผู้ ให้อนญุำต 

- ระหว่ำงที่สัญญำนีมี้ผลบงัคับและภำยในระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกวันที่สัญญำนีส้ิน้สดุลงไม่ว่ำ
ด้วยเหตใุดๆ ผู้ รับอนญุำตจะไม่ประกอบกิจกำรลกัษณะใดที่มีลกัษณะใกล้เคียงกับธุรกิจที่ได้รับ
อนญุำตตำมสญัญำนี ้หรืออยำ่งเดียวกนั หรือมีลกัษณะแข่งขนักนักบัธุรกิจภำยใต้สญัญำนี ้

- ผู้ รับอนญุำตจะต้องรักษำมำตรฐำนในกำรประกอบธุรกิจ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

กำรยกเลิกสญัญำ - หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดปฏิบตัิผิดเงื่อนไขไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่ง คู่สญัญำอีกฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกสญัญำ
ได้ทันทีโดยผู้ ให้อนุญำตไม่จ ำเป็นต้องจ่ำยคืนค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเบือ้งต้น ค่ำสิทธิ 
คำ่ตอบแทนหรือเงินและผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ รับอนญุำต 

8.5 บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับกำรซือ้ขำยวัตถุดิบ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรท ำบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับกำรซือ้ขำยวัตถุดิบที่ส ำคัญกับ
บคุคลภำยนอก ซึง่ได้แก่ ผกัและผลไม้ เนือ้สตัว์ อำหำรทะเล อำหำรทะเลแช่แข็ง และของหวำน โดยสญัญำสว่นใหญ่มีกำร
ระบเุนือ้หำดงัตอ่ไปนี ้ 

หวัข้อ รำยละเอียด 

คูส่ญัญำ - ZSM (“ผู้ซือ้”) กบั 
- ผู้จดัหำหรือผู้ขำยวตัถดุิบ (“ผู้ขำย”) 

วตัถปุระสงค์ - จดัหำสินค้ำเพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในกำรผลิตสินค้ำของกลุม่บริษัทฯ 

ระยะเวลำตำมสญัญำ  - อำยสุญัญำสว่นใหญ่มีระยะเวลำประมำณ 2 ปี  

รำคำซือ้ขำย - รำคำซือ้ขำยจะมีกำรก ำหนดรำคำส ำหรับแต่ละงวดกำรสัง่ซือ้ ซึ่งผู้ ซือ้จะช ำระรำคำให้แก่ผู้ ขำย
ตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 
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สว่นที่ 2.2.8 หน้ำที่ 5 
 

หวัข้อ รำยละเอียด 

เง่ือนไขที่ส ำคญัอื่น - ผู้ซือ้จะก ำหนด คณุลกัษณะ คณุภำพ และมำตรฐำนของสินค้ำ รวมถึงปริมำณ ประเภท จ ำนวน 
เวลำและสถำนที่ ส ำหรับแตล่ะงวดกำรสัง่ซือ้ 

- ผู้ซือ้มีสิทธิในกำรพิจำรณำเลือกผู้ขำยรำยอ่ืนที่ผ่ำนกระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของผู้ซือ้ โดยให้ถือ
วำ่สญัญำฉบบันีย้งัคงมีผลผกูผนัอยูต่ลอดเวลำตำมระยะเวลำของสญัญำ 

- หำกวตัถดุิบ ซึง่รวมถึงบรรจภุณัฑ์ สว่นประกอบ วสัด ุชิน้สว่นและอปุกรณ์ใดๆ ที่ได้รับกำรสง่มอบ
ไม่ได้คณุภำพและมำตรฐำนตำมที่ระบใุนสญัญำ รวมถึง รำยละเอียดต่ำงๆ ไม่ถกูต้องตำมฉลำก 
หรือ ไม่ถูกสุขลักษณะ ผู้ ขำยตกลงเป็นผู้ ด ำเนินกำรรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกเหตุ
ดงักลำ่ว และน ำวตัถดุิบมำเปลี่ยนให้ใหมต่ำมจ ำนวนที่เสียหำยให้แก่ผู้ซือ้ 

กำรยกเลิกสญัญำ - หำกผู้ขำยกระท ำกำร และ/หรืองดเว้นกำรกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรผิดบนัทึกข้อตกลง เงื่อนไข 
และ/หรือค ำรับรอง ไมว่ำ่ข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซือ้มีสิทธิเลิกบนัทกึข้อตกลงได้ทนัทีโดยไมต้่องบอกกล่ำว
ล่วงหน้ำและไม่ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึน้แก่ผู้ ขำย รวมถึงไม่ตดัสิทธิผู้ซือ้ในกำร
เรียกร้องคำ่เสียหำย 

- หำกผู้ซือ้ประสงค์จะเลิกบนัทึกข้อตกลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรซือ้ขำยหรือระยะเวลำซือ้
ขำยเพ่ิมเติม ผู้ซือ้จะบอกกลำ่วเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้ขำยทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ระยะเวลำ
ที่ตกลงกนั 

8.6 สัญญำเงนิกู้ที่ส ำคัญของบริษัทฯ 

8.6.1 สัญญำเงนิกู้ยมืระยะสัน้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 บริษัทฯ มีสญัญำกู้ยืมเงินที่ส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สรุป
ได้ดงันี ้

หวัข้อ รำยละเอียด 

คูส่ญัญำ - บริษัทฯ (“ผู้กู้”) กบั 
- ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ (“ผู้ ให้กู้”) 

วงเงินกู้  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
2561 

- 880 ล้ำนบำท 

เง่ือนไขเงินกู้ที่ส ำคญั (Loan 
Covenants) 

- ผู้กู้จะต้องด ำรงอตัรำสว่น Interest Bearing Debt / EBITDA ในอตัรำสว่นไมเ่กิน 4.25 ตอ่ 1 เทำ่  
- ผู้กู้ จะแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เม่ือมีข้อพิพำท หรือคดีใดๆ ที่ผู้กู้ เป็นคู่ควำม เว้น

แตค่ดีนัน้จะมีจ ำนวนทนุทรัพย์ไมเ่กิน 5 ล้ำนบำท 
- ผู้กู้ จะต้องด ำเนินกำรให้นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ และนำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ ด ำรงสดัสว่น

กำรถือหุ้นในบริษัทผู้กู้ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมรวมกนัในทกุขณะ ในอตัรำเกินกวำ่ร้อยละ 50.0 ของ
ทนุจดทะเบียนทัง้หมดของบริษัทผู้กู้  ทัง้นี ้เงื่อนไขกำรด ำรงสดัสว่นกำรถือหุ้นดงักลำ่วจะยกเลิกทนัที 
เม่ือบริษัทฯ ได้เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กำรค ำ้ประกนัและหลกัประกนั - ZRH ค ำ้ประกนัเงินกู้ยืม 
- จ ำนองที่ดินที่ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำรซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ เพ่ือ

เป็นหลกัประกนั 
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8.7 สัญญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจ 

หวัข้อ รำยละเอียด 

คูส่ญัญำ - บริษัทฯ กบั 
- บริษัท ไทย บรอดคำสติง้ จ ำกดั (“ไทย บรอดคำสติง้”) 

วตัถปุระสงค์ - ให้ควำมร่วมมือทำงธุรกิจระหวำ่งกนัในกำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อประชำสมัพนัธ์สินค้ำของ
โครงกำร ซึ่งเป็นสินค้ำประเภทผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์
อำหำรพร้อมทำน (Ready-to-Eat) ผ่ำนช่องทำงสื่อประชำสมัพนัธ์ของไทย บรอดคำสติง้ และ/หรือ 
บริษัทในเครือ และจดัจ ำหน่ำยสินค้ำของโครงกำรผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยที่ตกลงร่วมกัน เชน่ 
Gourmet Market Makro ร้ำนอำหำรที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ และแฟรนไชส์ เป็นต้น 

ระยะเวลำตำมสญัญำ - 26 กนัยำยน 2561 ถึง 30 มิถนุำยน 2562 

เง่ือนไขที่ส ำคญัอื่น -  ไทย บรอดคำสติง้ ตกลงรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์ และบริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบด ำเนินกำรและคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้จำกกำรจดัหำสินค้ำ
ของโครงกำร 

- คูส่ญัญำตกลงน ำรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของโครงกำรมำจดัสรรแบ่งผลประโยชน์ระหว่ำงกัน
ในอตัรำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 

- ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำควำมร่วมมือทำงธุรกิจ บริษัทฯ และไทย บรอดคำสติง้ ตกลงที่จะหำรือ
ร่วมกนัเพ่ือจดัตัง้กิจกำรใหม่เพ่ือจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ประเภทซอส และอำหำรปรุงรส จดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทอำหำรกึ่งส ำเร็จรูป และประกอบธุรกิจอ่ืนใดตำมที่คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยเห็นชอบ
ร่วมกันเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยมีเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์กำรร่วมลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 
ทัง้นี ้หำกพ้นระยะเวลำที่ก ำหนดและ ไทย บรอดคำสติง้ ไม่ประสงค์จะเข้ำร่วมลงทนุโดยกำรจดัตัง้
กิจกำรใหม ่บริษัทฯ มีสิทธิเข้ำท ำสญัญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจ และ/หรือร่วมจดัตัง้กิจกำรใหม ่กบั
บุคคลอ่ืนได้ภำยใต้เงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่ำที่เสนอให้กับไทย บรอดคำสติง้ ทัง้นี ้ข้อจ ำกัดดังกล่ำวมี
ระยะเวลำผกูพนับริษัทฯ 1 ปี นบัแตว่นัที่ ไทย บรอดคำสติง้ ปฏิเสธกำรเข้ำร่วมลงทนุโดยกำรจดัตัง้
กิจกำรใหม่ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 6 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษัทฯ และ ไทย บรอดคำสติง้ ยงัไม่ได้หำรือร่วมกนั
เพ่ือจดัตัง้กิจกำรใหมแ่ตอ่ยำ่งใด 

8.8 ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่น 

บุคคลอ้ำงอิง รำยละเอียด 

ผู้สอบบญัชี - บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- ที่ ตั ง้ ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่  175 อำคำรสำธรซิตี ท้ ำ ว เวอ ร์  ชั น้ที่  21 ถนน  สำทรใ ต้                              

แขวง ทุง่มหำเมฆ เขต สำทร กรุงเทพฯ 10120 
- โทรศพัท์: 0-2679-5400 
- โทรสำร: 0-2679-5401 
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บุคคลอ้ำงอิง รำยละเอียด 

ผู้ตรวจสอบระบบกำรควบคมุ
ภำยใน 

- บริษัท มลัติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จ ำกดั 
- ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่: เลขที่ 8/2 อำคำรมลัติพลสั ถนนรำมค ำแหง แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 

10510 
- โทรศพัท์: 0-2540-0182 
- โทรสำร: 0-2540-0181 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน - บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
- ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่: เลขที่ 400/22 ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย  ถนนพหลโยธิน 

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
- โทรศพัท์: 0-2696-0000 
- โทรสำร: 0-2696-0099 

ที่ปรึกษำกฎหมำย - บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกดั 
- ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่: เลขที่ 540 อำคำรเมอร์คิวร่ี ทำวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 
- โทรศพัท์: 0-2264-8000 
- โทรสำร: 0-2657-2222 

นำยทะเบียนทลกัทรัพย์ - บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่: เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงดิน

แดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
- โทรศพัท์: 0-2009-9000 
- โทรสำร: 0-2009-9991 
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Zen Corporation Group Public Company Limited 
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9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
9.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้วทัง้สิน้ 140,625,000 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 14,062,500 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.0 บำท ต่อมำที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อ
วนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 ได้มีมติเก่ียวกบัทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เปลี่ยนแปลงมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ตอ่หุ้นสำมญัของบริษัทฯ จำกเดิมหุ้นละ 10.0 บำท เป็นหุ้นละ 1.0 บำท 
สง่ผลให้จ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เพิ่มจำกเดิม 14,062,500 หุ้น เป็น 140,625,000 หุ้น 

2. เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 159,375,000 บำท โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 159,375,000 หุ้น มลู
คำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยบริษัทฯ แบง่กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม ่ดงันี ้

- หุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม่ จ ำนวน 84,375,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right 
Offering) ทัง้นี ้กำรช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในส่วนนี ้ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิน้แล้วเมื่อวนัที่ 21 
กนัยำยน 2561 และ 

- หุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่ จ ำนวน 75,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(Initial Public Offering (IPO))  

ดงันัน้ ปัจจบุนั บริษัทฯ จึงมีทนุจดทะเบียน 300,000,000 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 300,000,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 1.0 บำท และมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 225,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้ นสำมัญจ ำนวน 
225,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.0 บำท 

ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ประชำชนเป็นครัง้แรกจ ำนวน 75,000,000 หุ้นในครัง้นีแ้ล้ว 
บริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้วทัง้สิน้ 300,000,000 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัช ำระแล้วจ ำนวน 300,000,000 หุ้น 
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.0 บำท 

9.2 ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

9.2.1 บริษัทฯ 

โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 25 ตลุำคม 2561 และภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ในครัง้นี ้สรุปได้ดงันี ้

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. กลุม่นำยสรรคนนท์และนำงสำวจอมขวญั(1)     

1.1 บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส์ โฮลดิง้ จ ำกดั(2) 75,000,000 33.3 75,000,000 25.0 

1.2 เอจีบี โฮลดิง้ ลิมิเต็ด(3) 65,400,000 29.1 65,400,000 21.8 
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รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1.3 นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ 21,535,200 9.6 21,535,200 7.2 

1.4 นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 21,535,200 9.6 21,535,200 7.2 

1.5 ดำร์ ก้อน ไซน์ โกบอล ลิมิเต็ด(4) 8,640,000 3.8 8,640,000 2.9 

1.6 เกรท คลำสสิค ลิมิเต็ด(5) 8,640,000 3.8 8,640,000 2.9 

รวมกลุ่มนำยสรรคนนท์และนำงสำวจอมขวัญ 200,750,400 89.2 200,750,400 66.9 

2. นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ 9,000,000 4.0 9,000,000 3.0 

3. นำงสภุำเจษฐ วิวฒันำเกษม 4,319,990 1.9 4,319,990 1.4 

4. นำงสำวสจุนัท์ภำ พลำงกรู 3,780,000 1.7 3,780,000 1.3 

5. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 3,780,000 1.7 3,780,000 1.3 

6. นำยพฒัน์ ศกนุตนำค 1,814,400 0.8 1,814,400 0.6 

7. นำงพนิตนำฎ เลขะกลุ 1,080,000 0.5 1,080,000 0.4 

8. นำยอิศเรศ จิรำธิวฒัน์ 475,200 0.2 475,200 0.2 

9. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 10 0.0 10 0.0 

รวม 225,000,000 100.0 225,000,000 75.0 

10. บคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถำบนั ผู้ มีอปุกำรคณุ
ของกลุม่บริษัทฯ และพนกังำนของกลุม่บริษัทฯ 

- - 75,000,000 25.0 

รวมทัง้สิน้ 225,000,000 100.0 300,000,000 100.0 

หมำยเหต:ุ (1) กำรเปิดเผยสัดส่วนกำรถือหุ้ นในล ำดับที่ 1.1 – 1.6 ในตำรำงข้ำงต้น โดยจัดกลุ่มเป็นกลุ่มนำยสรรคนนท์และนำงสำว        
จอมขวัญ จิรำธิวัฒน์ เป็นไปเป็นไปเพื่อกำรแสดงข้อมลูเท่ำนัน้ โดยมิใช่กำรจัดกลุ่มเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำลกัษณะ
ควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกับบุคคลอ่ืน (Acting in concert) ตำมข้อ 2 ของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ทจ. 7/2552 เร่ืองกำรก ำหนดลักษณะควำมสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำร
กระท ำร่วมกบับคุคลอ่ืน และกำรปฏิบตัิตำมมำตรำ 246 และ 247 แตอ่ยำ่งใด 

 (2) บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส์ โฮลดิง้ จ ำกดั เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศไทย โดยมีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิง้ จ ำกดั ใน 
สัดส่วนร้อยละ 100.0 ซึ่ง บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิง้ จ ำกัด เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศไทย โดยมีผู้ ถือหุ้ น ได้แก่                      
นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ และ นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ ในสดัสว่นร้อยละ 50.0 และร้อยละ 50.0 ตำมล ำดบั 

(3) เอจีบี โฮลดิง้ ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ นำงสำวจอมขวัญ จิรำธิวัฒน์ และ          
นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ ในสดัสว่นร้อยละ 50.0 และร้อยละ 50.0 ตำมล ำดบั 

(4) ดำร์ ก้อน ไซน์ โกบอล ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ ใน
สดัสว่นร้อยละ 100.0 

(5) เกรท คลำสสิค ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในหมู่เกำะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ นำงสำวจอมขวัญ จิรำธิวัฒน์ ใน
สดัสว่นร้อยละ 100.0 
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9.2.2 บริษัทย่อย 

โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 21 กนัยำยน 2561 มีรำยละเอียดดงันี ้

รำยช่ือ
บริษัทย่อย 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ หรือ ZCG 
นำยสรรคนนท์             
จิรำธิวัฒน์ 

นำงสำวจอมขวัญ               
จิรำธิวัฒน์ 

นำยสตีเว่น เดวิด          
ฮอร์ลิเดร์ 

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 299,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 

AKF 799,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 

GGG 299,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 

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 

9.3 สัญญำระหว่ำงผู้ถอืหุ้น 

9.3.1 บันทึกข้อตกลงของผู้ถอืหุ้นระหว่ำงนำยสรรคนนท์ จิรำธิวัฒน์ และนำยศิรุวัฒน์ ชัชวำลย์ 

หวัข้อ รำยละเอียด 

วนัที่ลงนำม 29 กรกฎำคม 2559 

คูส่ญัญำ นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ (“ผู้ ถือหุ้นใหญ่”) และ 
นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ (“ผู้ ถือหุ้น”) 

ระยะเวลำ ภำยในก ำหนดเวลำ 3 ปี นบัแตว่นัที่หุ้นสำมญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

ข้อตกลง ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะขำยหุ้นทัง้หมดหรือบำงสว่น ผู้ ถือหุ้นตกลงที่จะเสนอขำยหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ
บคุคลที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เห็นชอบ โดยจะสง่จดหมำยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่ทรำบและหำกผู้ ถือหุ้นใหญ่ประสงค์จะซือ้หุ้น ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่จะแสดงเจตนำรับซือ้หุ้นดงักลำ่วภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัที่ผู้ ถือหุ้นยืน่ข้อเสนอขำยหุ้น และผู้ ถือหุ้นใหญ่จะ
ช ำระเงินคำ่หุ้นให้แกผู่้ ถือหุ้น ภำยใน 45 วนั นบัแตว่นัทีแ่สดงเจตนำรับซือ้หุ้นของผู้ ถือหุ้น หำกผู้ ถือหุ้นใหญ่ไมไ่ด้แสดง
เจตนำซือ้หุ้นหรือคูส่ญัญำไมส่ำมำรถตกลงกนัได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ ถือหุ้นสำมำรถขำยหุ้นดงักลำ่วให้บคุคลอ่ืน
ได้ทนัท ี
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9.4 ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ 

หุ้นของบริษัทฯ โอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกดั เว้นแต่กำรโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นที่มีสญัชำติต่ำงด้ำวถือหุ้นใน
บริษัทฯ เกินกวำ่ร้อยละ 49.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 

9.5 กำรออกหลักทรัพย์อื่น 

-ไมม่ี- 

9.6 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

9.6.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลซึง่คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิ
ให้จ่ำยเงินปันผลได้เป็นครัง้ครำวเมื่อเห็นว่ำ บริษัทฯ มีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ แล้วให้รำยงำนให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ หลงัหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหักส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทที่กฎหมำยและ  
บริษัทฯ ก ำหนดไว้ในแต่ละปี และภำระผูกพนัตำมเง่ือนไขของสญัญำกู้  (ถ้ำมี) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะ
พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยอำจจะเปลี่ยนแปลงไปจำกอตัรำที่ก ำหนดไว้  และจะค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ภำวะเศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
กระแสเงินสด กำรส ำรองเงินไว้เพื่อลงทนุในอนำคต กำรส ำรองเงินไว้เพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุ
หมนุเวียนภำยในบริษัทฯ  เง่ือนไข และข้อจ ำกดัตำมที่ก ำหนดในสญัญำกู้ยืมเงินและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไมม่ี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควร
หรือเหมำะสม 

อนึง่ เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีรำยได้จำกกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นและไมม่ีกำรประกอบธรุกิจ
อย่ำงมีนยัส ำคญัเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลกัคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดงันัน้ 
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนและกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ เป็นหลกั 

9.6.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบริษัทย่อย จะต้องได้รับกำร
พิจำรณำอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนรวมทัง้ปีไม่ต ่ำ
กวำ่ที่ก ำหนดไว้ในงบประมำณรวมประจ ำปีของแตล่ะบริษัทตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทยอ่ยจะ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจำรณำอนุมตัิในแต่ละปี โดย
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บริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท
ยอ่ย หลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคล หลงัหกัส ำรองตำ่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมำยและบริษัทยอ่ยก ำหนดไว้ในแตล่ะปี 
และภำระผกูพนัตำมเง่ือนไขของสญัญำกู้  (ถ้ำมี) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรของบริษัทยอ่ยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปัน
ผลโดยค ำนึงถึงปัจจยัตำ่งๆ เช่น ภำวะเศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทยอ่ย กระแส
เงินสด กำรส ำรองเงินไว้เพื่อลงทนุในอนำคต กำรส ำรองเงินไว้เพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยมื หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียน
ภำยในบริษัทย่อย เง่ือนไขและข้อจ ำกัดตำมที่ก ำหนดในสัญญำกู้ ยืมเงิน และกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั ตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทยอ่ยพิจำรณำ
เห็นสมควรหรือเหมำะสม 
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10. โครงสร้างการจัดการ 

 
10.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 

10.1.1 โครงสร้างองค์กร  
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10.1.2 คณะกรรมการ 

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยจ ำนวน 
5 ชุด ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบต่อ
สงัคม (3) คณะกรรมกำรบริหำร (4) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ (5) คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยไพฑรูย์  ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรอิสระ 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

3. นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ /  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน   

4. ดร. วิเลิศ ภริูวชัร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

6. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

7. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดแีละ
รับผิดชอบตอ่สงัคม / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ทำงปัญญำ 
(รักษำกำร) 

8. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

9. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ นำงสำวอรญำ อือ้สกุล เป็นเลขำนกุำรบริษัท โดยผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรเลขำนกุำรบริษัทจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 36/2553 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ดร. วิเลิศ ภริูวชัร กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหต:ุ นำยสพุงศ์ ลิ่มทอง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และนำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ เป็นกรรมกำรผู้ที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ  
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(3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น 
ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. วิเลิศ ภริูวชัร ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

หมำยเหต:ุ นำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

(4) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

2. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำรบริหำร 

3. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบริหำร 

หมำยเหต:ุ นำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

(5) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. นำงโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

หมำยเหต:ุ นำยอกุฤษฎ์ ลีวำนนัท์ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 ทำ่น ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำยวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. นำงดลพร บญุกลู กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

5. นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

6. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7. นำงนดัดำวดี สวุรรณนำคินทร์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

หมำยเหต:ุ นำยทรงวฒิุ บวัเข็ม เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

10.1.3 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมกำรซึง่ลงนำมผกูพนับริษัทฯ คือ นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ หรือ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ คน
ใดคนหนึ่งลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยชิตพล วิวฒันำเกษม หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ หรือ นำยบญุยง ตนั
สกลุ รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท จึงจะมีผลผกูพนับริษัทฯ 

10.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือ 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 

1. นำยไพฑรูย์  ทวีผล 11 / 11 7 / 7 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 11 / 11 7 / 7 

3. นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ 11 / 11 7 / 7 

4. ดร. วิเลิศ ภริูวชัร 11 / 11 6 / 7 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท์(1) - 3 / 3 

6. นำยบญุยง ตนัสกลุ 10 / 11 7 / 7 

7. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ 9 / 11 6 / 7 

8. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 11 / 11 6 / 7 

9. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 11 / 11 7 / 7 

10. นำยกษมำ บณุยคปุต์(2) 3 / 5 - 

11. นำยครรชิต บนุะจินดำ(3) - - 

หมำยเหต:ุ  (1) ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2561  เม่ือวนัที่ 15 พฤษภำคม 
2561 

(2) ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษำยน 2560 
(3) ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 19 มกรำคม 2560 
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(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือ 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 

1. นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ 8 / 8 7 / 7 

2. ดร. วิเลิศ ภริูวชัร(1) - 4 / 4 

3. นำงโชติกำ สวนำนนท์(2) - 4 / 4 

4. นำยบญุยง ตนัสกลุ(3) 8 / 8 3 / 3 

5. นำยกษมำ บณุยคปุต์(4) 2 / 2 - 

หมำยเหต:ุ  (1) ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่  2/2561 เม่ือวนัที่ 20 มีนำคม 
2561 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มิถนุำยน 2561 

(2) ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2561 เม่ือวนัที่ 15 พฤษภำคม 
2561 

(3) ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 15 พฤษภำคม 2561 
(4) ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษำยน 2560 

10.1.5 ผู้บริหาร (ตามค านิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่  กจ. 17/2551 เร่ืองการ
ก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

บริษัทฯ มีรำยละเอียดของผู้บริหำร ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง(1) 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  

2. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและบญัชี / ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี (รักษำกำร) 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรทรัพย์สินทำงปัญญำ (รักษำกำร) 

4. นำยวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ 

5. นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจใหม่ 

6. นำงดลพร บญุกลู รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรซพัพลำยเชน 

7. นำยอกุฤษฏ์ ลีวำนนัท์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจทรัพยำกรบคุคล 

8. นำงนดัดำวดี สวุรรณนำคินทร์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์ 

9. นำงสำวศดุำรัตน์ เชำวนะญำณ ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

หมำยเหต:ุ(1) ผู้บริหำร หมำยควำมวำ่ ผู้จดักำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรสี่รำยแรกนบัตอ่จำกผู้จดักำรลงมำ ผู้ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเทียบเทำ่ผู้
ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยที่สี่ทกุรำยและให้ควำมหมำยรวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเทำ่ 
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10.1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

10.1.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ ำปี 2560 เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2560 และ ที่
ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 18 กนัยำยน 2561ได้มีมติอนมุตัิ
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและรับผิดชอบต่อสงัคม คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี 2560 และประจ ำปี 2561 
ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

กรรมกำรท่ีไมไ่ด้ด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำร 

คณะกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
(บาท/ครัง้ที่เข้าประชุม) 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
(บาท/ไตรมาส) 

คณะกรรมกำรบริษัท   

- ประธำนกรรมกำร 35,000.0 40,000.0 

- กรรมกำร 25,000.0 40,000.0 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

- ประธำนกรรมกำร 35,000.0 - 

- กรรมกำร 25,000.0 - 

คณะกรรมกำรบริหำร   

- ประธำนกรรมกำร 35,000.0 - 

- กรรมกำร 25,000.0 - 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม   

- ประธำนกรรมกำร 35,000.0 - 

- กรรมกำร 25,000.0 - 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน   

- ประธำนกรรมกำร 35,000.0 - 

- กรรมกำร 25,000.0 - 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

- ประธำนกรรมกำร 35,000.0 - 

- กรรมกำร 25,000.0 - 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะไมไ่ด้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรเพ่ิมเติมจำกบริษัทฯ 
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ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 
2561 บริษัทฯ มีคำ่ตอบแทนกรรมกำรสรุปได้ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที่           

31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวดเก้า
เดือนสิน้สุดวันที่               

30 กันยายน 2561 

1. นำยไพฑรูย์  ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรอิสระ 545,000.0 365,000.0 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง /  

- 153,187.0 

3. นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ /  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน   

855,000.0 680,000.0 

4. ดร. วิเลิศ ภริูวชัร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ีและ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

705,000.0 440,000.0 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท์(1) กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- 235,659.0 

6. นำยบญุยง ตนัสกลุ(2) กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /  
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

680,000.0 241,813.0 

7. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

- - 

8. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

- - 

9. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ กรรมกำร  - - 

10. นำยกษมำ บณุยคปุต์(3) กรรมกำร  211,868.0 - 

11. นำยครรชิต บนุะจินดำ(4) กรรมกำร  33,000.0 - 

รวม 3,029,868.0 2,115,659.0 

หมำยเหต:ุ  (1) ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2561 เม่ือวนัที่ 15 พฤษภำคม 
2561 

(2) ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2561 เม่ือวนัที่ 15 พฤษภำคม 
2561 คำ่ตอบแทนที่แสดงข้ำงต้น แสดงคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำร 

(3) ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษำยน 2560 
(4) ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 19 มกรำคม 2560 
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กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำร 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรให้แก่กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหนง่
เป็นผู้บริหำรหรือพนกังำนของบริษัทฯ 

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 

บริษัทฯ ได้ท ำประกันควำมรับผิดและประกันภยักลุ่มให้แก่กรรมกำรของบริษัทฯ และ
กรรมกำรของบริษัทฯ ได้รับสิทธิสว่นลดในกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ในอตัรำ
ร้อยละ 25.0 ถึงร้อยละ 35.0 แล้วแตล่ะประเภทของแบรนด์ร้ำนอำหำร  

10.1.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 
2561 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้กบัผู้บริหำร โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท) 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่      
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 

จ ำนวนผู้บริหำร 6 7 

เงินเดือนและโบนสั (บำท) 22,898,000 24,290,391 

เงินสนบัสนนุกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และผลประโยชน์อ่ืน (บำท) 1,968,852 1,392,213 

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 

บริษัทฯ ได้ท ำประกนัภยักลุม่ให้แก่ผู้บริหำรของบริษัทฯ และผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้รับ
สทิธิสว่นลดในกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ในอตัรำร้อยละ 25.0 ถึงร้อยละ 35.0 
แล้วแต่ละประเภทของแบรนด์ร้ำนอำหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้รับค่ำตอบแทนที่
ไมเ่ป็นตวัเงินคือรถประจ ำต ำแหนง่  

10.1.7 เลขานุการบริษัท  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัที่ 24 กรกฎำคม 2558 มีมติแต่งตัง้ นำงสำว
อรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรบริษัท โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 
89/16 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำม
ระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัทฯ มติ
คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคุณสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ 
ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 ทัง้นี ้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของเลขำนกุำรบริษัทฯ มีดงันี ้
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1) จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น และ
รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  

2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้สว่นเสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร และจดัสง่ส ำเนำ
ให้แก่ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัจำกวนัท่ีบริษัทฯ ได้รับรำยงำนนัน้  

3) จัดประชุมผู้ ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และข้อพึงปฏิบัติต่ำงๆ  รวมถึงกำรดูแลประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม
ดงักลำ่ว 

4) ติดตำมและดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นเก่ียวข้องตำมระเบียบ 
ประกำศ และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

5) ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมกำรต้องกำรทรำบ และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม ่ำเสมอ 
รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงในข้อก ำหนดกฎหมำยที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำรและผู้บริหำร 

6) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรเร่ืองอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

7) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 

10.1.8 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มธุรกิจกำรเงินและบัญชี คือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยให้รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  และนำงสำวกลัยำ ช่วยช ูคือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้
รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี



            บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.10 หน้ำที่ 10 
 

10.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย 

10.2.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อย 

10.2.1.1 โครงสร้างองค์กรของ ZRH AKF GGG OTT และ ZPC 

ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรร้ำนอำหำรรวมทัง้สิน้ 5 บริษัท ได้แก่ ZRH AKF GGG OTT และ ZPC ซึ่งตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหำคม 2561 ได้อนมุตัิโครงสร้ำงองค์กรของบริษัทยอ่ยดงักลำ่ว โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

  



            บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.10 หน้ำที่ 11 
 

10.2.1.2   โครงสร้างองค์กรของ SYN 

ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหำคม 2561 ได้อนมุตัิโครงสร้ำงองค์กรของ SYN โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
  



            บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.10 หน้ำที่ 12 
 

10.2.1.3     โครงสร้างองค์กรของ ZSM 

ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหำคม 2561 ได้อนมุตัิโครงสร้ำงองค์กรของ ZSM โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที่ 2.3.10 หน้ำที่ 13 
 

10.2.2 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย  

คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยทัง้ 7 บริษัท ซึ่งได้แก่ ZRH AKF GGG OTT SYN ZPC และ ZSM 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 5 ทำ่น ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ กรรมกำร 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำร 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร 

5. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ กรรมกำร 

10.2.3 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย 

กรรมกำรซึ่งลงนำมผูกพนับริษัทของบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ ZRH AKF GGG OTT SYN ZPC และ ZSM 
คือ นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ หรือ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ คนใดคนหนึ่งลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยชิตพล            
วิวฒันำเกษม หรือ นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ หรือ นำยบญุยง ตนัสกุล รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญั
ของบริษัท จึงจะมีผลผกูพนับริษัท 

10.2.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย 

10.2.4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ ZRH 

รายช่ือ 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ(1) - 2 / 2 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 2 / 2 5 / 5 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ 2   / 2 5 / 5 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 2   / 2 5 / 5 

5. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 2   / 2 5 / 5 

หมำยเหต:ุ (1) ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561  เม่ือวนัที่ 11 พฤษภำคม 2561 

 

 

 

 

 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที่ 2.3.10 หน้ำที่ 14 
 

10.2.4.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ AKF 

รายช่ือ 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ(1) - 2 / 2 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 2 / 2 4 / 4 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ 2 / 2 4 / 4 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 2 / 2 4 / 4 

5. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 2 / 2 4 / 4 

หมำยเหต ุ:(1) ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561  เม่ือวนัที่ 11 พฤษภำคม 2561 

10.2.4.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GGG 

รายช่ือ 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ(1) - 2 / 2 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 3 / 3 3 / 3 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ 3   / 3 3   / 3 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 3   / 3 3   / 3 

5. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 3   / 3 3   / 3 

หมำยเหต:ุ (1) ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561  เม่ือวนัที่ 11 พฤษภำคม 2561 

10.2.4.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ OTT 

รายช่ือ 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ(1) - 2 / 2 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 3 / 3 3 / 3 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ 3   / 3 3   / 3 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 3   / 3 3   / 3 

5. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 3   / 3 3   / 3 

หมำยเหต:ุ (1) ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561  เม่ือวนัที่ 11 พฤษภำคม 2561 

 

 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที่ 2.3.10 หน้ำที่ 15 
 

10.2.4.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SYN 

รายช่ือ 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ(1) - 2 / 2 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 3 / 3 3 / 3 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ 3   / 3 3   / 3 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 3   / 3 3   / 3 

5. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 3   / 3 3   / 3 

หมำยเหต:ุ (1) ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  เม่ือวนัที่ 11 พฤษภำคม 2561 

10.2.4.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ ZPC 

รายช่ือ 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ(1) - 2 / 3 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 4 / 4 6 / 6 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ 4 / 4 6 / 6 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 4 / 4 6 / 6 

5. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 4 / 4 6 / 6 

หมำยเหต:ุ (1) ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561  เม่ือวนัที่ 11 พฤษภำคม 2561 

10.2.4.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ ZSM 

รายช่ือ 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ(1) - 2 / 2 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 1 / 1 3 / 3 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ 1 / 1 3 / 3 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม 1 / 1 3 / 3 

5. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 1 / 1 3 / 3 

หมำยเหต:ุ (1) ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  เม่ือวนัที่ 11 พฤษภำคม 2561 

 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที่ 2.3.10 หน้ำที่ 16 
 

10.2.5 ผู้บริหารของบริษัทย่อย  

10.2.5.1 ผู้บริหารของ ZRH AKF GGG OTT และ ZPC  

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรร้ำนอำหำรรวมทัง้สิน้ 5
บริษัท ได้แก่ ZRH AKF GGG OTT และ ZPC โดยมีรำยละเอียดของผู้บริหำรดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

2. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและบญัชี  

3. นำยวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ 

4. นำงดลพร บญุกลู รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรซพัพลำยเชน 

5. นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจใหม่ 

6. นำยอกุฤษฏ์ ลีวำนนัท์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจทรัพยำกรบคุคล 

7. นำงนดัดำวดี สวุรรณนำคินทร์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์ 

10.2.5.2 ผู้บริหารของ SYN  

ณ ปัจจบุนั SYN มีรำยละเอียดของผู้บริหำรดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

2. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ทำงปัญญำ (รักษำกำร) 

3. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและบญัชี  

4. นำยอกุฤษฏ์ ลีวำนนัท์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจทรัพยำกรบคุคล 

5. นำงดลพร บญุกลู รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรซพัพลำยเชน 

6. นำงนดัดำวดี สวุรรณนำคินทร์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์ 

10.2.5.3 ผู้บริหารของ ZSM 

ณ ปัจจบุนั ZSM มีรำยละเอียดของผู้บริหำรดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  

2. นำงดลพร บญุกลู รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรซพัพลำยเชน 

3. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและบญัชี  

4. นำยวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ 

5. นำยอกุฤษฏ์ ลีวำนนัท์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจทรัพยำกรบคุคล 
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10.2.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

10.2.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทย่อย เนื่องจำกกลุ่ม  
บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือพนกังำนของกลุม่บริษัทฯ 

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 

กรรมกำรของบริษัทยอ่ยทกุทำ่นจะเป็นกรรมกำรของ ZCG และจะได้รับคำ่ตอบแทนที่
ไมเ่ป็นตวัเงิน โดยมีรำยละเอียดตำมที่แสดงในหวัข้อคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ 

10.2.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทย่อย 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ผู้บริหำรของบริษัทยอ่ยทกุทำ่นเป็นผู้บริหำรของ ZCG และจะได้รับคำ่ตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินจำก ZCG โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินตำมที่แสดงในหัวข้อ
คำ่ตอบแทนผู้บริหำร 

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 

ผู้บริหำรของบริษัทย่อยทกุท่ำนเป็นผู้บริหำรของ ZCG และจะได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่
เป็นตวัเงินจำก ZCG โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินตำมที่แสดงในหวัข้อ 
คำ่ตอบแทนผู้บริหำร 
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10.3 บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ 

10.3.1 จ านวนบุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีจ ำนวนบุคลำกร ซึ่งไม่รวม
ผู้บริหำรทัง้หมด เทำ่กบั 2,534 คน และ 2,386 คน ตำมล ำดบั  โดยมีรำยละเอียดดงัตำรำงดงัตอ่ไปนี ้

ฝ่าย 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

1. พนกังำนปฏิบตัิกำรสำขำ 2,071 1,939 

2. กลุม่ธุรกิจบริหำรสนบัสนนุปฏิบตัิกำร 145 149 

3. กลุม่ธุรกิจบริหำรซพัพลำยเชน 116 92 

4. กลุม่ธุรกิจกำรเงินและบญัช ี 73 55 

5. กลุม่ธุรกิจทรัพยำกรบคุคล 46 47 

6. กลุม่ธุรกิจบริหำรโครงกำรและพฒันำธรุกิจ 36 39 

7. กลุม่ธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์ 23 33 

8. กลุม่ธุรกิจบริหำรกลยทุธ์องค์กรและกลุม่ธุรกิจเทคโนโลยี 16 20 

9. ส ำนกับริหำร 8 12 

รวม 2,534 2,386 

หมำยเหต ุ: จ ำนวนพนกังำนที่ลดลงในปี 2561 เกิดจำกกลุม่บริษัทฯ มีกำรวำ่จ้ำงพนกังำนไมป่ระจ ำ (Part Time) ในสดัสว่นที่มำกขึน้ 

10.3.2 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไมม่ี- 

10.3.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่ำตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวำคม 2560 และงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 เท่ำกบั 654.1 ล้ำนบำท และ 580.0 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนพนกังำนดงักล่ำวประกอบด้วย เงินเดือน ค่ำเบีย้เลีย้ง โบนสั เงินสบทบกองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพ เงินสบทบกองทนุประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุเงินทดแทน เป็นต้น นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้
ท ำประกันภยักลุ่มให้แก่พนกังำนของกลุ่มบริษัทฯ และพนกังำนของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิส่วนลดในกำรใช้
บริกำรร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ในอตัรำร้อยละ 25.0 ถึงร้อยละ 35.0 แล้วแตป่ระเภทของแบรนด์ร้ำนอำหำร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 21 มกรำคม 2562 มีมติก ำหนดหลกัเกณฑ์ใน
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญของ   
บริษัทฯ ดงักลำ่วจะอยูใ่นดลุยพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ  
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10.3.4 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดตัง้กองทุนส ำรองส ำรองเลีย้งชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรอง    
เลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

บริษัท วันที่จัดตัง้กองทุนส ารองส ารองเลีย้งชีพ 

1. ZCG 15 มกรำคม 2558 

2. ZRH 1 กนัยำยน 2555 

3. AKF 1 กนัยำยน 2555 

4. GGG 1 กนัยำยน 2555 

5. OTT 1 กนัยำยน 2555 

6. ZPC 15 ตลุำคม 2559 

7. ZSM 15 มกรำคม 2559 

10.3.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไมม่ี- 

10.3.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมให้พนกังำนได้รับกำรพัฒนำและมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career 
Development) โดยมุง่เน้นให้พนกังำนมีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Planning) ของตนเอง 
เรียนรู้และประเมินควำมถนดั ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของตนเอง แสวงหำโอกำส และตัง้เปำ้หมำยในสิง่ที่
ตนเองอยำกเป็น อยำกท ำในอนำคต (Personal Needs) ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว  

ทัง้นี  ้เพื่อให้พนักงำนสำมำรถเติบโตได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมิน
ควำมสำมำรถของพนกังำน (Employee Competency Assessment) เพื่อให้พนกังำนแต่ละคนตระหนกัถึง
ช่องว่ำงของควำมสำมำรถของตนเองโดยเปรียบเทียบกับระดบัควำมสำมำรถที่คำดหวังตำมคุณสมบตัิและ
รูปแบบของควำมสำมำรถพนกังำน (Employee Competency Model) ที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ และพนกังำนจะน ำ
ผลกำรประเมินมำเป็นข้อมลูประกอบในกำรวำงแผนกำรพฒันำตนเอง 

เพื่อให้พนกังำนมีกำรพฒันำตนเองที่ชดัเจน บริษัทฯ จึงสนบัสนนุให้มีกำรจดัท ำแผนพฒันำพนกังำน
รำยบคุคล (Individual Development Plan - IDP) ในเร่ืองที่ยงัขำดหรือเสริมในสิ่งที่เป็นจดุที่ต้องกำรให้ดียิ่งขึน้ 
เพื่อสนบัสนุนกำรเติบโตตำมสำยควำมก้ำวหน้ำที่ได้วำงแผนไว้และให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำม
จ ำเป็นขององค์กร (Organization Needs) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยกำรพฒันำจะด ำเนินกำรผ่ำน
วิธีกำรและกระบวนกำรพฒันำหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้กำรฝึกอบรม กำรเรียนรู้กบัผู้ รู้ ผู้ เช่ียวชำญผำ่นกำรฝึกสอน 
(Coaching) หรือระบบพี่เลีย้ง และกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือท ำจริง ทัง้รูปแบบกำรท ำโครงกำร กำรมอบหมำย
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งำนเพิ่มเติม หรือกำรโยกย้ำยงำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยและสนบัสนนุให้
พนกังำนพร้อมที่จะเติบโตไปสูเ่ปำ้หมำยที่ต้องกำร  

กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของพนกังำนถือเป็นกระบวนกำรสว่นหนึ่งของกำรประเมินผลงำน
ประจ ำปี หวัหน้ำงำนและพนกังำนจะมีกำรพดูคยุเพื่อวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของพนกังำนร่วมกนั 
โดยจะมีกำรก ำหนด/ทบทวนเป้ำหมำยในอำชีพ รวมถึงแผนพฒันำของพนกังำนในแตล่ะปีในช่วงเดือนมกรำคม 
และหวัหน้ำงำนจะมีกำรติดตำม ให้ข้อมลูย้อนกลบั และทบทวนแผนร่วมกบัพนกังำนในทกุๆ ไตรมำส และจะมี
กำรประเมินแผนกำรพฒันำตนเองและแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพในช่วงปลำยปีเดือนพฤศจิกำยน เพื่อเป็น
ข้อมลูในกำรก ำหนดแผนในปีตอ่ไป 

นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้พนกังำนมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพตำมแนวนอน หรือแนวระนำบ
โดยผ่ำนกำรพฒันำ/หรือกำรโยกย้ำยเพื่อให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่กว้ำงมำกขึน้  (Horizontal Career 
Progression) และกำรเติบโตในแนวตัง้ผำ่นกำรเลือ่นขัน้เลือ่นต ำแหนง่ (Vertical Career Progression) บริษัทฯ 
จึงก ำหนดกรอบนโยบำยระบถุึงปัจจยัส ำคญัที่จะท ำให้พนกังำนประสบควำมส ำเร็จในกำรเติบโตในสำยอำชีพ 3 
ประกำรดงันี ้ 

1) พนักงำนมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในงำนที่ท ำโดยสำมำรถแสดงออกถึงทักษะที่ใช้ในกำร
ปฏิบตัิงำนให้สำมำรถลลุว่งไปได้อยำ่งดี (Depth of Knowledge and Skill)   

2) พนกังำนมีควำมพร้อมในควำมสำมำรถที่จ ำเป็นตำมที่ถกูคำดหวงัในระดบั/ต ำแหนง่งำนของ
ตนเอง และสำมำรถท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลเุป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดได้ (Required 
Competency) และ  

3) พนักงำนมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เพียงพอ/หลำกหลำยแสดงออกถึงควำมพร้อมที่จะ
เติบโตในระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป (Breadth of Experience) 
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11. การก ากบัดูแลกิจการ 

 
11.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี วำ่เป็นสิง่ส ำคญัที่จะช่วยสง่เสริมกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพ และมีกำรเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน ซึ่งจะน ำไปสูป่ระโยชน์สงูสดุตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ำย 
ตัง้แต่พนกังำน ผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดีขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หำหลกักำรส ำคญัตัง้แตโ่ครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
จนถึงหลกักำรในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรอยำ่งโปร่งใส ชดัเจน และสำมำรถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำร
องค์กร ท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่ว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบริษัทฯ จะกระท ำด้วยควำมเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรและคณะผู้บริหำรของบริษัทฯ จะยดึมัน่ในหลกักำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมมุง่มัน่และซื่อสตัย์
สจุริต โดยมีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ นโยบำย และแนวปฏิบตัิที่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนยึดถือในกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ตำมควำมรับผิดชอบเพื่อให้มีกำรผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรมในกำรก ำกบัดแูลขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง และเป็นรำกฐำนกำรเติบโตที่
ยัง่ยืน สร้ำงมลูคำ่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุทำ่น เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของคณะกรรมกำรบริษัท ที่ได้วำงโครงสร้ำงองค์กร
ให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งครอบคลมุหลกัเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ภำยใต้ระเบียบปฏิบัติของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้ตระหนกัถึง
บทบำท และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และคณะผู้บริหำรในกำรสร้ำงเสริมให้เกิดกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำร และให้ควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ี ยวข้องทกุฝ่ำย 
ด้วยกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และโปร่งใส จึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำยสนบัสนุนกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดย
ครอบคลมุหลกักำรส ำคญัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ใน 5 หมวด ดงันี ้

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2. กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

3. บทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี 

4. กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1) กำรประชมุผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถำบนัเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น   

2. บริษัทฯ จะส่งเอกสำร ข้อมูล วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจน ค ำชีแ้จง และ
เหตุผลประกอบในแต่ละวำระ รวมทัง้ข้อมูลทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องตัดสินใจ ในที่
ประชุมไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชมุ โดยจะด ำเนินกำร
ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ทรำบเป็นกำรลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 28 วนั รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูดงักลำ่วไว้
ในเว็บไซต์ http://www.zengroup.co.th ของบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค ำถำมเก่ียวกับวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมกำร
บริษัท ลว่งหน้ำ โดยให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่ค ำถำมได้ตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบั
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสำรที่เก่ียวข้องไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จนถึง 7 วนัก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่ค ำถำมผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทำงโทรสำร หรือ
ทำงอีเมล์ของเลขำนกุำรบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งหลกัเกณฑ์ในกำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำผ่ำน
ระบบข่ำวของ ตลำดหลักทรัพย์ฯ ในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น และในเว็บไซต์ 
http://www.zengroup.co.th ของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
อย่ำงเต็มที่ โดยจะจดัประชุมในวนัท ำกำร และมีสถำนกำรประชุมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร
หรือปริมณฑลซึ่งมีกำรคมนำคมสะดวกต่อกำรเดินทำงของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้จะจดัให้มีบุคลำกร
และเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรตรวจสอบเอกสำร และจดัให้มีอำกรแสตมป์ส ำหรับผู้
ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะ 

5. บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถ
เข้ำร่วมประชุมได้ โดยจะใช้หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสยีงได้ 

2) กำรด ำเนินกำรในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสยีง และ/หรือ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กบักำรประชุม
ผู้ ถือหุ้น กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น กำรลงคะแนนเสยีงในวำระส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง 
กำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทัง้กำรนบัคะแนนเสียงและกำรแสดงผล
กำรลงคะแนน เพื่อควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำ
ได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย ำ 

2. บริษัทฯ จะก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทฯ ทกุคนเข้ำร่วมกำรประชมุผู้ ถือ
หุ้นและร่วมตอบข้อซกัถำมตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

http://www.zengroup.co.th/
http://www.zengroup.co.th/
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3. บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนแยกตำมรำยกำรยอ่ยในแตล่ะวำระที่เสนอ เช่น วำระกำรลง
มติเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

4. บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้
ถือหุ้น และจะเปิดเผยผลกำรลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบ พร้อมบนัทึกไว้ในรำยงำนกำร
ประชมุ 

5. ประธำนในที่ประชมุจะต้องจดัสรรเวลำให้อยำ่งเหมำะสม และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำสแสดง
ควำมคิดเห็นและตัง้ค ำถำมที่เก่ียวข้องตอ่ที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุนัน้ๆ 

3) กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุ และกำรเปิดเผยมติกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. บริษัทฯ จะจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุ โดยมี
กำรบันทึกกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน วิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่ ประชุมทรำบก่อน
ด ำเนินกำรประชุม กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นตัง้ประเด็นหรือซักถำม กำรตอบสำระส ำคัญ 
ค ำถำม ค ำชีแ้จง ข้อคิดเห็น และวิธีกำรนบัคะแนน รวมถึงจ ำนวนคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ทุกวำระอย่ำงครบถ้วน รวมถึงบนัทึกรำยช่ือกรรมกำรผู้ เข้ำร่วมประชุมและ
กรรมกำรท่ีลำประชมุด้วย โดยจะสง่รำยงำนกำรประชมุให้ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตำมระเบียบ และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบและอ้ำงอิงได้ 

2. บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแตล่ะวำระในกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้นในวนัท ำกำรถดัไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1) กำรให้ข้อมลูก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. บริษัทฯ จะแจ้งก ำหนดกำรประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัทต่อตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่ำงน้อย 28 วนัก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติ 
รวมทัง้สทิธิกำรออกเสยีงลงคะแนนตำมแตล่ะประเภทของหุ้นในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. บริษัทฯ จะท ำหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  

2) กำรคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

1. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ 
ก ำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http:// www.zengroup.co.th โดย
ให้เสนอมำยงับริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของทกุปี  

http://www.zengroup.co.th/
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2. ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 

ก ำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http:// www.zengroup.co.th 
โดยให้เสนอมำยงับริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของทกุปี 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรจะไมเ่พิ่มวำระกำรประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส ำคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

3) กำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน  

โปรดพิจำรณำรำยละเอยีดของกำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน ในสว่นท่ี 2.3 หวัข้อ 11 กำรก ำกบัดแูล
กิจกำร หวัข้อยอ่ย 11.5 

4) กำรมีสว่นได้เสยีของกรรมกำร 

จรรยำบรรณของบริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ด ำเนินกำรกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส ำคญั บริษัทฯ ได้จดัวำงระบบ
กำรปฏิบตัิงำนเพื่อดแูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 
โดยก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องในกำร
พิจำรณำวำระใดที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรมีสว่นได้สว่นเสยี และจะต้องแจ้งสว่นได้เสยีก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ๆ 
พร้อมทัง้บนัทึกไว้ในรำยงำนกำรประชมุ โดยกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีสว่นได้เสียในวำระใดจะต้องไมม่ีสว่นร่วม
ในกำรตดัสนิใจในวำระดงักลำ่วและต้องออกจำกห้องประชมุในวำระนัน้ๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค ำนึงถึงสิทธิตำม
กฎหมำยหรือข้อตกลง ไมล่ะเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี อนัได้แก่ ลกูค้ำ พนกังำน ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทนุ หุ้นสว่น
ธุรกิจ เจ้ำหนี ้สงัคม ชมุชนท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู ่รวมทัง้ภำครัฐ ผู้สอบบญัชี และคูแ่ขง่ เพื่อควำมมัน่คงทำงกำรเงินและ
ควำมยัง่ยืนของกิจกำร ดงันัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงค ำนึงถึงกำรมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสีย โดยบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจะเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัที่เก่ียวข้องให้ผู้มีสว่นได้เสียเหลำ่นัน้ได้รับทรำบอย่ำงเพียงพอ รวมถึงมี
กระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจัดกำรข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนกำรและ
ช่องทำงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรำยงำนประจ ำปี ทัง้นี ้ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

1) ลกูค้ำ    

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมุ่งมัน่ที่จะท ำให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจสูงสุด ด้วยกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรที่มีคณุภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำให้ได้มำกที่สดุในรำคำที่ยตุิธรรม ตลอดจนให้ข้อมลูที่
ถูกต้องเก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกำรและผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพยำยำมรักษำช่องทำงกำร
ติดตอ่กบัลกูค้ำโดยเปิดรับฟังควำมคิดเห็นของลกูค้ำอยำ่งสม ่ำเสมอ  
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2) พนกังำน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน โดยให้
โอกำสกับพนักงำนอย่ำงทั่วถึงและสม ่ำเสมอ และถือพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำขององค์กร  และมี
ควำมส ำคญัตอ่กำรเติบโต และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ให้กำรดแูลและ
จัดหำสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มีคุณภำพให้แก่พนกังำน โดยให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของสขุภำพและควำม
ปลอดภยั และปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุคนด้วยควำมเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนอย่ำงยตุิธรรมและเป็นธรรมเมื่อ
เทียบกบัธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั 

3) ผู้ ถือหุ้น   

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะมุง่มัน่ในกำรด ำเนินงำนและจะปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส 
เป็นธรรม และใช้ควำมรู้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำน โดยค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ
หุ้น ด้วยผลตอบแทนที่ดีและกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้รำยงำนสถำนกำรณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
อยำ่งตอ่เนื่อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ และให้โอกำสผู้ ถือหุ้นทกุรำยได้ใช้สทิธิอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

4) หุ้นสว่นธุรกิจและเจ้ำหนี ้   

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยถือวำ่กำรท ำให้หุ้นสว่นธุรกิจและเจ้ำหนีข้องบริษัทฯ เข้ำใจถึงกิจกำรของบริษัทฯ  
อย่ำงถ่องแท้เป็นเร่ืองส ำคญั นอกจำกนี ้เพื่อคงไว้ซึ่งควำมสมัพนัธ์ที่ชดัเจน ยัง่ยืน และอยู่บนพืน้ฐำนของควำม
ไว้ใจซึ่งกนัและกนั บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อก ำหนดของสญัญำอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจน
ให้ข้อมลูทำงกำรเงินที่ครบถ้วนและถกูต้องแก่หุ้นสว่นธุรกิจและเจ้ำหนีข้องบริษัทฯ รวมทัง้มีนโยบำยไม่เรียก ไม่
รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตกบัหุ้นสว่นธุรกิจและเจ้ำหนีข้องบริษัทฯ 

5) สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใส่ใจและให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภำพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนทัง้หมดของบริษัทฯ รวมทัง้จัดให้มีกำรควบคุมกำร
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบ
ของหน่วยงำนที่ดูแล นอกจำกนี ้บริษัทฯ พยำยำมปลูกจิตส ำนึกของควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังำนทกุระดบัรวมทัง้มีกำรประเมินและติดตำมกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 

6) คูแ่ขง่ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ตำมกรอบของกำรแขง่ขนัอยำ่งยตุิธรรมและมีจริยธรรม และ
ประกอบธุรกิจ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำของตลำด ซึ่งส่ งผลดีต่ออุตสำหกรรมใน
ภำพรวม โดยไมแ่สวงหำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ที่ไมส่จุริต หรือไมเ่หมำะสม 

7) คูค้่ำ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและข้อตกลงตำมสญัญำ โดยมุง่ที่จะปฏิบตัติอ่
คู่ค้ำโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม ค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั  และมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำร
คดัเลือกคู่ค้ำ โดยมีกำรจดัให้ข้อมลูรำยละเอียดแก่คู่ค้ำทกุรำย ไม่กีดกนัคู่ค้ำรำยหนึ่งรำยใดเข้ำร่วมแข่งขนัทำง
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ธุรกิจ และจดัให้มีระบบกำรจดักำรและติดตำมเพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำมสญัญำครบถ้วน  มีกระบวนกำร
จ่ำยเงินให้คูค้่ำตรงเวลำ ตำมเง่ือนไขกำรช ำระเงินท่ีตกลงกนั 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีกำรประเมินคู่ค้ำเป็นประจ ำทุกปี พร้อมทัง้แจ้งผลกำร
ประเมินและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่ค้ำได้ปรับปรุงคณุภำพสินค้ำและงำนบริกำรอย่ำงตอ่เนื่อง ในขณะเดียวกนัก็
เปิดโอกำสให้คูค้่ำสำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนได้ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบริษัทมุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงที่
เข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย มีควำมเทำ่เทียมกนัและนำ่เช่ือถือ ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง ใน
กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใสอยำ่งเคร่งครัด โดยก ำหนดหลกักำรส ำคญัในกำรเปิดเผยข้อมลู ดงันี ้

1) ข้อมลูข่ำวสำรที่เปิดเผยจะต้องมีควำมถกูต้อง เพียงพอ ชดัเจน ทนัเวลำ และไม่ให้เกิดควำมส ำคญัผิด
ในสำระส ำคญัของข้อมลู 

2) ปฏิบตัิตำมกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลู อยำ่งถกูต้องและครบถ้วน 

3) บริษัทฯ จะก ำหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบหมำยมีสิทธิในกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่
สำธำรณะเทำ่นัน้ 

4) ข้อมูลที่จะมีผลต่อรำคำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ซึ่งส ำคัญต่อกำรตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะด ำเนินกำร
เปิดเผยตอ่สำธำรณะโดยไมช่กัช้ำ ผำ่นตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

5) กำรเปิดเผยข้อมลูจะท ำผำ่นหลำยช่องทำง เช่น กำรรำยงำนตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

1. บริษัทฯ ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรตำมจ ำนวนที่ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นก ำหนด โดยต้องมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน แตไ่มเ่กิน 12 คน และต้องประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดแต่ไม่น้อยกว่ำ 3 คน จ ำนวนที่เหลือเป็น
กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และก ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรให้
ประกอบด้วยคุณสมบตัิหลำกหลำย ทัง้ในด้ำนทกัษะ ประสบกำรณ์ เพศ และ ควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำนที่ เ ป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยจะท ำกำรเผยแพร่นโยบำยในกำรก ำหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มีควำมหลำกหลำย รวมถึงจ ำนวนปีกำรด ำ รงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทฯ ของกรรมกำรแตล่ะทำ่นในรำยงำนประจ ำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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2. กรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 
และไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจดักำร
กิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้นตำมกฏหมำย และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์  

3. เพื่อเสริมสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ให้มีควำมเข้มแข็งและกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ในบริษัทฯ ได้อย่ำงเพียงพอ บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 บริษัท  

4. เพื่อให้กำรบริหำรงำนในธุรกิจของบริษัทฯ บรรลผุลอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิ
ในกรณีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้ บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ จะเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทที่ไปด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรนัน้ต้องไม่มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และไม่ได้เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้กำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นจะมีกำรเสนอเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนมุตัิ รวมถึงต้องไมไ่ปท ำงำนในบริษัทอื่นใดที่ไมใ่ช่บริษัทท่ีบริษัทฯ ไปลงทนุ 

5. บริษัทฯ ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระโดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทนุ ยกเว้นในเร่ืองกำรถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ก ำหนดเพิ่มเติมให้เข้มงวดกวำ่ โดยจะต้องถือหุ้น
ไม่เกิน  ร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ ที่
เก่ียวข้องด้วย 

6. บริษัทฯ ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นคนละบคุคลกนั เพื่อให้
สำมำรถเกิดกำรตรวจสอบถ่วงดลุกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงอิสระ โดยแบ่งแยกหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบออกจำกกนั ดงันี ้

(1) ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ โดยดแูลให้มีวำระกำรประชมุที่ส ำคญัและจ ำเป็นด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยเฉพำะเร่ืองแผนกลยุทธ์ จัดสรรเวลำให้ฝ่ำยบริหำรมีกำรน ำเสนอข้อมูลที่
ชดัเจน มีกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุอยำ่งถกูต้อง รวมทัง้ดแูลให้กำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ของบริษัทฯ เป็นไปตำมนโยบำยที่วำงไว้ นอกจำกนี ้ยังท ำหน้ำที่เป็นประธำนในกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

(2) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีหน้ำที่ควบคุมดูแลบริหำรตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
รวมถึงกำรจัดท ำนโยบำย แนวทำงยุทธศำสตร์กำรท ำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และ
งบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ 
รวมทัง้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยแนวทำงยุทธศำสตร์กำรท ำธุรกิจ เป้ำหมำย 
แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทอนมุตัิ 
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7. บริษัทฯ จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทเพื่อท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ และปฏิบตัิหน้ำที่ดแูลกิจกรรมของกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำน
ให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้เลขำนกุำรบริษัทต้องมีวฒุิกำรศกึษำจบ
ปริญญำตรีทำงกฎหมำยหรือบัญชี หรือได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ของเลขำนกุำรบริษัท โดยบริษัทฯ จดัให้มีกำรก ำหนดคณุสมบตัิของเลขำนกุำรบริษัท ท่ี
เหมำะสมและเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบกำรณ์ของเลขำนกุำรบริษัทในรำยงำนประจ ำปีและ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้เลขำนกุำรบริษัทได้ฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อยำ่งตอ่เนื่อง 

2) การจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 5 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง (3) คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 
(4) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และ (5) คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยงำนจำกคณะกรรมกำร
บริษัท โดยมีอ ำนำจแจ้งให้ฝ่ำยบริหำรเข้ำประชมุ ชีแ้จง หรือจดัท ำรำยงำนน ำเสนอ ได้ตำมที่เห็นควร 

คณะกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะคณะมอีงค์ประกอบ วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ และหน้ำที่ เป็นไปตำมกฎบตัร
ของแตล่ะคณะ สรุปได้ดงันี ้

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้คณะ โดยได้รับกำรแต่งตัง้จำก
คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน โดยอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องมีควำมรู้ด้ำนบญัชี
กำรเงิน และต้องมีคุณสมบตัิเก่ียวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินให้
ถกูต้องเพียงพอ สอบทำนระบบควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิผล สอบ
ทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง คดัเลือกและแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี พิจำรณำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ จ ำนวนไม่
น้อยกวำ่ 3 ทำ่น โดยต้องได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท  

3. คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและรับผิดชอบต่อสงัคม ประกอบด้วยกรรมกำรของบริษัทฯ 
และกรรมกำรอิสระ โดยได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน 
และมีกรรมกำรอิสระเป็นประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรของบริษัทฯ โดยได้รับกำร
แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน และมีกรรมกำรอิสระเป็นประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวนเกินกึ่งหนึง่ 
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5. คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรของบริษัทฯ จ ำนวนหนึ่ง และอำจประกอบด้วย
บคุคลอื่นใดคนหนึง่หรือหลำยคน โดยมีจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและได้รับ
กำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมที่ได้ก ำหนดไว้โดยกฎหมำย 
หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงกำรเงินส ำหรับบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย รวมทัง้พิจำรณำอนมุตัินโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ฝ่ำยบริหำร
เสนอ และก ำกบัควบคมุดแูลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
นโยบำย กลยทุธ์ และเป้ำหมำยทำงกำรเงินดงักลำ่ว โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมลูคำ่ทำง
เศรษฐกิจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยค ำนงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

(2) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(3) วำงโครงสร้ำงและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบงัคบั มติของคณะกรรมกำร มติของที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น ด้วยควำมสจุริตและระมดัระวงั 

(4) วำงโครงสร้ำงและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบกำร
บริหำรควำมเสีย่ง กำรก ำกบัและตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม 

(5) ติดตำมและประเมินผลกำรท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้
บรรลตุำมแผนกลยทุธ์ภำยใต้งบประมำณซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

(6) ดูแลให้มีกำรจัดท ำบัญชี และกำรเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมลูที่เหมำะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น และสำธำรณชนทัว่ไป  

(7) ตรวจตรำและด ำเนินกำรให้เป็นท่ีแน่ใจได้วำ่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีกำรปฏิบตัิตำม
จรรยำบรรณและนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร 
รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้ำนบรรษัทภิบำลและควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

(8) มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้บคุคลเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท
ยอ่ยอยำ่งน้อยตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ย และมีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ไว้อย่ำงชดัเจน ซึ่งรวมถึง
กำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้กำรออกเสียงในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทย่อยในเร่ืองส ำคญัต้องได้รับควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ก่อนและมีกำรควบคมุกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ และกำรท ำรำยกำร
ต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงิน  ผลกำร
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ด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นยัส ำคญัให้ครบถ้วนถกูต้อง 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ จะไม่มี
ลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง 
(ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจมีสว่นได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรือ
อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำร
อนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนมุตัิไว้  

2. ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำย  
วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว คณะกรรมกำรยังมีกำร
ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทไว้ตำมที่ปรำกฏในกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรบริษัท   

4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ 

คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตังิำนผำ่นกำรประชมุของคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

1. บริษัทฯ จดัให้มีตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำทัง้ปี และให้เลขำนกุำรบริษัท
แจ้งให้กรรมกำรแตล่ะคนทรำบก ำหนดกำรดงักลำ่ว 

2. ก ำหนดให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท อยำ่งน้อย 6 ครัง้ตอ่ปี และจะต้องประชมุกนัอย่ำง
น้อย 3 เดือนตอ่ 1 ครัง้  

3. ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วมกนัพิจำรณำเลือกเร่ืองเข้ำวำระกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแตล่ะคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ เข้ำสูว่ำระกำรประชมุ 

4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครัง้ มีก ำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจน มีเอกสำร
ประกอบกำรประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจดัสง่เอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำร
เป็นกำรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

5. กรรมกำรทกุคนต้องเข้ำร่วมกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ เว้น
แตก่รณีมีเหตจุ ำเป็น  

6. ประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเร่ืองและมำกพอที่
กรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำส ำคญักนัอยำ่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธำนกรรมกำรจะสง่เสริมให้
มีกำรใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ กรรมกำรทกุคนให้ควำมสนใจกบัประเด็นทกุเร่ืองที่น ำสู่ที่ประชมุ 
รวมทัง้ประเด็นกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
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7. ในกรณีที่ผู้ ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัทจะ
ด ำเนินกำรแต่งตัง้ให้กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ร่วมพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำร เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน 

8. บริษัทฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้ บริหำร มีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำม
ควำมจ ำเป็น เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรร่วมด้วย และแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบถึงผลกำรประชมุด้วย 

9. บริษัทฯ มีนโยบำยสนบัสนนุให้ผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

10. กรรมกำรทุกคนสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมได้จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
เลขำนกุำรบริษัท หรือผู้บริหำรอื่นท่ีได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และกรณี
จ ำเป็นอำจจดัให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำ 

11. คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่บันทึกกำรประชุม ให้ครบถ้วน
ถกูต้อง และต้องมีควำมชดัเจนทัง้ผลกำรประชมุ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพื่อใช้ในกำร
อ้ำงอิง 

5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุ
ปี เพื่อพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

บริษัทฯ มีกระบวนกำรประเมินผลของคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

1. คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองเป็นรำยปี เพื่อให้กรรมกำร
ร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป ทัง้นี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
ของคณะกรรมกำรบริษัทจะใช้แนวทำงตำมกำรประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ
ด ำเนินกำรปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเปรียบเทียบ
กับผลกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริษัทจะท ำกำรประเมินในแบบประเมินผล และ
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้แจ้งผลกำรประเมินต่อประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัท 

6) ค่าตอบแทนของกรรมการ 

เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรขดักนัของผลประโยชน์บริษัทฯ จึงก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดและเสนอให้คณะกรรมกำรเห็นชอบ จำกนัน้จึงให้ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตำมผลงำน
ของคณะกรรมกำร โดยมีหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิดงันี ้ 

1. กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกกำรเปรียบเทียบ
กบับริษัทที่อยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกนั ผลประกอบกำรของบริษัทฯ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำร โดยกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรอยู่ในอ ำนำจอนุมัติของที่
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ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิพิจำรณำหลกัเกณฑ์ และนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรทุกปี โดยคณะกรรมกำรบริษัทต้องน ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้
พิจำรณำ โดยก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้น 

2. ค่ำตอบแทนผู้ บริหำร เป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ซึ่ง
เช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรแตล่ะคน  

3. คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำรระดับสูงจะต้องรำยงำนเก่ียวกับค่ำตอบแทนกรรมกำร 
หลกักำรเหตผุลไว้ในรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงินของบริษัทฯ 

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1. บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้
แก่ผู้ เ ก่ียวข้องในระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำน
อยำ่งตอ่เนื่อง 

2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีกำรปฐมนิเทศและจดัเอกสำรและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรใหม ่ 

3. คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้มีแผนพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
จนถึงระดับผู้ อ ำนวยกำร โดยมอบให้ฝ่ำยบริหำรจัดท ำแผนสืบทอดงำน และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทปีละ 2 ครัง้ 

11.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ 

โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยร่วมทัง้สิน้ 5 ชดุ 
ได้แก่ (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบต่อสงัคม (3) คณะกรรมกำร
บริหำร (4) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และ (5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

11.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนั คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 9 ทำ่น โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยไพฑรูย์  ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรอิสระ 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท 

3. นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ กรรมกำรอิสระ  

4. ดร. วิเลิศ ภริูวชัร กรรมกำรอิสระ  

5. นำงโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำรอิสระ  

6. นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.11 หน้ำที่ 13 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

7. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำร  

8. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร  

9. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ กรรมกำร  

โดยมีนำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรซึง่ลงนำมผกูพนับริษัทฯ คือ นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ หรือ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ คน
ใดคนหนึ่งลงลำยมือช่ือร่วมกับ นำยชิตพล วิวัฒนำเกษม หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ หรือ นำยบุญยง      
ตนัสกลุ รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ จึงจะมีผลผกูพนับริษัทฯ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต 
อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทไว้ ดงันี ้

1) ก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย กลยทุธ์ และเปำ้หมำยทำงกำรเงินส ำหรับบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย รวมทัง้พิจำรณำอนมุตัินโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ และก ำกบั
ควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ และ
เป้ำหมำยทำงกำรเงินดงักลำ่ว โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมลูค่ำทำงเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย
ค ำนงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

2) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3) วำงโครงสร้ำงและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบงัคบั มติของคณะกรรมกำร มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วย
ควำมสจุริตและระมดัระวงั 

4) วำงโครงสร้ำงและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง กำรก ำกบัและตรวจสอบ และกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 

5) ติดตำมและประเมินผลกำรท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อให้บรรลตุำม
แผนกลยทุธ์ ภำยใต้งบประมำณซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

6) ดูแลให้มีกำรจัดท ำบญัชี และกำรเก็บรักษำบญัชีและเอกสำรที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมลูที่เหมำะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น และสำธำรณชนทัว่ไป  

7) ตรวจตรำและด ำเนินกำรให้เป็นที่แน่ใจได้ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณ และนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำร รวมทัง้
ก ำหนดนโยบำยของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ด้ำนบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม  

8) แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยของคณะกรรมกำรบริษัท (Board  Committees) และก ำหนด
คำ่ตอบแทนส ำหรับกรรมกำรชดุยอ่ย (ไมเ่กินกวำ่จ ำนวนรวมที่ได้รับอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น) 
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9) พิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกบัข้อบงัคบัของแตล่ะ
บริษัท โดยครอบคลมุถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

- วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย และแผนกลยทุธ์ (ซึง่จะต้องทบทวนเป็นรำยปี) 

- แผนธุรกิจประจ ำปี 

- งบประมำณประจ ำปี 

- งบกำรเงินส ำหรับงวดไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 

- กำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล 

- กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กรในระดบักลุม่ และกำรเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส ำคญัใน
องค์กร 

- กำรได้มำ กำรก่อตัง้ กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน หรือกำรระงบัซึง่ทรัพย์สินที่ส ำคญัหรือธุรกิจ
ใดของบริษัท 

- กำรเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัอ ำนำจใดๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้บคุคลอื่น
ด ำเนินกำร 

10) พิจำรณำมอบอ ำนำจบำงประกำรเป็นกำรครัง้ครำวแก่คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

11) ก ำกบัดแูลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร ฝ่ำยจดักำร หรือบคุคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดงักลำ่ว เพื่อให้เป็นไปตำม
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย วตัถปุระสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทำงธุรกิจ แผนงำนทำง
ธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

12) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำน
ทำงธุรกิจและงบประมำณของบริษัทฯ รวมทัง้ติดตำมดแูลควำมเพียงพอของสภำพคลอ่งทำง
กำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบริษัทฯ 

13) ด ำเนินกำรให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยน ำระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ 
รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล 
รวมทัง้จัดให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 

14) พิจำรณำแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ได้พิจำรณำสรรหำเพื่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ประเมินผลกำรท ำงำนและ
พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

15) พิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัระหวำ่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ย กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
ตำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กฎระเบียบที่เก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
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คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และพิจำรณำอนุมตัิหลกักำรเก่ียวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มี
เง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปในกำรเข้ำท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง เพื่อก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรให้ฝ่ำยจดักำรมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรธุรกรรมดงักลำ่วภำยใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

16) จดัให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกบัผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุม่อยำ่งเหมำะสม และก ำกบัดแูลกำรเปิดเผย
ข้อมลู เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีควำมถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส มีควำมนำ่เช่ือถือและมีมำตรฐำนสงูสดุ 

17) มีอ ำนำจในกำรแตง่ตัง้บคุคลเข้ำไปด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทยอ่ยและ
บริษัทร่วมในจ ำนวนอยำ่งน้อยตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลำ่ว และ
มีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับกำร
แต่งตัง้ไว้อย่ำงชดัเจน ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใช้ดลุพินิจที่ชดัเจนในกำรออก
เสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเร่ืองส ำคญัที่ต้องได้รับควำมเห็น
จำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน มีกำรควบคมุกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ และ
กำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะทำงกำรเงิน ผล
กำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นยัส ำคญัให้ครบถ้วนถกูต้อง 

18) ดแูลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรด ำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยำว รวมทัง้มีแผนกำรพฒันำ
พนกังำน และควำมตอ่เนื่องของผู้บริหำร (Succession Plan) 

19) ดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปกป้อง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 

20) ประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท โดยอำจใช้วิธีประเมินผลกำรท ำงำนของตนเอง 
(Self-Assessment) โดยประเมินผลทัง้ในภำพรวมเป็นรำยคณะและรำยบคุคล เพื่อพิจำรณำ
ทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำร
พฒันำและปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนในด้ำนตำ่งๆ ได้   

21) ก ำกับและดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้
เป็นไปตำมนโยบำยต่ำงๆ ของบริษัทฯ กฎหมำยหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบงัคบัและ
หลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น กำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญ 
เท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมำยอื่น รวมทัง้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบ
ภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

22) คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถมอบอ ำนำจ และ/หรือ มอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะ
อย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงดงักลำ่วให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่ง
กำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบอ ำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด 
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หรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ จะไมม่ีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบ
อ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
อนมุตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวข้องก ำหนด) อำจมีส่วนได้เสีย 
หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ  
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ที่ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิไว้ และเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไป
ตำมธุรกิจปกติและเง่ือนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

11.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปัจจบุนั คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ทำ่น ซึง่กรรมกำร
ดงักลำ่วมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุ และประกำศที่เก่ียวข้องของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ดร. วิเลิศ ภริูวชัร กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำยสพุงศ์ ลิม่ทอง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอที่จะ
สำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิ
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ ดงันี ้

ด้ำนกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

1) สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำร
ตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับนโยบำยและกิจ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ 
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2) สอบทำนกระบวนกำรภำยในเก่ียวกบักำรรับแจ้งเบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียน  

3) รับทรำบรำยงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับเร่ืองที่ เก่ียวกบัมำตรกำรปอ้งกนั
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำ และในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ควำมเสียหำย หรืออำจจะ
เกิดควำมเสยีหำยตอ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

4) พิจำรณำร่วมกบัผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบญัชีวำ่ได้มีกำรวำงแผนเพื่อทบทวน
วิธีกำรและกำรควบคุมกำรประมวลข้อมูลทำงอิเล็คโทรนิคและสอบถำมเก่ียวกบั
โครงกำรรักษำ ควำมปลอดภัยโดยเฉพำะ เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรใช้
คอมพิวเตอร์ไปในทำงที่ผิดโดยพนกังำนบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือบคุคลภำยนอก  

5) ท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรสอบสวน ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทฯ มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตำมนโยบำยเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ในกรณีที่กำรพิจำรณำ
สอบสวนข้อเท็จจริงในครำวใด มีกรรมกำรท่ีฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตำมนโยบำยนีเ้ป็น
กรรมกำรอิสระ ห้ำมกรรมกำรอิสระท่ำนนัน้เข้ำเป็นกรรมกำรสอบสวนในครำว
ดงักลำ่ว 

ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และข้อก ำหนด 

6) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทำนให้บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในนโยบำยกำรควบคุม และกลไกกำรก ำกับดแูล
กิจกำรท่ีบริษัทฯ เข้ำไปลงทนุ 

7) สอบทำนกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรได้มำ จ ำหนำ่ยไปซึง่
สนิทรัพย์ หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบที่เ ก่ียวข้อง และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  และคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

8) สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระบวนกำรในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ตำม
แนวทำงของหน่วยงำนก ำกบัดแูลต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรสอบทำน
แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ตำมที่หนว่ยงำนตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว 

ด้ำนกำรรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงิน 

9) สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเปิดเผย
อยำ่งเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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10) ประเมินควำมเหมำะสมของหลกักำรบญัชีที่ใช้ในรำยงำนทำงกำรเงิน 

11) พิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส/ประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้อง หลกักำร
บญัชีและวิธีกำรปฏิบตัิทำงบญัชี กำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรด ำรงอยู่
ของกิจกำร กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงบัญชีที่ส ำคญั เหตุผลของฝ่ำยจัดกำร
เก่ียวกบักำรก ำหนดนโยบำยบญัชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่
ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

ด้ำนกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของผู้ตรวจสอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภำยใน 

12) ผู้ตรวจสอบบญัชี 

- ประชุมร่วมกับผู้ สอบบญัชีเพื่อรับทรำบแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี (Audit 
Plan) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ขัน้ตอนกำรประสำนงำนของแผนกำร
ตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องตำ่งๆ กำรประเมินผลกำรตรวจสอบ รำยงำนผลกำรสอบ
ทำนงบกำรเงินประจ ำไตรมำส ผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี กำรหำรือ
เก่ียวกบัปัญหำอปุสรรคที่อำจพบจำกกำรปฏิบตัิงำนของผู้สอบบญัชี โดยควร
ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง้  

- พิจำรณำคัดเลือกเสนอบุคคลซึ่งมีควำมอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ สอบบญัชี
และพิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว 

13) ผู้ตรวจสอบภำยใน 

- พิจำรณำร่วมกบัผู้ตรวจสอบภำยในถึงปัญหำหรือข้อจ ำกดัที่เกิดขึน้ใน ระหวำ่ง
กำรตรวจสอบ และทบทวนกำรปฏิบตัิงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 

- พิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
โดยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีสำยกำรบังคับบัญชำตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- ประชุมกบัหวัหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบภำยใน โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรอยู่ด้วย 
อยำ่งน้อยปีละ1 ครัง้ เพื่อหำรือประเด็นที่มีควำมส ำคญั 

- สอบทำนและอนมุตัิกฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยในอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- พิจำรณำเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี อตัรำก ำลงั และทรัพยำกรที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

- อนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถึงกำรพิจำรณำอนุมัติกำรทบทวน 
ปรับเปลีย่นแผนงำนตรวจสอบในสว่นท่ีมีนยัส ำคญั 
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- ก ำกับดูแลฝ่ำยตรวจสอบภำยในให้ปฏิบัติงำนสอดคล้องตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำร
ปฏิบตัิงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน 

- ประเมินคณุภำพกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทกุปี รวมทัง้จดัให้
มีกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยในจำกบุคคลที่มีควำม
เป็นอิสระจำกภำยนอกองค์กร อยำ่งน้อยทกุ ๆ 5 ปี  

ด้ำนกำรรำยงำน 

14) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของ
บริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
ต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำร
เงินของบริษัทฯ 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ 

- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของ
กรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 

- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร (charter) 

- รำยกำรอื่นที่เห็นวำ่ ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

15) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมี
รำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร รำยกำรหรือกำรกระท ำข้ำงต้น ได้แก่ 

- รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
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- กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุม
ภำยใน 

- กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนวำ่มีรำยกำรหรือ
กำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

16) ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบหรือเพื่อ
พิจำรณำ โดยสม ่ำเสมอ เป็นระยะ 

ด้ำนอื่นๆ 

17) ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือที่จะก ำหนดขึน้เพิ่มเติมในอนำคต 

18) ปฏิบัติงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และค ำสัง่นัน้ต้องเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

19) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอขอ
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท  

20) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี  (Sel f-
Assessment) และน ำเสนอผลกำรประเมินดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

11.2.2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบต่อสงัคมจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีรำยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. วิเลิศ ภริูวชัร ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

โดยมีนำงสำวอรญำ อือ้สกุล เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิ
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและรับผิดชอบต่อ
สงัคมไว้ดงันี ้

1) ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด ตลอดจนจรรยำบรรณ 
และนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อน ำเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัท  

2) ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรก ำกับดแูลกิจกำร 
จรรยำบรรณ และควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3) ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสงัคม  เพื่อให้เป็นปัจจบุนั เหมำะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และสอดคล้องกับแนวปฏิบตัิของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4) ก ำหนดให้มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
และบริษัทย่อย ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำย
ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และประมวลผลกำรประเมิน
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรประจ ำปี น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทของปีถดัไป พร้อม
ทัง้น ำเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะท่ีจ ำเป็น 

5) รำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท
และก ำหนดแนวทำงในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

6) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

11.2.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจ ำนวน 3 ท่ำน 
โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

2. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำรบริหำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

3. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบริหำร 

โดยมีนำงสำวอรญำ อือ้สกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิ
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรไว้ดงันี ้

1) พิจำรณำและจดัท ำแผนกลยทุธ์ในกำรประกอบธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และ
แผนงำน (ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลำง  และระยะยำว) รวมถึงงบประมำณประจ ำปี เพื่อ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

2) พิจำรณำอนุมตัิเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย
วงเงินส ำหรับแตล่ะรำยกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงอ ำนำจอนมุตัทิี่ผำ่นกำร
อนมุตัิมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิใช้จ่ำยเงินลงทนุตำมงบประมำณ ไมเ่กิน 15.0 
ล้ำนบำท กำรอนมุตัิให้เปิดร้ำน/สำขำ ขยำยกิจกำรแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น มลูค่ำ
เงินลงทุนไม่เกิน 10.0 ล้ำนบำท และกำรอนุมัติให้เปิดร้ำน/สำขำ ขยำยกิจกำร     
แบรนด์ร้ำนอำหำรไทย มลูคำ่เงินลงทนุไมเ่กิน 6.0 ล้ำนบำท 

3) พิจำรณำกลัน่กรองงำนทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ  ยกเว้น  
งำนที่อยูภ่ำยใต้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  และ/หรือเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรชดุ
ยอ่ยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
โดยตรง 

4) พิจำรณำรับทรำบเร่ืองอื่นๆ ทัง้ที่เก่ียวกับกำรบริหำรกิจกำรและไม่เก่ียวกับกำร
บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เช่น คดีควำมที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เป็นต้น  ตำมที่กรรมกำรบริหำรเห็นว่ำจ ำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอ
เพื่อทรำบ 

5) ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรเพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทและก ำหนดนโยบำย
เก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กำรแต่งตัง้โยกย้ำยผู้บริหำรของ
แต่ละธุรกิจ พิจำรณำและติดตำมแผนงำนกำรสร้ำงผู้ บริหำรทดแทน รวมถึง
แผนงำนด้ำนก ำลงัคนและกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยผลตอบแทนตัง้แต่ระดบั
ต ำแหนง่รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรลงไป และหลกัเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของ
ผู้บริหำร   

6) แต่งตัง้และ/หรือมอบหมำยให้กรรมกำรบริหำร หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งหรือหลำย
คน กระท ำกำรใดๆ ที่อยู่ภำยในขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรรมกำรบริหำร ตำมที่
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คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิกเพิกถอน 
หรือแก้ไขเปลีย่นแปลงอ ำนำจดงักลำ่วได้  

 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ 
จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ผู้ รับมอบอ ำนำจ
จำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องก ำหนด) มีส่วนได้เสีย 
หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือ 
บริษัทที่เก่ียวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจอนุมตัิกำรด ำเนินกำรในเร่ือง
ดังกล่ำว โดยเร่ืองดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่
เ ป็นไปตำมธุรกิจปกติและเ ง่ือนไขกำรค้ำปกติซึ่ง เป็นไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

7) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกิจ 
และรำยงำนผลรวมทัง้ปัญหำ หรืออุปสรรคที่เกิดขึน้และแนวทำงในกำรปรับปรุง
แก้ไขให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

8) พิจำรณำผลก ำไรและขำดทนุของบริษัทฯ กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล หรือ
เงินปันผลประจ ำปี เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

9) พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะหรือควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับ
โครงกำร ข้อเสนอหรือกำรเข้ำท ำธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจำรณำทำงเลือกในกำรระดมทุน เมื่อมีควำม
จ ำเป็น และ/หรือที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิ 

10) มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใดๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือตำมนโยบำยที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำวๆ ไป 

11) จดัหำที่ปรึกษำ หรือบคุคลที่มีควำมเห็นอิสระเพื่อให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำม
ควำมจ ำเป็น 

12) รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงกิจกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรด ำเนินกำร
ภำยใต้ขอบเขต อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึง
เร่ืองอื่นใดที่จ ำเป็นและสมควรท่ีจะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ 

13) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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14) พิจำรณำหรืออนมุตัิเร่ืองอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

11.2.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนจ ำนวน 3 ทำ่น โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยประวิทย์  กิจไพศำลรัตนำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำยสรรคนนท์  จิรำธิวฒัน์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. นำงโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

โดยมีนำยอกุฤษฎ์ ลวีำนนัท์ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิ
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนไว้ดงันี ้

1) เสนอแนะโครงสร้ำงขนำดและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท และบริษัท
ย่อย และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆพร้อมทัง้ก ำหนดคณุสมบตัิกระบวนกำรและ
หลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อรับกำรคดัเลือกตำมโครงสร้ำง
ขนำดและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 

2) พิจำรณำเพื่อเสนอรำยช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีที่มีต ำแหน่งว่ำงลงเนื่องจำก
ครบวำระ และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีที่มีต ำแหน่งว่ำงลงเนื่องจำก
กรณีอื่นๆ 

3) เสนอแนะโครงสร้ำงค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และบริษัทย่อย และ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินให้สอดคล้องกบักลยทุธ 
เป้ำหมำย และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเทียบเคียงได้กบั
บริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกนัเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ
ก่อนเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

4) พิจำรณำสรรหำบคุคลเพื่อรับกำรคดัเลือกเป็นคณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ก ำหนด
หลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแตง่ตัง้ผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
รวมถึงสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่บริษัทฯ มีแผนสบืทอดต ำแหนง่ส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงูเพื่อควำมตอ่เนื่องในกำรบริหำรงำน 
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5) เสนอเกณฑ์กำรประเมินผลงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อน ำไปประเมินประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรในองค์รวม รวมถึงกำรทบทวนหลกัเกณฑ์กำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทนที่เก่ียวข้อง 

6) พิจำรณำงบประมำณกำรขึน้เงินเดือนและโบนสัประจ ำปีของทัง้บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ให้เหมำะสมสอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
มำตรฐำนของอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันเพื่ อน ำ เสนอขออนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

7) ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และก ำหนดกำร
ปรับค่ำตอบแทนและเงินรำงวลัประจ ำปีเพื่อน ำเสนอขออนุมตัิจำกคณะกรรมกำร
บริษัท 

8) จัดท ำแผนกำรพฒันำกรรมกำรเพื่อพฒันำควำมรู้กรรมกำรปัจจุบนัและกรรมกำร
เข้ำใหม่ให้เข้ำใจธุรกิจที่กรรมกำรบริษัทฯ ด ำรงต ำแหน่งอยู่ บทบำทหน้ำที่ของ
กรรมกำร และพฒันำกำรตำ่งๆ ท่ีส ำคญั  

9) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครัง้ เพื่อน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

11.2.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่งจ ำนวน 7 ทำ่น โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำยวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. นำงดลพร บญุกลู กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

5. นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7. นำงนดัดำวดี สวุรรณนำคินทร์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

โดยมีนำยทรงวฒุิ บวัเข็ม เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิ
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งไว้ดงันี ้
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1) จัดท ำนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ ใน
เร่ืองของกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงหลกั เช่น 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงด้ำนปฎิบตัิกำร 
และ ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เป็นต้น โดยดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรระบุควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ
ปัจจัยทัง้ภำยนอกและภำยในองค์กรที่อำจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่
สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

2) วำงกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และ ดแูลระดบัควำมเสี่ยงขององค์กร ให้อยู่ในระดบั
ที่เหมำะสม  

3) ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ และกำรปฎิบัติตำม
นโยบำยที่ก ำหนด 

4) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
สอดคล้องกบันโยบำยและกลยทุธ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ 

5) สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
น ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

6) ให้มีกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ ระหว่ำงคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
และกำรตรวจสอบภำยในมีทิศทำงกำรท ำงำนท่ีสอดคล้องกนั 

11.2.2.6 คณะผู้บริหาร 

ปัจจบุนั คณะผู้บริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหำรจ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบญุยง ตนัสกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  

2. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและบญัชี / ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี (รักษำกำร) 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรทรัพย์สินทำงปัญญำ (รักษำกำร) 

4. นำยวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรโครงกำรและพฒันำธุรกิจ 

5. นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจใหม่ 

6. นำงดลพร บญุกลู รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจบริหำรซพัพลำยเชน 

7. นำยอกุฤษฏ์ ลีวำนนัท์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจทรัพยำกรบคุคล 

8. นำงนดัดำวดี สวุรรณนำคินทร์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์ 

9. นำงสำวศดุำรัตน์ เชำวนะญำณ ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
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ทัง้นี ้นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและบญัชี 
คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  และนำงสำวกลัยำ ช่วยชู คือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิ
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไว้ดงันี ้

1) ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ 
รวมทัง้รับผิดชอบในกำรจดัท ำแผนกลยทุธ์และแผนงบประมำณประจ ำปี เพื่อเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัท 

2) ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ 
นโยบำย แผนงำนและงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
และ/หรือ ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

3) มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึกเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
นโยบำยและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษำระเบียบวินยักำรท ำงำนภำยใน
องค์กร 

4) พิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนในกำรด ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยวงเงินแตล่ะรำยกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงอ ำนำจอนมุตัทิี่
ผำ่นกำรอนมุตัิมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีอ ำนำจอนุมตัิใช้จ่ำยเงินลงทนุตำมงบประมำณ ไม่เกิน 
5.0 ล้ำนบำท 

5) มีอ ำนำจแตง่ตัง้คณะท ำงำนชดุตำ่ง ๆ  เพื่อผลประโยชน์และประสทิธิภำพกำรจดักำร
ที่ดีและโปร่งใส และมีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บคุคลอื่นใดหนึง่คนหรือหลำยคน
ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บคุคลดงักลำ่วมีอ ำนำจตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่เห็นสมควร ซึ่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
อำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจหรือกำรมอบ
อ ำนำจนัน้ๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร 

6) อนุมตัิกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร และ
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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7) ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เพื่อให้มีผลประกอบกำรที่ดีตำมเป้ำหมำย และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททกุ
ไตรมำส รวมถึงหำโอกำสปรับปรุงและพฒันำให้ผลประกอบกำรท่ีดีขึน้ 

8) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ รวมทัง้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไป
ตำมวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมกำรบริษัท และ/ 
หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

9) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ จะ
ไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมนิยำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ และ/หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวข้องก ำหนด) มีส่วนได้
เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไมม่ีอ ำนำจอนมุตักิำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักลำ่ว 
โดยเร่ืองดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น 
(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและ
เง่ือนไขกำรค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ 
ตลำดหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

11.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

11.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบและคณุสมบตัิของกรรมกำรของบริษัทฯ นัน้ถูกก ำหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำร
บริษัท ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

องค์ประกอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรตำมที่ได้รับกำรเลือกตัง้จำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะต้องมี
จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน และกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินฐำนอยู่
ในรำชอำณำจกัร นอกจำกนีก้รรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรือ หนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด (แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ) จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และให้คณะกรรมกำรเลือกตัง้
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และอำจเลือกตัง้รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
และต ำแหนง่อื่นตำมที่เห็นสมควร 
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วำระกำรด ำรงต ำแหนง่และกำรเลอืกตัง้กรรมกำร 

กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำมของกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้หมดจะต้องพ้นจำกต ำแหน่งในทกุครัง้ของกำร
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี โดยให้กรรมกำรซึ่งอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ พ้นจำกต ำแหน่ง ใน
กรณีที่กรรมกำรที่จะพ้นจำกต ำแหน่งดงักลำ่วไม่อำจแบง่ได้พอดีหนึ่งในสำม ก็ให้ใช้จ ำนวนที่ใกล้ที่สดุ
กบัหนึ่งในสำม อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรเลือกตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่ใหม่
ได้ 

กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัทจะ
เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมและเป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เป็น
กรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง และในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือน้อยกว่ำ
จ ำนวนที่จะเป็นองค์ประชมุ ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่กระท ำกำรในนำมของคณะกรรมกำรได้เฉพำะกำร
จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหนง่ที่วำ่งทัง้หมดเทำ่นัน้ 

11.3.2 กรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกนัพิจำรณำคณุสมบตัิของบคุคลที่จะมำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรอิสระ
โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง  นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวฒุิประสบกำรณ์กำรท ำงำนและควำม
เหมำะสมด้ำนอื่นๆ ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของ  

บริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบำยกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด
และต้องมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่สำมทำ่น ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวม
กำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ำม
ดงักลำ่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของสว่นรำชกำร ซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยใน
ลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมกำรรำย
อื่น ผู้ บริหำร ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็น
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึง่ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริกำร หรือ
กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สนิทรัพย์
เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3.0 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระ
หนีด้ังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม 
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มี
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือ
หุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย
หรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่สองล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น
ที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุหรือหุ้นสว่นของ ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วม
บริหำรงำนลูกจ้ำงพนักงำนที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำหรือถือหุ้น เกินร้อยละหนึ่งของ
จ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนั
และเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
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9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ 

11.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ นัน้ถกูก ำหนดไว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ำมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อยำ่งน้อย 3 คน แตไ่มเ่กิน 5 คน 

2. กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีหรือ
กำรเงิน อย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ และมี
ควำมรู้ตอ่เนื่องเก่ียวกบัเหตทุี่มีตอ่กำรเปลีย่นแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทคดัเลือกกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. ให้ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 

1. กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งและพ้นจำกต ำแหน่งเป็นไปตำมวำระกำรด ำรง
ต ำแหนง่และกำรพ้นต ำแหนง่ของกรรมกำรบริษัทฯ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

2. กรรมกำรตรวจสอบที่ พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่ได้ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นวำ่เหมำะสม 

3. ให้กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระอยู่รักษำกำรในต ำแหน่งเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไป
จนกว่ำจะมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรมำแทนต ำแหน่ง เว้นแต่ กรณีที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทฯ แล้ว แตไ่มไ่ด้รับเลอืกให้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทฯ อีก 

4. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรที่มีคุณสมบตัิ 
และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน 
โดยกรรมกำรตรวจสอบที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยัง
เหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน 
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11.3.4 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบต่อสงัคมของ  
บริษัทฯ นัน้ถกูก ำหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึ่งสำมำรถ
สรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม  ประกอบด้วยกรรมกำรและ
ผู้บริหำรบริษัทฯ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน โดยต้องได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท  

2. คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคมคนหนึง่เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3. ให้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้ แต่งตัง้เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 

1. กรณีกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบต่อสงัคมที่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ให้มีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมกำร
บริษัทจะมีมติเป็นอยำ่งอื่น  

2. กรณีกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและรับผิดชอบตอ่สงัคมที่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ ให้มีวำระ
กำรด ำรงต ำแหนง่เทำ่ที่ด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะมี
มติเป็นอยำ่งอื่น 

3. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบต่อสงัคมว่ำงลงให้คณะกรรมกำร
บริษัทเลือกกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมเข้ำเป็นกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีและรับผิดชอบตอ่สงัคมแทน  

4. ให้กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบต่อสงัคมที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระอยู่รักษำกำร
ในต ำแหนง่เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ตอ่ไปจนกวำ่จะมีกำรแตง่ตัง้กรรมกำรมำแทนต ำแหนง่ เว้นแตก่รณี
ที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทฯ อีก  

11.3.5 คณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ นัน้ถกูก ำหนดไว้ในกฎบตัรของคณะ
กรรมกำรบริหำร ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้
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องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรได้ รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีจ ำนวนตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ จ ำนวนหนึ่ง และอำจ
ประกอบด้วยบคุคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลำยคน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ หรือ
เป็นบุคคลภำยนอกอื่นอีกจ ำนวนหนึ่งก็ได้ และในจ ำนวนนีใ้ห้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้
กรรมกำรบริหำรที่เป็นกรรมกำรของบริษัทฯ คนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหนง่ 

3. กรรมกำรบริหำรจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม ตลอดจนมีควำม
เข้ำใจถึงคณุสมบตัิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตน และต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะขำด
ควำมน่ำไว้วำงใจที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย 

4. คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้แตง่ตัง้เลขำนกุำรกรรมกำรบริหำร 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 

1. กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระที่ด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทฯ เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็นอยำ่งอื่น 

2. กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่เทำ่ที่ด ำรงต ำแหน่ง
เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็นอยำ่งอื่น 

3. กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นบคุคลภำยนอกอื่นซึ่งมิได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร
ของบริษัทฯ ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่สมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำรลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสมำชิกของ
คณะกรรมกำรบริหำรรำยดงักลำ่ว ต้องแจ้งให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรทรำบ โดยคณะกรรมกำร
บริษัทจะต้องพิจำรณำแต่งตัง้สมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำรใหม่ทดแทนสมำชิกของคณะ
กรรมกำรบริหำรที่ลำออกไป  

11.3.6 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทฯ นัน้ถูก
ก ำหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท มี
จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยมีประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็น
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กรรมกำรอิสระ และให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมกำร
อิสระและเป็นกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 

2. คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องไมใ่ช่
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนหรือสมำชิกของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. ให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้แต่งตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 

1. กรณีกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ให้มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะมี
มติเป็นอยำ่งอื่น 

2. กรณีกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ ให้มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเท่ำที่ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ  เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็น
อยำ่งอื่น 

3. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลงให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือก
กรรมกำรที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมเข้ำเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนแทน  

11.3.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ นัน้ถูกก ำหนดไว้ในกฎ
บตัรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งประกอบด้วยกรรมกำรและผู้บริหำรบริษัทฯ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 
3 คน โดยต้องได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท  

2. คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่ง เ ป็นประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

3. ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งเป็นผู้แตง่ตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 

1. กรณีกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งที่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่เป็นไปตำม
วำระกำร ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทฯ เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็นอยำ่งอื่น 
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2. กรณีกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่
ด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็นอยำ่งอื่น 

3. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำงลงให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรที่มี
คณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมเข้ำเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งแทน 

11.3.8 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนได้พิจำรณำสรรหำตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ตำมที่ได้ระบไุว้ใน
หวัข้อ 11.2.2.6 “คณะผู้บริหำร” ซึง่อนมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหำคม 
2561 

11.3.9 กรรมการที่มาจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทฯ มีกรรมกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ (นบัรวมทัง้กำรถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อม) 
จ ำนวนทัง้สิน้ 2 รำย จำกกรรมกำรทัง้หมด 9 รำย ซึง่ประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 รำย และกรรมกำร
ตรวจสอบจ ำนวน 3 รำย ซึง่มีองค์ประกอบ และคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกบัตลำดทนุฯ 
โดยมีรำยละเอียดกรรมกำรทัง้ 2 ทำ่น ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ 
(ร้อยละ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 

1. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ 44.6 รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน  

2. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ 44.6 กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี

และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

11.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและกำรบริหำรจดักำรบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ก ำหนดมำตรกำรและกลไกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถก ำกบัดแูลและบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงกำรติดตำมดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ท่ี
ก ำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหนว่ยงำนของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงประมวลกฎหมำยแพง่และ
พำณิชย์ กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัท รัพย์
แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลำ่ว 

ในกรณีที่นโยบำยนีก้ ำหนดให้กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ซึง่มีนยัส ำคญัหรือมีผลตอ่ฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เป็นเร่ืองที่จะต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี)  ให้ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ในกำรจดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรของ
บริษัท และ/หรือ กำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิเร่ืองดงักลำ่วก่อนที่บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมจะ
จดัประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรท ำรำยกำรหรือด ำเนินกำรในเร่ืองนัน้ ใน
กำรนี ้ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีกำรที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะขออนมุตัินัน้
ตำมที่ก ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยหลกัทรัพย์ ตลอดจน
ประกำศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้ง) อย่ำงครบถ้วนและ
ถกูต้อง 

1. กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิ
จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) 

(1) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 

(ก) กำรแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
อย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้
กรรมกำรและผู้บริหำรที่บริษัทฯ เสนอช่ือ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเร่ืองที่เก่ียวกับกำรบริหำร
จัดกำรทั่วไปและกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทย่อย  และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตำมแต่ที่
กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่เร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัท หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้กรรมกำรหรือผู้บริหำรตำมวรรคข้ำงต้นที่ได้รับกำรเสนอช่ือนัน้ ต้องเป็นบคุคลที่มีรำยช่ืออยู่
ในระบบข้อมูลรำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  (White List) รวมถึง มี
คณุสมบตัิบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดลกัษณะขำด
ควำมไมน่ำ่ไว้วำงใจของกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ 

(ข) กำรพิจำรณำอนมุตัิจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหวำ่งกำล (หำกมี) ของบริษัทยอ่ย 
เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนรวมทัง้ปี  ไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน
งบประมำณรวมประจ ำปีของแตล่ะบริษัทฯ (ถ้ำมี) 

(ค) กำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย เว้นแตก่ำรแก้ไขข้อบงัคบัในเร่ืองที่มีนยัส ำคญัตำมข้อ (2) (ก) 
ซึง่ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   
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(ง) กำรพิจำรณำอนมุตัิงบประมำณประจ ำปีของบริษัทยอ่ย เว้นแตท่ี่เป็นกรณีที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจ
อนมุตัิและด ำเนินกำร (Delegation of Authority) ที่ได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของ
บริษัท ที่บริษัทยอ่ยต้องปฏิบตัิตำม ณ ขณะนัน้ 

(จ) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุ้ น  รวมทัง้กำรลดทุนจด
ทะเบียน และ/หรือ ทนุช ำระแล้วของบริษัทยอ่ย ซึง่ไมเ่ป็นไปตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิมของผู้ ถือ
หุ้น หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ กำรใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทัง้ทำงตรง และ/หรือ ทำงอ้อม ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทยอ่ยไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวำ่ร้อยละสบิ (10) ของทนุช ำระแล้วของบริษัทยอ่ยหรือ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของบริษัทยอ่ย (แล้วแตก่รณี)  

รำยกำรตัง้แต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฑ) ต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเข้ำท ำรำยกำรจะมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ดงันัน้ จะต้อง
ได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อพิจำรณำลกัษณะของ
รำยกำร อำทิ ขนำดของรำยกำร และบุคคลที่เข้ำท ำรำยกำร ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง กำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เร่ือง กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใช้โดย
อนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งรำยกำร
ดงัตอ่ไปนีค้ือ 

(ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ำท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
รำยกำรท่ีเก่ียวกบักำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย  

(ช) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อควำมเสียหำย
แก่บริษัทยอ่ย 

(ซ) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ฌ) กำรซือ้หรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัทยอ่ย 

(ญ) กำรเข้ำท ำ แก้ไข หรือเลกิสญัญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบำงสว่นที่
ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อย  หรือกำรรวมกิจกำรของ
บริษัทยอ่ยกบับคุคลอื่น 

(ฎ) กำรเช่ำ หรือให้เช่ำซือ้กิจกำรหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสำระส ำคญั 

(ฏ) กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรให้สินเช่ือ กำรค ำ้ประกนั กำรท ำนิติกรรมผกูพนับริษัทย่อยให้
ต้องรับภำระทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในลกัษณะอื่นใดแก่
บคุคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย  

(ฐ) กำรเลกิกิจกำรของบริษัทยอ่ย  
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(ฑ) รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรำยกำรที่จะมีผลกระทบต่อ
บริษัทยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั  

(2) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ  

(ก) กำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเร่ืองที่อำจสง่ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ย ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ำกดัเพียง กำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท
ย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษัทยอ่ย และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย หรือกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 
เป็นต้น 

รำยกำรตัง้แต่ข้อ (ข) ถึงข้อ (จ) ต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเข้ำท ำรำยกำรจะมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย  ดงันัน้ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อพิจำรณำลกัษณะของ
รำยกำร อำทิ ขนำดของรำยกำร  และบุคคลที่ เข้ำท ำรำยกำร  ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง กำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เร่ือง กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใช้โดย
อนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรำยกำร
ดงัตอ่ไปนีค้ือ 

(ข) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ำท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
รำยกำรท่ีเก่ียวกบักำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย  

(ค) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุ้น  รวมทัง้กำรลดทุนจด
ทะเบียน และ/หรือ ทนุช ำระแล้วของบริษัทยอ่ย ซึง่ไมเ่ป็นไปตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิมของผู้ ถือ
หุ้น หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือกำรใช้สทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทัง้ทำงตรง และ/หรือ ทำงอ้อม ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำสดัส่วนที่ก ำหนดในกฎหมำยซึ่งใช้บงัคบักับบริษัท
ยอ่ยอนัมีผลท ำให้บริษัทฯ ไมม่ีอ ำนำจควบคมุบริษัทยอ่ย  

(ง) กำรเลกิกิจกำรของบริษัทยอ่ย  

(จ) รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรำยกำรที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท
ยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั   

2. คณะกรรมกำรของบริษัทจะต้องด ำเนินกำรให้บริษัทย่อยมีระบบควบคมุภำยใน  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และ
ระบบป้องกนักำรทจุริต รวมถึงก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยที่เหมำะสม 
มีประสิทธิภำพและรัดกมุเพียงพอที่ท ำให้มัน่ใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตำมนโยบำย
ของบริษัทฯ และนโยบำยฉบับนี  ้รวมถึงกฎหมำยและประกำศเร่ืองกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียน รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อยำ่งแท้จริง และ
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ติดตำมให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ และ/หรือ รำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัอื่นใดต่อบริษัทฯ และด ำเนินกำรตำ่งๆ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำร
ก ำกบัดแูลและกำรบริหำรจดักำรบริษัทยอ่ยตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่ำงครบถ้วน
และถกูต้อง 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
นยัส ำคญัเป็นของตนเอง ดงันัน้ ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะสง่ตวัแทน
ของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น ซึ่งบุคคลดงักล่ำวต้องมีคณุสมบตัิและ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบัธุรกิจดงักลำ่วและไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งในทำงธุรกิจ โดยตวัแทนดงักลำ่วจะต้องบริหำรและ
จดักำรธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ และตำมกฎเกณฑ์
และระเบียบตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมำย ของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เก่ียวข้อง 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะติดตำมดแูลให้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทฯ ไปด ำรงต ำแหนง่เป็น
กรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั 
และนโยบำยของบริษัทฯ และติดตำมอย่ำงใกล้ชิดถึงผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วมดังกล่ำวและน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยหรือปรับปรุงสง่เสริมให้ธุรกิจ
ของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม มีกำรพฒันำและเจริญเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง 

หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย  

1. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  กำรท ำ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย  ตลอดจนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์  และ/หรือ รำยกำรที่มี
นยัส ำคญัให้แก่บริษัทฯ ทรำบโดยครบถ้วน ถกูต้อง และภำยในก ำหนดเวลำที่สมควรตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด 

2. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและน ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้องในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อคณะกรรมกำรของบริษัท ให้ทรำบถึงควำมสมัพนัธ์ และกำรท ำธุรกรรมกบับริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ย่อย ในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และคณะกรรมกำรของบริษัทยอ่ยมีหน้ำที่แจ้งเร่ืองดงักลำ่วให้คณะกรรมกำรของ
บริษัททรำบภำยในก ำหนดเวลำที่บริษัทฯ ก ำหนดเพื่อเป็นข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำตดัสินหรืออนมุตัิใดๆ ซึ่ง
กำรพิจำรณำนัน้จะค ำนงึถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทใหญ่ และบริษัทยอ่ย เป็นส ำคญั  

ทัง้นี ้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทยอ่ยต้องไมม่ีสว่นร่วมอนมุตัิในเร่ืองที่ตนเองมีสว่นได้เสยี หรือควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ทัง้ทำงตรง และ/หรือ ทำงอ้อมนัน้ด้วย 

 อนึ่ง กำรกระท ำดงัต่อไปนี  ้ซึ่งเป็นผลให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องของบริษัทย่อย ได้รับ
ประโยชน์ทำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกที่พึ่งได้ตำมปกติ หรือเป็นเหตใุห้บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย ได้รับควำม
เสยีหำย ให้สนันิษฐำนวำ่เป็นกำรกระท ำที่ขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั  
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(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทย่อยกบักรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง โดยมิได้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ของกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

(ข) กำรใช้ข้อมลูของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยที่ลว่งรู้มำ เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแล้ว 

(ค) กำรใช้ทรัพย์สินหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในลกัษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ 
กระท ำ และเป็นกำรฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
ประกำศก ำหนด 

3. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ  กำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทนุขนำด
ใหญ่ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกบริษัทฯ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่ำน
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือนหรือไตรมำส และเข้ำชีแ้จงหรือน ำสง่เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณี
ดงักลำ่วในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ  

4. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทยอ่ยต้องเข้ำชีแ้จง และ/หรือ น ำสง่ข้อมลูหรือเอกสำรท่ีเก่ียวด้วยกำรด ำเนินงำน
ให้กบับริษัทฯ เมื่อได้รับกำรร้องขอตำมควำมเหมำะสม  

5. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทยอ่ยต้องเข้ำชีแ้จง และ/หรือ น ำสง่ข้อมลูหรือเอกสำรท่ีเก่ียวข้องให้แก่บริษัทฯ ใน
กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนยัส ำคญัใดๆ  

6. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทยอ่ยต้องดแูลรับผิดชอบให้บริษัทยอ่ย มีระบบควบคมุภำยใน ระบบบริหำรควำม
เสีย่ง และระบบปอ้งกนักำรทจุริต รวมถึงก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ย ที่
เหมำะสม มีประสิทธิภำพและรัดกุมเพียงพอที่ท ำให้มัน่ใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ของบริษัทย่อย จะเป็นไป
ตำมนโยบำยของบริษัทฯ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมำยและประกำศเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่ำง
แท้จริง รวมทัง้กำรจดัให้มีระบบงำนที่ชดัเจนเพื่อแสดงได้ว่ำบริษัทยอ่ยมีระบบเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมลูกำร
ท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่องและน่ำเช่ือถือ และมีช่องทำงให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทฯ สำมำรถรับรู้ข้อมลูของบริษัทย่อยในกำรติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน  
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อย และกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัของ
บริษัทยอ่ยได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ นอกจำกนี ้ต้องจดัให้มีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดงักลำ่วในบริษัทยอ่ย 
โดยให้ทีมงำนผู้ตรวจสอบภำยในและกรรมกำรของบริษัทฯ สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้โดยตรง และให้มีกำรรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำบริ ษัทย่อยมีกำร
ปฏิบตัิงำนตำมระบบที่จดัท ำไว้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

7. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน ลกูจ้ำงหรือผู้ รับมอบหมำยของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้ที่ได้มำจำกกำรกระท ำตำม
หน้ำที่หรือในทำงอื่นใดที่มีหรืออำจจะมีผลกระทบเป็นนัยส ำคัญต่อบริษัทใหญ่ และ /หรือบริ ษัทย่อย เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น ไมว่ำ่ทำงตรง และ/หรือ ทำงอ้อม และไมว่ำ่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตำม  
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8. กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องของบริษัทย่อย จะกระท ำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อ
ธุรกรรมดงักลำ่วได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตำมแต่
ขนำดรำยกำรที่ค ำนวณได้ (โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณรำยกำรตำมที่ก ำหนดในประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกบัรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัมำ
บงัคบัใช้โดยอนโุลม) ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นกำรท ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะ
พงึกระท ำกบัคูส่ญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจตอ่รองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตน
มีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี) และเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได้รับ
อนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท หรือเป็นไปตำมหลกักำรที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทได้
อนมุตัิไว้แล้ว 

11.5 ระเบียบอ านาจอนุมัติที่ส าคัญ 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 (ก่อนแปรสภำพ) เมื่อวนัท่ี 14 สงิหำคม 2561 ได้พิจำรณำรับทรำบ
ตำรำงอ ำนำจกำรอนมุตัิ ปรับปรุงแก้ไขครัง้ที่ 5 โดยมีรำยละเอียดที่ส ำคญั ดงันี ้

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 

กำรอนมุตัิแผนงำนงบประมำณ งบลงทนุ 
และงบคำ่ใช้จำ่ยประจ ำปี 

- - 
สำมำรถอนมุตัิได้ทกุขนำด

รำยกำร 

กำรอนมุตัิใช้จำ่ยเงินตำมงบประมำณ งบ
ลงทนุ ≤ 5 ล้ำนบำท ≤ 15 ล้ำนบำท 

สำมำรถอนมุตัิได้ทกุขนำด
รำยกำร 

กำรอนมุตัิให้เปิดร้ำน/ สำขำ ขยำยกิจกำร 
แบรนด์ญ่ีปุ่ น 

- ≤ 10 ล้ำนบำท 
สำมำรถอนมุตัิได้ทกุขนำด

รำยกำร 

กำรอนมุตัิให้เปิดร้ำน/ สำขำ ขยำยกิจกำร 
แบรนด์ไทย 

- ≤ 6.5 ล้ำนบำท 
สำมำรถอนมุตัิได้ทกุขนำด

รำยกำร 

กำรเปิดบญัชีธนำคำร กำรกู้ เงิน และ
ธุรกรรมอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดภำระผกูพนักบั
ธนำคำร 

- 
 

- 
สำมำรถอนมุตัิได้ทกุขนำด

รำยกำร 

ทัง้นี ้หำกกำรท ำรำยกำรใดมีลกัษณะเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรได้ม ำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของ
บริษัทฯ บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรัพย์ฯ 

11.6 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีนโยบำยในกำรปอ้งกนัและควบคมุดแูล กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำง ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถกูสนันิษฐำนว่ำรู้หรือครอบครองข้อมูลภำยในตำมพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 
2535 ในกำรน ำข้อมลูภำยในซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตนดงันี ้ 
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1. บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร ของบริษัทฯ รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือ
กำรเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเทำ่ (ตำมค ำนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) เก่ียวกบัหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของ  บริษัทฯ ตำมมำตรำ 59 
และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ  

2. ก ำหนดให้ (ก) กรรมกำร และผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ  มีหน้ำที่จดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของตนที่ออก
โดย บริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสหรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสำมีภริยำ และบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภำวะ และ (ข) นิติบคุคลซึง่
บคุคลตำม (ก) ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลำ่ว และกำรถือ
หุ้นรวมกนัดงักลำ่วเป็นสดัสว่นท่ีมำกที่สดุในนิติบคุคลนัน้ ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ และมำตรำ 59 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ ครัง้แรกภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกกำรมี
หน้ำที่รำยงำนตำมกฎหมำย และภำยใน 3 วนัท ำกำรทกุครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงโดยมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับ
โอนหลกัทรัพย์ โดยสง่ผำ่นมำยงัเลขำนกุำรบริษัท เพื่อน ำสง่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ทกุครัง้ และก ำหนดให้เลขำนกุำรบริษัทสรุปรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือหลกัทรัพย์ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบเป็นประจ ำทกุ 6 เดือน 

3. ก ำหนดห้ำมมิให้กรรมกำร และผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และผู้ปฏิบตัิงำนที่เก่ียวข้องที่ได้รับทรำบข้อมลูภำยในเก่ียวกบังบกำรเงิน 
ฐำนะกำรเงิน หรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูภำยในอื่นที่เป็นสำระส ำคญั ซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือ
เสนอขำย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัทฯ 
ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ จนกว่ำบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้
กรรมกำร และผู้บริหำร งดกำรท ำรำยกำรข้ำงต้น อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอยำ่งน้อย 30 วนัลว่งหน้ำ
ก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่
สำธำรณะแล้ว จึงจะสำมำรถท ำรำยกำรข้ำงต้นได้  

4. ก ำหนดห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สนันิษฐำนว่ำรู้หรือครอบครองข้อมลูภำยในตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ ใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณะ ซึง่ตนได้ลว่งรู้มำในต ำแหนง่หรือฐำนะเชน่นัน้ มำใช้เพื่อกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอขำย หรือชกัชวนให้
บุคคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำย ซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัทฯ ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออก
เปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท ำดงักลำ่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตำม  

5. ก ำหนดห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สนันิษฐำนวำ่รู้หรือครอบครองข้อมลูภำยในตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมลูภำยใน หรือควำมลบั
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมลูควำมลบัของคู่ค้ำของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทรำบจำก
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กำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้บุคคลภำยนอกรับทรำบ แม้ว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวจะไม่ท ำให้เกิดผลเสียหำยแก่  
บริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือคูค้่ำ ก็ตำม  

6. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบคุคลที่ถกูสนันิษฐำน
ว่ำรู้หรือครอบครองข้อมลูภำยในตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ  มีหน้ำที่เก็บรักษำควำมลบัและ/หรือข้อมลู
ภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  และ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยซึง่รวมถึงบคุคลที่ถกูสนันิษฐำนวำ่รู้หรือครอบครองข้อมลูภำยในตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ น ำ
ควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น 

7. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบคุคลที่ถกูสนันิษฐำน
ว่ำรู้หรือครอบครองข้อมลูภำยในตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้ำที่ปฏิบตัิ
ตำมแนวทำงกำรใช้ข้อมูลภำยในของพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ฯ และพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง 

11.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

11.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

กลุม่บริษัทฯ จ่ำยคำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี งวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

บริษัทฯ 995,000.0 

บริษัทยอ่ย 3,925,000.0 

รวม 4,920,000.0 

11.7.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

-ไมม่ี- 

11.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

-ไมม่ี- 
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
12.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยด ำเนินธุรกิจโดยค ำนงึถึงผู้มีสว่นได้เสยี เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมอยำ่งมีคณุธรรม   
ตลอดจนมีหลกัธรรมำภิบำลเป็นเคร่ืองก ำกับให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด ำเนินกิจกำรด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส
ยุติธรรม บนพืน้ฐำนของจริยธรรมและหลกักำรก ำกบัดูแลที่ดี  และตระหนกัถึงผลกระทบในทำงลบต่อเศรษฐกิจ สงัคม 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังำน ลกูจ้ำง ลกูค้ำ ผู้มีสว่นได้เสีย และผู้ที่
เก่ียวข้องทกุฝ่ำย ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่สจุริตและเป็นธรรมตำมกรอบกติกำกำรแขง่ขนั 
ภำยใต้กฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังำน ลกูจ้ำง ลกูค้ำ คูค้่ำ นกัลงทนุ เจ้ำหนี ้และ
ชมุชนโดยรอบบริษัทและบริษัทยอ่ย เป็นต้น โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

(ก) ด ำเนินธุรกิจในลกัษณะที่สอดคล้องกับกฎหมำย ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำง
เคร่งครัด รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือกบัเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

(ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ที่
ท ำธุรกิจผิดกฎหมำย หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและควำมมัน่คงของประเทศ 

(ค) สง่เสริมให้พนกังำนและลกูจ้ำงตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกำร
แขง่ขนัท่ีเป็นธรรม 

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยที่จะต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกัจรรยำบรรณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนด ำเนิน
ธุรกิจด้วยระบบบริหำรที่มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สง่เสริม
อบรมและสร้ำงจิตส ำนึกให้พนกังำนและลกูจ้ำงตระหนกัถึงกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ที่อำจเกิดขึน้ และก ำกบัดแูลกำร
ปฏิบตัิเพื่อต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีนโยบำยและแนวทำงเก่ียวกบักำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่เป็น
กำรเฉพำะ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รับชั่น (CAC) ในเดือน
ตลุำคม ปี 2561 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีกำรส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภำพ ตลอดจนปฏิบตัิตอ่กนัอยำ่งเสมอภำค ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร ซึ่งเป็นรำกฐำนของ
กำรบริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไม่มีนโยบำยกำรเลือกปฏิบตัิต่อบคุคลตำ่ง
เชือ้ชำติ สตรี และเด็ก 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่ือมัน่ว่ำบุคลำกรเป็นหวัใจส ำคญัส ำหรับกำรพฒันำที่ยัง่ยืน บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย จึงใส่ใจต่อคณุภำพชีวิตของพนกังำน และลกูจ้ำงโดยจดัให้มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดี และมี
ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม และส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกรให้มี
ควำมก้ำวหน้ำด้วยกำรจดักำรอบรมและเรียนรู้จำกกำรปฏิบตัิงำนจริงตำมควำมต้องกำรและควำมเหมำะสมของ
บคุลำกรแตล่ะคนเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรท ำงำน และสร้ำงโอกำสในกำรเจริญก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ลูกค้า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ควำมส ำคญักบักำรผลิตและพัฒนำผลิตภณัฑ์ที่ได้คณุภำพ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรและควำมพงึพอใจของผู้บริโภคโดยเร่ิมตัง้แตก่ำรคดัสรรวตัถดุิบที่มีคณุภำพ ผำ่นกระบวนกำรผลติ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัได้มำตรฐำน สะอำดและปลอดภยั  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับเก่ียวกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เคร่งครัด และมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอนัเนื่องมำจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และคุ้มค่ำ ทัง้นี ้มีระบบ
กำรบ ำบัดของเสียจำกกระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และมีกำรประเมินระบบบริหำรจัดกำร
สิง่แวดล้อม  

7. การร่วมพัฒนาและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรมีสว่นร่วมในกำรรับผิดชอบตอ่สงัคม จึงจดัให้มี
โครงกำรช่วยเหลอืและพฒันำสงัคมอยำ่งตอ่เนื่อง พร้อมทัง้สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรม
แก่พนกังำนและลกูจ้ำง เพื่อปลกูฝังจิตส ำนกึเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน สิง่แวดล้อมและสงัคมสว่นรวมให้
เกิดขึน้ในหมู่พนกังำนและลกูจ้ำงทกุระดบัและสนบัสนนุให้พนกังำนและลกูจ้ำงเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่บริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยจดัขึน้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีนโยบำยมีสว่นร่วมในกำรรับผิดชอบตอ่สงัคม ในเร่ืองสำธำรณประโยชน์ กำร
รักษำสภำพแวดล้อม และกำรพฒันำชมุชน ตลอดจนโครงกำรสร้ำงสรรค์เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุควำมเป็นอยู่
ที่ดีขึน้ในชมุชนท่ีบริษัทฯ อำศยัอยู ่

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จดัให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนกังำนและลกูจ้ำงในกำรอนรัุกษ์
และกำรใช้ทรัพยำกร และพลงังำนตำ่งๆ อยำ่งชำญฉลำดและมีประสทิธิภำพ 

8. การคัดเลือกคู่ ค้า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคดัเลือกคู่ค้ำ โดยมีกำรจดัให้ข้อมูล
รำยละเอียดแก่คู่ค้ำทุกรำย ไม่กีดกันไม่ให้คู่ค้ำรำยหนึ่งรำยใดเข้ำร่วมแข่งขนัทำงธุรกิจ และจัดให้มีระบบกำร
จดักำรและติดตำมเพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำรปฏิบตัิตำมสญัญำครบถ้วน  มีกระบวนกำรจ่ำยเงินให้คูค้่ำตรงเวลำ ตำม
เง่ือนไขกำรช ำระเงินที่ตกลงกนั รวมทัง้จดัให้มีกำรประเมินคู่ค้ำเป็นประจ ำทกุปี และแจ้งผลกำรประเมินพร้อม
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ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คูค้่ำได้ปรับปรุงคณุภำพสินค้ำและงำนบริกำรอยำ่งตอ่เนื่อง ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกำสให้
คูค้่ำสำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ห้ำมมิให้ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจำก
บคุคลอื่นที่มีหน้ำที่ หรือธุรกิจเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทฯ เว้นแต่ในโอกำสหรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คน
ทัว่ไปพงึปฏิบตัิตอ่กนั  

9. การปฏิบัติต่อหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี ้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบตัิตำมสญัญำหรือเง่ือนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกนัอย่ำงเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่
สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ หรือมีเหตทุ ำให้ผิดนดัช ำระหนี ้ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบโดยไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลักควำมสมเหตุสมผล และมุ่งมั่นในกำรรักษำ
สมัพนัธภำพท่ียัง่ยืนกบัเจ้ำหนีแ้ละให้ควำมเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมุ่งมัน่ในกำรบริหำรจดักำรเงินทนุให้มีโครงสร้ำงที่เหมำะสมเพื่อสนบัสนุน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษำควำมเช่ือมัน่ตอ่เจ้ำหนี ้
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรมีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี และถือเป็นหน้ำที่ส ำคญัที่
จะต้องด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ กลุ่มบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอในกำรดูแลกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเปำ้หมำย วตัถปุระสงค์ กฎหมำย และข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ สำมำรถช่วย
ปอ้งกนั บริหำรจดักำรควำมเสีย่ง หรือควำมเสยีหำยตำ่งๆ ที่อำจเกิดขึน้กบักลุม่บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยี สำมำรถปอ้งกนั
ทรัพย์สินจำกกำรทจุริต เสียหำย รวมทัง้มีกำรจดัท ำบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถกูต้อง น่ำเช่ือถือ และมีกำรเปิดเผย
ข้อมลูอยำ่งครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลำที่เหมำะสม 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท (ภำยใต้บริษัทมหำชน จ ำกดั) ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 19 ตลุำคม 2561 โดย
มีกรรมกำรตรวจสอบ 2 ท่ำน เข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและประเมินควำมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภำยในโดยกำรซกัถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำระบบกำรควบคมุ
ภำยในของบริษัทฯ ในด้ำนตำ่งๆ 5 สว่นตำมแนวทำงของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 
Commission (“COSO”) ซึง่ประกอบด้วย  

(1) กำรควบคมุภำยในองค์กร (Control Environment) 

(2) กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 

(3) กำรควบคมุกำรปฎิบตัิงำน (Control Activities) 

(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู (Information and Communication) 

(5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

โดยคณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอ เหมำะสม และ
สอดคล้องกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีระบบกำรควบคมุภำยใน ในเร่ืองกำร
ติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ให้สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จำกกำรน ำไปใช้โดยมิชอบ 
หรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่ำงเพียงพอแล้ว 
ส ำหรับกำรควบคมุภำยในหวัข้ออื่น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นวำ่บริษัทฯ มีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั และได้
พิจำรณำอนุมตัิแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สรุปรำยละเอียดกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในไว้ในแบบกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในตำมเอกสำร
แนบ 4 

13.2 รายงานของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบการควบคุมภายใน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2561 มีมติอนุมัติกำรว่ำจ้ำงบริษัท         
มลัติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จ ำกัด (“Multiplus”) เพื่อท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุม่บริษัทฯ 
รวมถึงกำรทดสอบประสทิธิผลกำรปฏิบตัิงำนรำยระบบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคณุสมบตัิของ Multiplus 
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แล้ว เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่ว ทัง้นี ้Multiplus ได้ท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุ
ภำยในของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรควบคุม และระบบงำนหลกัของกลุ่มบริษัทฯ จ ำนวน 25 ระบบงำน 
ได้แก่ (1) ระบบรำยได้จนถึงรับช ำระ (2) ระบบจดัซือ้จนถึงจ่ำยช ำระ (3) ระบบจดัจ้ำงทัว่ไป (4) ระบบจดัจ้ำงเพื่อขนสง่ (5) 
ระบบงำนต้นทนุและสนิค้ำคงเหลอื  (6) ระบบเงินเดือนและคำ่แรงและสวสัดิกำร (7) ระบบปรับปรุงและปิดบญัชี (8) ระบบ
สนิทรัพย์ถำวร (9) ระบบงำนกำรเงินและงบประมำณ (10) ระบบเงินสดยอ่ยและเบิกชดเชยเงินสดยอ่ย (11) ระบบเบิกเงิน
ทดรองจ่ำยและเคลียร์เงินทดรองจ่ำย (12) ระบบเงินลงทุน/ส่วนของผู้ ถือหุ้น (13) ระบบเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้จ่ำย (14) 
ระบบค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกับพนกังำน (15) ระบบค่ำเช่ำค่ำบริกำรและค่ำสำธำรณูปโภค (16) ระบบค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกับ
สนิทรัพย์  (17) ระบบคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรตลำด (18) ระบบคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ (19) ระบบภำษีอำกร (20) รำยกำรระหวำ่งกนัและ
กำรโอนก ำไรระหว่ำงกัน (21) รำยกำรเงินมดัจ ำ /เงินประกัน/เงินค ำ้ประกนั (22) ระบบคลงัสินค้ำ – ภำยใน (23) ระบบ
คลงัสนิค้ำ – ภำยนอก (24) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ (25) จริยธรรม (Code of conduct)  

ทัง้นี ้Multiplus ได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบรวมทัง้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยในฉบบัที่  1 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 9 สิงหำคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 
6/2561 เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2561 รับทรำบ รวมทัง้ได้ตรวจติดตำมประเด็นคงค้ำงจำกรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำร
ควบคมุภำยฉบบัแรก ซึ่งได้รำยงำนให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 6/2561 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครัง้ที่ 7/2561 พิจำรณำรับทรำบแล้วเมื่อวนัที่ 3 กันยำยน 2561 นอกจำกนี ้ Multiplus ได้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ำภำย
หลงัจำกที่กลุม่บริษัทฯ ด ำเนินกำรแก้ไขประเด็นคงค้ำงทัง้หมดแล้ว ในกำรด ำเนินงำนปกติของกลุม่บริษัทฯ นัน้ ได้ปฏิบตัิ
ตำมนโยบำย คู่มือกำรปฏิบตัิงำน ประกำศ หรือขัน้ตอนที่ได้ออกมำอย่ำงมีประสิทธิผล และได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน (Operating Effectiveness) ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 2/2561 
(ภำยหลงักำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั) เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 
4/2561 (ภำยหลงักำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั) เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561 รับทรำบ 

จำกกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทฯ มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ส ำคญั ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขแล้วเสร็จ สรุปดงันี ้

หวัข้อ ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ 

ระดับองค์กร –ความเส่ียงระดับสูง 

1. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง โ ด ย
ผู้บริหารและพนักงาน 

▪ บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรส ำหรับกำร
ประเมินตนเองตำมจรรยำบรรณของธุรกิจ  

 ข้อเสนอแนะ  

▪ บริษัทฯ ควรมีกำรก ำหนดแผนงำนกำรประเมิน
ตนเองส ำหรับกรรมกำร และพนักงำนของ  
บริษัทฯ  

▪ บ ริ ษัทฯ  ไ ด้ ด ำ เ นิ นกำ ร ใ ห้ ก ร รมกำร 
พนักงำนส ำนักงำนใหญ่และพนักงำน
สำขำด ำเนินกำรประเมินตนเองตำมแบบ
ประเมินกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพแล้วเม่ือวนัที่ 21 สิงหำคม 2561 
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หวัข้อ ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ 

2. การประเมินความเส่ียง ▪ บริษัทฯ มีกำรจัดท ำนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 
อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ ยงัไมมี่กำรจดัท ำคูมื่อบริหำร
ควำมเสี่ยงอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ข้อเสนอแนะ  

▪ บริษัทฯ ควรจัดท ำคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

▪ บริษัทฯ มีกำรจดัท ำคูมื่อบริหำรควำมเสี่ยง
ที่ เ ป็ น ล ำยลักษ ณ์ อั กษ ร แ ล้ ว  ซึ่ ง ไ ด้
ประกำศใช้แล้วเม่ือวนัที่ 15 สิงหำคม 2561 
โดยครอบคลมุถึงหวัข้อดงันี ้ 

- วัตถุประสงค์/ขอบเขต/หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

- นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 
- กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

- โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- ค ำจ ำกัดควำมและกรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

- ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน 
- กำรด ำเนินกำรกระบวนกำรในกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

- เอกสำรอ้ำงอิง/กำรจดัเก็บเอกสำร 

3. การจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน ▪ บริษัทฯ มีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน 
(Workflow) และกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
(Manual) ของ ฝ่ ำยบัญชี และกำร เ งิ น แ ล้ ว 
เพียงแตย่งัไมมี่กำรประกำศใช้อยำ่งเป็นทำงกำร 
รวมทั ง้บ ริ ษัทฯ  ไ ด้ปฏิบัติตำมขัน้ตอนกำร
ปฏิบัติงำน (Workflow) และกำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบตัิงำน (Manual) ดงักลำ่วอยูก่่อนแล้ว  

ข้อเสนอแนะ  

▪ บริษัทฯ ควรมีกำรประกำศใช้คู่มือ หรือขัน้ตอน
ขัน้ตอนในกำรปฏิบัติงำน (Workflow) ของฝ่ำย
บัญชีอย่ำงเป็นทำงกำร และมีกำรอ้ำงอิงเป็น
ลำยลักษณ์อักษร เพื่อเ ป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบตัิงำน 

▪ บริษัทฯ มีกำรประกำศใช้วิธีกำรปฏิบตัิงำน  
(Work Instruction) อยำ่งเป็นทำงกำร เม่ือ
วนัที่ 15 สิงหำคม 2561 โดยครอบคลมุถึง
หวัข้อดงันี ้ 

- กำรบนัทกึรำยกำรซือ้และเจ้ำหนี ้
- กำรบนัทกึต้นทนุสินค้ำ 
- กำรบนัทกึรำยกำรขำยและลกูหนี ้
- กำรปรับปรุงรำยกำร และกำรตัง้
ส ำรอง เป็นต้น 
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4. การป รับป รุงนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารข้อมูลสารสนเทศ 

▪ บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงนโยบำยและ
ระเบียบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรข้อมูล
สำรสนเทศ 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรก ำหนดแผนงำนในกำรปรับปรุง
นโยบำยและระเบียบกำรปฏิบัติงำน รวมทัง้
ประกำศใช้ที่เป็นทำงกำร เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำน
เป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทัง้องค์กร 

▪ บริษัทฯ มีกำรป รับปรุง  ระ เบียบและ
นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภยัสำรสนเทศ
แล้ว รวมทัง้ได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ มีอ ำนำจ 
และประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำรแล้วเม่ือ
วนัที่ 23 สิงหำคม 2561 

ระดับรายระบบ 

ระบบรายได้จนถึงรับช าระ – ความเส่ียงระดับกลางถึงต ่า 

1. การก าหนดราคาขายและการ
ให้ส่วนลด 

▪ บริษัทฯ มีกำรก ำหนดรำคำขำยโดยเข้ำที่ประชมุ
ของกลุม่ธุรกิจแบรนด์ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ยงั
ไมมี่กำรก ำหนดเร่ืองวิธีกำรตัง้รำคำขำยและกำร
ให้สว่นลดกำรค้ำอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรก ำหนดแนวทำงส ำหรับก ำหนด
รำคำขำยและกำรให้ส่วนลด ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด พิจำรณำปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกำรตัง้รำคำ หลักเกณฑ์กำรให้
สว่นลดกำรค้ำ และทบทวนแก้ไขปรับปรุงกำรตัง้
รำคำและกำรให้สว่นลดกำรค้ำ 

▪ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรก ำหนดนโยบำยในกำร
ก ำหนดรำคำขำย ซึ่งระบุวิ ธีกำรก ำหนด
รำคำขำย กำรก ำหนดส่วนลดโปรโมชั่น 
และกำรทบทวนรำคำขำยที่ชดัเจนเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรแล้ว ซึง่ได้ประกำศใช้แล้วเม่ือ
วันที่ 16 สิงหำคม 2561 ทัง้นี ้บริษัทฯ มี
กำรปฏิบัติตำมแนวทำงของคู่มือดังกล่ำว
อยู่ก่อนแล้ว กำรจัดท ำคู่มือดังกล่ำวเป็น
กำรจัดท ำเพื่อให้มีกำรอ้ำงอิงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

2. การทบทวนมูลค่าของวงเงิน
ประกันภัยส าหรับเงินสดหน้า
ร้านสาขา  

▪ บริษัทฯ มีกำรท ำประกันภัยส ำหรับเงินสดหน้ำ
ร้ำนสำขำแล้ว อย่ำงไรก็ตำม คู่มือปฏิบตัิงำนยงั
ไม่มีกำรก ำหนดเร่ืองกำรทบทวนมูลค่ำของ
วงเงินที่ท ำประกนัภยัส ำหรับเงินสดหน้ำร้ำนของ
แตล่ะสำขำ 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรมีกำรทบทวนขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน
ให้ครอบคลมุถึงเงินประกันเงินสด และกำรสอบ
ทำนมลูคำ่กำรประกนัเงินสด 

▪ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรก ำหนดผู้ รับผิดชอบ 
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำประกันภัย และกำร
ทบทวนวงเงินประกันภัย โดยก ำหนดให้
ทบทวนปีละ 1 ครัง้ หรือตำมรอบกรมธรรม์ 
โดยบริษัทฯ จะเร่ิมทบทวนวงเงินประกนัใน
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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3. การก าหนดวัตถุประสงค์ในวิธี
ปฏิบัติ งานของบริ ษัทฯ ไ ม่
สอดคล้องกัน 

▪ ระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ และ
วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกัน เช่น ระเบียบ
วิ ธีกำรปฏิบัติ งำนเ ร่ืองรำยได้จำกกำรขำย
อำหำร-กำรบริกำรลกูค้ำ มีกำรระบวุตัถปุระสงค์
ในกำรจดัท ำ และชื่อร้ำนอำหำร ไมส่อดคล้องกับ
ระเบียบวิธีกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละบริษัท เช่น 
ระเบียบวิธีกำรปฏิบตัิของ ZCG มีกำรระบวุิธีกำร
ปฏิบัติ เ ร่ืองรำยได้จำกกำรขำยอำหำร -กำร
บริกำรลกูค้ำของร้ำน ZEN ซึ่งควรจะอยู่ภำยใต้
ระเบียบวิธีกำรปฏิบตัิงำนของ ZRH เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรมีกำรทบทวนคู่มือปฏิบัติงำน และ
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำให้มีควำม
สอดคล้องและเป็นปัจจบุนั 

▪ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรทบทวนคูมื่อปฏิบตัิงำน 
และปรับปรุงวตัถปุระสงค์ในกำรจดัท ำให้มี
ควำมสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน โดย
แก้ไขวัตถุประสงค์ในระเบียบวิธีปฏิบตัิใน
เร่ืองรำยได้จำกกำรขำยให้ครอบคลมุกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย ซึง่ได้ประกำศใช้แล้วเม่ือวนัที่ 3 
สิงหำคม 2561 

ระบบจัดซือ้จนถึงจ่ายช าระ – ความเส่ียงระดับกลาง 

4. การส่ังซือ้โดยตรงจากสาขา
หน้าร้าน 

▪ บริษัทฯ มีกำรก ำหนดระเบียบกำรสัง่ซือ้โดยตรง
จำกสำขำหน้ำร้ำน ซึ่งก ำหนดให้ต้องแนบ
เอกสำรส ำคญัประกอบกำรสัง่ซือ้ เช่น ใบขอซือ้ 
ใบสัง่ซือ้ ใบส่งของ/ใบรับของ และใบก ำกบัภำษี 
อยำ่งไรก็ตำม พบวำ่กำรสัง่ซือ้โดยตรงจำกสำขำ
หน้ำร้ำน สว่นใหญ่ไมมี่กำรแนบเอกสำรดงักลำ่ว 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรมีกำรทบทวนคู่มือปฏิบัติงำน ให้มี
ควำมสอดคล้องกับกำรปฏิบตัิงำนจริงและเป็น
ปัจจบุนั 

▪ บริษัทฯ มีกำรแก้ไขระเบียบวิธีกำรปฏิบตัิ
เร่ืองกำรจ่ำยช ำระคู่ค้ำแล้วเม่ือวันที่ 15 
สิงหำคม 2561 โดยมีกำรแก้ไขในส่วนที่
เก่ียวข้องกับกำรรวบรวมเอกสำรตัง้หนี ้ซึง่
ก ำหนดให้กำรจดัซือ้ด้วยวิธีกำรสั่งซือ้จำก
สำขำหน้ำร้ำนไม่ต้องมีกำรแนบเอกสำร 
PO PR และใบรับสินค้ำ แต่ให้ฝ่ำยบัญชี
ตรวจสอบเอกสำรดงักลำ่วจำกระบบ Web 
Order แทน ก่อนกำรจดัท ำใบส ำคญัซือ้ทกุ
ครัง้  

5. กา รป ร ะทั บ ต ร า  PAID ใ น
เอกสารจ่ายช าระ 

▪ ชดุเอกสำรกำรจำ่ยช ำระ มีกำรประทบัตรำ PAID 
ไมค่รบถ้วนทกุใบในชดุเอกสำรกำรจำ่ยช ำระ  

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบของบริษัทฯ อยำ่งเคร่งครัด รวมทัง้มีกำร
ทบทวนคูมื่ออยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

▪ เอกสำรกำรจ่ำยช ำระ มีกำรประทับตรำ 
PAID ครบถ้วนทกุใบในชดุเอกสำรกำรจำ่ย
ช ำระแล้ว และรองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุ่มกำรเงินได้แจ้งพนักงำนให้
ปฏิบตัิตำม SOP อยำ่งเคร่งครัด นอกจำกนี ้
ได้ก ำหนดให้มีกำรจดัตำรำงเวลำให้มีกำร
ประทับตรำ PAID ให้ครบถ้วน หำกยังไม่
ปฏิบัติตำมอำจใช้บทลงโทษที่บริษัทฯ 
ก ำหนดกบัผู้ที่ไมป่ฏิบตัิตำม 
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ระบบต้นทุนและสินค้าคงเหลือ – ความเส่ียงระดับกลาง 

6. การค านวณต้นทุนสินค้า ▪ ในอดีตบริษัทฯ มีฝ่ำยงำนครัวกลำง จึงมีกำร
ค ำนวณต้นทนุกำรผลิต ซึง่บริษัทฯ มีขัน้ตอนกำร
ปฏิบตัิงำนอยู่ก่อนแล้วแต่ยังไม่มีกำรจัดท ำเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรมีกำรจดัท ำคู่มือปฏิบตัิงำนดงักล่ำว
อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร อย่ำงไรก็ตำม  
บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจ้ำงบุคคลภำยนอกผลิต 
จึงแนะน ำให้บริษัทฯ จัดท ำแผนงำนในกำร
วำ่จ้ำงดงักลำ่ว 

▪ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก
เพื่อผลิตตำมแผนงำน ซึ่งเร่ิมจัดจ้ำงเม่ือ
เดือนมีนำคม 2561 และได้ด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จทัง้หมดในเดือนกันยำยน 2561 
ซึง่หลงัจำกนัน้ บริษัทฯ ไมมี่กำรผลิตสินค้ำ
ด้วยตัวเองอีกต่อไป ท ำให้จะไม่มีประเด็น
ดงักลำ่วอีก 

ระบบเงนิเดือน ค่าแรงและสวัสดิการ – ความเส่ียงระดับกลาง 

7. คู่มือการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานจริง 

▪ บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนระบบกำรตรวจสอบข้อมลู
กำรขำด ลำ มำสำย และล่วงเวลำ จำกระบบ 
Manual เ ป็นระบบเว็บไซ ต์  อย่ ำ ง ไ ร ก็ตำม   
บริษัทฯ ไมมี่กำรแก้ไขระเบียบกำรปฏิบตัิงำน 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บ ริ ษั ท ฯ  ค ว ร มี ก ำ รทบทวน ร ะ เบี ยบกำ ร
ปฏิบัติ งำนดังกล่ำ ว ใ ห้สอดค ล้องกับกำร
ปฏิบตัิงำนจริง 

▪ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรแก้ไขระเบียบวิธีกำร
ปฏิบตัิให้สอดคล้องกำรปฏิบตัิงำนจริงและ
เป็นปัจจบุนัแล้ว ซึ่งได้ประกำศใช้แล้วเม่ือ
วนัที่ 15 สิงหำคม 2561 

8. แฟ้มประวัติพนักงาน ▪ บริษัทฯ มีกำรจดัท ำแฟม้พนกังำน อยำ่งไรก็ตำม 
แฟ้มประวัติพนักงำนมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น 
ส ำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำร กำรประเมินผล
ทดลองงำน ฐำนเงินเดือนปัจจบุนั เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรก ำหนดแผนงำนกำรปรับปรุง
แฟม้ข้อมลูของพนกังำนให้เป็นปัจจบุนั 

 

 

▪ บริษัทฯ ได้มีกำรจัดเก็บเอกสำรครบถ้วน
แล้ว และมีกำรก ำหนดแผนงำนในกำร
ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลของพนักงำนให้เป็น
ปัจจุบัน โดยทุกสิน้เดือน แผนกบุคคลจะ
ท ำกำรปรับปรุงข้อมลูรำยชื่อพนักงำนเข้ำ
ออก รวมทัง้คดัเลือกแฟ้มประวตัิพนักงำน
ที่ลำออกเก็บไว้ต่ำงหำก และทกุสิน้ปีจะมี
กำรป รับป รุง เอกสำรในแฟ้มประวัติ
พนักงำน เช่น เอกสำรกำรปรับเงินเดือน 
และบตัรประชำชนของพนกังำนที่หมดอำย ุ
เป็นต้น 
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หวัข้อ ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ 

ระบบสินทรัพย์ถาวร – ความเส่ียงระดับกลาง 

9. การตรวจนับทรัพย์สิน ▪ บริษัทฯ มีกำรก ำหนดให้หน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของ
ทรัพย์สินต้องนบัทรัพย์สินเองทกุ 6 เดือน และสง่
รำยงำนให้กับฝ่ำยบริกำรกลำง อย่ำงไรก็ดี ไม่
พบรำยงำนกำรตรวจนับดังกล่ำว ส่งมำที่ฝ่ำย
บริกำรกลำง 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรมีกำรจัดท ำแผนและรำยงำนกำร
ตรวจนับสินทรัพย์ รวมถึงระบุวันที่จะตรวจนับ
สินทรัพย์ของแต่ละสำขำ และกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 

▪ บริษัทฯ มีกำรจัดท ำแผนกำรตรวจนับ
สินทรัพย์ของแต่ละสำขำและได้มีกำร
จัดส่งรำยงำนกำรตรวจนับสินทรัพย์ให้
ฝ่ำยบริกำรกลำงแล้ว โดยก ำหนดให้จดัท ำ
แผนกำรตรวจนับล่วงหน้ำในแต่ละปี และ
ให้ทุกปีต้องมีกำรตรวจนับสินทรัพย์ครบ
ทุกหน่วยงำน โดยให้แผนกบริกำรกลำง
เป็นผู้ด ำเนินกำรและจดัส่งรำยงำนผลกำร
ตรวจนับให้ฝ่ำยบัญชีตำมแผนกำรตรวจ
นบัที่ได้ก ำหนดไว้ลว่งหน้ำ 

ระบบการเงนิและงบประมาณ – ความเส่ียงระดับต ่า 

10. น โ ย บ า ย ก า ร จั ด ท า
งบประมาณ 

▪ บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงนโยบำยกำร
จดัท ำงบประมำณอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรมีกำรจัดท ำนโยบำยกำรจัดท ำ
งบประมำณ โดยครอบคลมุถึงวตัถปุระสงค์ของ
กำรจัดท ำงบประมำณ หลักกำรในกำรควบคมุ
งบประมำณ กำรบ ริหำรและกำรติดตำม
งบประมำณ และกำรทบทวนและปรับปรุง
งบประมำณ  

▪ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดท ำนโยบำยและ
แผนกำรจัดท ำงบประมำณอย่ำงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรแล้วซึ่งได้ประกำศใช้แล้วเม่ือ
วันที่ 9 สิงหำคม 2561 เพื่อสนับสนุนและ
ควบคุมให้มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
แ ผ น ธุ ร กิ จ  แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้ ก ำ ร จั ด ท ำ
งบประมำณมีประสิทธิภำพ และมีแนวทำง
ปฏิบัติที่ ชัด เจนโดยครอบคลุมถึงกำร
ก ำหนดหน้ำที่ รับผิดชอบ ประเภทของ
งบประมำณและกำรควบคุมงบประมำณ 
กำรบริหำรและกำรติดตำมงบประมำณ 
และกำรทบทวนและปรับปรุงงบประมำณ 

ระบบเงนิสดย่อยและเบิกชดเชยเงนิสดย่อย และเบิกเงนิทดรองจ่ายและเคลียร์เงนิทดรองจ่าย – ความเส่ียงระดับกลาง 

11. การประทับตรา PAID ใน
เอกสารจ่ายช าระส าหรับเงิน
ทดรองจ่าย 

▪ ชุดเอกสำรกำรจ่ำยช ำระส ำหรับเงินทดรองจ่ำย 
มีกำรประทบัตรำ PAID ไม่ครบถ้วนทกุใบในชดุ
เอกสำรกำรจำ่ยช ำระ  

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบ
ของบริษัทฯ อยำ่งเคร่งครัด รวมทัง้มีกำรทบทวน
คูมื่ออยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

▪ เอกสำรกำรจ่ำยช ำระ มีกำรประทับตรำ 
PAID ครบถ้วนทกุใบในชดุเอกสำรกำรจำ่ย
ช ำระส ำหรับเงินทดรองจ่ำยแล้ว และรอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มกำรเงินได้
แจ้งพนักงำนให้ปฏิบัติตำม SOP อย่ำง
เคร่งครัด นอกจำกนีไ้ด้ก ำหนดให้มีกำรจดั
ตำรำงเวลำให้มีกำรประทับตรำ PAID ให้
ครบถ้วน หำกยังไม่ปฏิบัติตำมอำจใช้
บทลงโทษที่บริษัทฯ ก ำหนดกับผู้ ที่ ไม่
ปฏิบตัิตำม 
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หวัข้อ ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ 

ระบบคลังสินค้าของบริษัทฯ – ความเส่ียงระดับต ่า 

12. แผนผังคลังสินค้า ▪ บ ริ ษัทฯ  อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรป รับป รุงแผนผั ง
คลังสินค้ำของบริษัทฯ เน่ืองจำกบริษัทฯ อยู่ใน
ระหว่ำงกำรย้ำยสินค้ำประเภทอำหำรทัง้หมดไป
ไว้ที่คลังสินค้ำภำยนอก และคงเหลือสินค้ำ
ประเภทของใช้สิน้เปลือง เชน่ จำน ชำม เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรจดัท ำแผนผงัคลงัสินค้ำของบริษัทฯ 
ให้สอดคล้องกับสินค้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อ
สะดวกตอ่กำรปฏิบตัิงำน 

▪ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท ำแผนผังคลังสินค้ำ
ของบริษัทฯ แล้วเม่ือวันที่  24 สิงหำคม 
2561 และก ำหนดใ ห้ ฝ่ ำยคลังสิ น ค้ ำ
รั บ ผิ ด ช อบ ใ นก ำ ร ป รั บป รุ ง แ ผนผั ง
คลงัสินค้ำให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 

ระบบคลังสินค้าภายนอก – ความเส่ียงระดับกลาง 

13. การทบทวนวงเงินประกันภัย
สินค้า 

▪ คู่มือกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ยังไม่มีกำร
ก ำหนดเก่ียวกับกำรทบทวนมลูค่ำของวงเงินที่
ท ำประกนัภยัสินค้ำ เน่ืองจำกในอนำคต บริษัทฯ 
จะมีกำรฝำกสินค้ำที่คลงัสินค้ำภำยนอกมำกขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรมีกำรทบทวนขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน
ส ำหรับระบบจัดกำรคลังสินค้ำภำยนอก โดย
ครอบคลมุถึงเงินประกนัสินค้ำและกำรสอบทำน
มลูค่ำกำรประกันภยัสินค้ำ รวมทัง้ระบุเร่ืองกำร
รำยงำนกำรตรวจนับสินค้ำจำกผู้ รับฝำกทุก
เดือน 

▪ กลุ่มบริษัทฯ ได้ประกำศแนวทำงกำร
ทบทวนเงินประกันภัยคลังสินค้ำและ
หลักเกณฑ์กำรท ำประกันภัย โดยต้อง
ค ำนึงถึงมูลค่ำสินค้ำในคลังทัง้หมดและ
วงเงินประกันต้องไม่ต ่ำกวำ่มลูคำ่สินค้ำใน
คลงั รวมทัง้จะมีกำรตรวจสอบมลูคำ่สินค้ำ
ค งคลั ง  เพื่ อทบทวน เ งิ นป ระกั นภั ย
คลังสินค้ำทุก 6 เดือน และบริษัทฯ ได้
เพิ่มเติมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในสว่นของ
รำยงำนกำรตรวจนับสินค้ำในคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนแล้ว ซึ่งได้ประกำศใช้แล้วเม่ือ
วนัที่ 15 สิงหำคม 2561 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ – ความเส่ียงระดับกลาง 

14. การก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึง
ข้อมูล 

▪ บริษัทฯ ยังไม่มีแบบฟอร์มร้องขอกำรก ำหนด
สิทธ์ิกำรเข้ำถึงข้อมลูอยำ่งเป็นทำงกำร 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรจดัท ำแบบฟอร์มร้องขอกำรก ำหนด
สิทธ์ิกำรเข้ำถึงข้อมลูที่เป็นทำงกำร  

▪ บริษัทฯ ได้ท ำกำรแก้ไข โดยกำรจัดท ำ
แบบฟอร์มใบขอสร้ำงบัญชีผู้ ใช้แล้วเม่ือ
วนัที่ 23 สิงหำคม 2561 

15. ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ เ บี ย บ
ปฏิบัติงาน 

▪ บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงนโยบำยและ
ระเบียบกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยสำรสนเทศ 

ข้อเสนอแนะ 

▪ บริษัทฯ ควรก ำหนดแผนงำนในกำรปรับปรุง
นโยบำยและระเบียบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร 

▪ บริษัทฯ มีกำรป รับป รุงนโยบำยและ
ระเบียบกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยสำรสนเทศ
แล้ว  ซึ่งได้ประกำศใช้แล้วเม่ือวันที่  23 
สิงหำคม 2561 
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นอกจำกนี ้Multiplus มีกำรตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ ใน 2 ด้ำน ได้แก่  

(1) กำรควบคมุทัว่ไป (General Control) 

บริษัทฯ มีกำรจัดท ำนโยบำย ระเบียบปฏิบตัิที่ใช้ในกำรบริหำรจดักำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และ ระบบคอมพิวเตอร์มีกำรก ำหนดกำรควบคมุในกำรเข้ำถึงโปรแกรม เช่น มีกำรก ำหนดให้พิสจูน์ตวัตนของ
ผู้ ใช้ ระบบอย่ำงเหมำะสม ก ำหนดผู้ดูแลควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ เป็นต้น 
รวมทัง้ ระบบงำนสำรสนเทศต่ำงๆ ที่ช่วยสนบัสนุนควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของระบบงำน
สำรสนเทศ ทัง้นี ้ระบบงำนสำรสนเทศโดยรวมขององค์กรมีกำรจดักำรที่ดี มีกำรสรรหำ พฒันำระบบงำนที่ตรง
กับควำมต้องกำรทำงธุรกิจ มีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพัฒนำระบบอย่ำงมีประสิทธิผล นอกจำกนี ้ยังมี
มำตรกำรในกำรกู้ ระบบสำรสนเทศให้กลบัมำใช้งำนได้อย่ำงทนักำรณ์ มีกำรจดัเก็บ ส ำรองข้อมลูไว้ในสถำนที่
ปลอดภัยอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ไม่ได้มีควำมเสี่ยง และอยู่ที่เดียวกันกับศูนย์คอมพิวเตอร์ อีกทัง้บริษัทฯ มี
อปุกรณ์ของระบบเครือขำ่ยตำ่งๆ ครบถ้วนตำมผงั Network Diagram ของบริษัทฯ 

(2) กำรควบคมุภำยในเฉพำะงำน (Application Control)  

โปรแกรมที่ทำงบริษัทฯ มีกำรใช้งำนอยูใ่นปัจจบุนัมีกำรควบคมุ ดงันี ้ 

กำรควบคมุในสว่นกำรรับข้อมลูเข้ำ (Input Control) โดยรำยกำรที่เกิดขึน้ และผ่ำนเข้ำมำในระบบทกุ
รำยกำร จะได้รับกำรตรวจสอบ บนัทึกเข้ำประมวลผลอย่ำงสมบรูณ์อย่ำงถกูต้อง ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม   
บริษัทฯ มีกำรควบคมุกำรบนัทกึข้อมลูที่สมเหตสุมผลเพื่อปอ้งกนัข้อมลูที่ผิดพลำด  

กำรควบคมุในสว่นของกระบวนกำร (Processing Control) ซึ่งรำยกำรตำ่งๆ รวมทัง้รำยกำรที่สร้ำงขึน้
โดยกำรประมวลผลอตัโนมัติได้รับกำรประมวลผลอย่ำงเหมำะสม ไม่มีรำยกำรสญูหำยระหวำ่งกำรประมวลผล 
ไม่มีกำรประมวลผลซ ำ้ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งไม่มีเหตผุลอนัสมควร ข้อผิดพลำดจำกกำรประมวลผลจะถกู
ตรวจพบ และแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

กำรควบคมุรำยงำนจำกระบบผลลพัธ์ (Output Control) จำกกำรประมวลผลที่ถกูต้องและเหมำะสม มี
กำรจ ำกดักำรเข้ำถึง หรือใช้ข้อมลูที่สง่ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ เฉพำะผู้ที่ได้รับอนญุำต กำรสง่ข้อมลูที่ออก
จำก ระบบคอมพิวเตอร์ไปถึงบคุคลที่ได้รับอนมุตัิให้เข้ำถึงอยำ่งเหมำะสม ถกูต้องและทนัเวลำ 

จำกกำรทดสอบกำรควบคมุในสว่นกำรรับข้อมูลเข้ำ (Input) กระบวนกำรประมวลผล (Processing) 
กำรเรียกรำยงำนจำกระบบ (Output) พบวำ่โปรแกรมที่บริษัทฯ ใช้งำนในปัจจบุนัมีประสทิธิผล 

จำกรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของกลุม่บริษัทฯ โดย Multiplus นัน้ ได้มีกำรตรวจสอบ
ระบบควบคุมภำยในของระบบงำนที่เก่ียวกับรำยได้ของธุรกิจ แฟรนไชส์ โดยเป็นกำรตรวจสอบวิธีปฏิบตัิงำน
เก่ียวกบั (1) กำรรับช ำระค่ำสินค้ำและวตัถดุิบ โดยตรวจสอบขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนตัง้แตก่ำรรับค ำสัง่ซือ้สนิค้ำ
จำกแฟรนไชส์ซี กำรตรวจสอบเอกสำรกำรรับสินค้ำซึ่งลงนำมโดยแฟรนไชส์ซีเทียบกบัข้อมลูกำรขำยสินค้ำและ
วตัถดุิบในระบบ กำรออกใบแจ้งหนี ้และกำรรับช ำระเงิน  รวมถึง (2) กำรรับช ำระคำ่ใช้สิทธิ (Royalty Fee) และ 
เงินสมทบค่ำกำรตลำด (Marketing Fee) จำกแฟรนไชส์ซี ซึ่งไม่พบประเด็นกำรควบคมุภำยในที่มีนยัส ำคญัแต่
อยำ่งใด 
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นอกจำกนี ้ในช่วงปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรตรวจสอบและติดตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของ  
แฟรนไชส์ซีในประเทศ 137 สำขำ ตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในสว่นท่ี 2.2 หวัข้อ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ โดย
มีสำขำที่มีกำรปฏิบตัิงำนไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนภำยใต้กำรด ำเนินกำรของแฟรนไชส์ซี จ ำนวน 9 รำย (สำขำ 
แฟรนไชส์จ ำนวน 17 สำขำ) โดยปัญหำสว่นใหญ่ที่พบ ได้แก่ กำรจ ำหน่ำยอำหำรนอกเหนือจำกเมนมูำตรฐำน 
กำรผลิตวัตถุดิบใช้เอง กำรบริกำรและอำหำรไม่ได้มำตรฐำน และมีเพียง 1 สำขำที่มีรำคำอำหำรไม่ตรงกับ
มำตรฐำน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งจดหมำยตกัเตือนแฟรนไชส์ซีทุกรำยแล้ว และได้มีกำรติดตำมให้แฟรนไชส์ซี
ด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว ซึง่กรณีที่แฟรนไชส์ซีไมด่ ำเนินกำรแก้ไข กลุม่บริษัทฯ จะมีหนงัสอืแจ้งเตือนครัง้ที่ 2 และครัง้
ที่ 3 ตำมล ำดับ และอำจพิจำรณำยกเลิกสญัญำแฟรนไชส์ ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหำที่มี
นยัส ำคญักบัแฟรนไชส์ซีจนต้องด ำเนินกำรยกเลกิสญัญำ 

13.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ผู้สอบบญัชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และผู้สอบบญัชีต้องประเมินควำม
เสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด 
ทัง้นี ้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดงักล่ำว ผู้ สอบบัญชีได้ศึกษำและประเมินประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยในของ 
บริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถกูต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อก ำหนดขอบเขตวิธีกำร
ทดสอบและระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน โดยวิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี 
กำรประเมินและกำรทดสอบดงักล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน และ ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในของกิจกำร 

จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้มีข้อสงัเกตและ
ข้อเสนอแนะทำงบัญชี ซึ่งได้น ำเสนอต่อผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมทัง้ผู้ สอบบญัชีได้ติดตำมผลกำรแก้ไขข้อสงัเกตและ
ข้อเสนอแนะดงักลำ่ว เมื่อเดือนสงิหำคม 2561 ซึง่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขได้ครบถ้วนแล้ว สรุปดงันี ้

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษัทฯ 

สินค้าคงเหลือ 

1. ก า ร ต ร ว จ นั บ สิ น ค้ า ค ง เ ห ลื อ ใ น
ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ  
พนกังำนหน้ำสำขำจ ำนวน 2 สำขำ ไมไ่ด้ท ำ
กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือทัง้หมดในคืน
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ก่อนกำรเข้ำตรวจ
นับสินค้ำของผู้ สอบบัญชีตำมระเบียบกำร
ปฏิบัติกำร เร่ืองกำรตรวจนับวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ร้ำนสำขำ ณ วันสิน้เดือนของทุก
เดือนของกลุม่บริษัทฯ  

กลุ่มบริษัทฯ ควรจัดให้มีกำรประชุมเพื่อ
ก ำชับแนวปฏิบัติเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบกำรปฏิบัติกำรของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่ำงเคร่งครัด และให้มีกำรสอบทำนกำร
ปฏิบตัิตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

▪ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้มีกำรแก้ไขโดยแจ้ง
ขัน้ตอนในกำรปฏิบัติงำนและกำร
ตรวจนับสินค้ำคงเหลือกับพนักงำน
สำขำทกุสำขำทรำบแล้ว และทำงฝ่ำย
บัญชีได้มี กำรเข้ำตรวจนับสินค้ำ
คงเหลือทุกสิน้เดือน เพื่อให้พนักงำน
สำขำปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของ
บริษัทฯ 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษัทฯ 

2. ก า ร ต ร ว จ นั บ สิ น ค้ า ค ง เ ห ลื อ ใ น
ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ  
กำรยืมสินค้ำระหว่ำงสำขำไม่ได้แจ้งข้อมลู
กบัทำงฝ่ำยบญัชี  

กลุ่มบริษัทฯ ควรก ำชับและสุ่มตรวจสอบ 
เพื่อให้แน่ใจว่ำพนักงำนได้ปฏิบัติ ตำม
ระเบียบกำรปฏิบัติกำรที่กลุ่มบริษัทฯ ได้
ก ำหนดไว้ 

▪ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดอบรม เพื่อเน้นย ำ้
ให้ปฏิบตัิตำมระเบียบกำรปฏิบตัิของ
บริษัทฯ และสำขำได้ปฏิบัติตำม
ระเบียบดงักลำ่วแล้ว 

3. ก า ร ต ร ว จ นั บ สิ น ค้ า ค ง เ ห ลื อ ใ น
คลังสินค้าเดิมของบริษัทฯ 
กำรจัดเก็บสินค้ำของคลังสินค้ำเดิมของ
บริษัทฯ ไม่มีกำรแยกที่วำงสินค้ำของกลุ่ม
บริษัทฯ ให้เห็นชดัเจน และไม่มีกำรติดป้ำย
เจ้ำของสินค้ำอยำ่งครบถ้วน  

กลุ่มบริษัทฯ ควรหำรือร่วมกับคลังสินค้ำ
เดิมของบริษัทฯ ให้จดัท ำแผนผงักำรจดัวำง
สินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ ให้ชัดเจนและ
สำมำรถตรวจสอบได้  ซึ่ งจะส่งผลให้
สำมำรถพิจำรณำรำยกำรที่ ผิดปกติได้
โดยง่ำย และหำกพบข้อผิดพลำดจะได้
ติดตำมหำสำเหตไุด้ทนัที 

▪ เ ม่ือเดือนกุมภำพันธ์  2561  กลุ่ม
บริษัทฯ ได้ย้ำยสินค้ำและวัตถุดิบที่
เก่ียวกับอำหำร (Food Products) ไป
เก็บไว้ที่คลังสินค้ำของผู้ ให้บริกำร
ด้ำนกำรบริหำรคลังสินค้ำและโลจิ
สติกส์ภำยนอกรำยใหม่แล้ว ซึ่งผู้
ให้บริกำรภำยนอกดงักลำ่วมีกำรแยก
ที่วำงสินค้ำ รวมถึงมีกำรติดเลขที่  
(Tag) ที่สินค้ำของกลุม่บริษัทฯ ด้วย   

รายได้ 

4. การรับสินค้า  
เอกสำรกำรรับสินค้ำไมส่มบรูณ์ โดยผู้ รับ
สินค้ำไมล่งวนัทีแ่ละไมล่งลำยมือชื่อในใบ
รับของ 

กลุม่บริษัทฯ ควรก ำหนดให้พนกังำนปฏิบตัิ
ตำมระเบียบกำรปฏิบตัิงำนที่กลุ่มบริษัทฯ 
ก ำหนดไว้อยำ่งเคร่งครัด 

▪ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดอบรม เพื่อเน้นย ำ้
ให้ปฏิบัติ ตำม ระเบียบกำรปฏิบัติ
ของบริษัทฯ และสำขำได้ปฏิบัติตำม
ระเบียบดังกล่ำวแล้ว รวมทัง้ใบรับ
สินค้ำมีลำยมือชื่อผู้ รับของและวันที่
รับสินค้ำแล้ว 

5. การรับคืนสินค้า 
ZSM มีกำรขำยสินค้ำให้กับบริษัทในกลุ่ม 
และ ZPC มีกำรขำยสินค้ำให้กบัสำขำแฟรน
ไชส์ ซึง่บริษัททัง้สองแหง่มีนโยบำยให้บริษัท
ในกลุ่มและสำขำแฟรนไชส์สำมำรถคืนหรือ
แลกเปลี่ยนสิน ค้ำใหม่ ไ ด้ โดยไม่ มีกำร
ก ำหนดอำย ุและในปี 2560 ZSM และ ZPC 
มีกำรออกใบลดหนีเ้ป็นจ ำนวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 1.6 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 0.3 
ของยอดขำย) และ 2.2 ล้ำนบำท (คิดเป็น
ร้อยละ 0.9 ของยอดขำย) ตำมล ำดับ 
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบำยใน
กำรตัง้ส ำรองกำรรับคืนสินค้ำ ส่งผลให้กำร
ค ำนวนรำยได้ค่ำ Management Fee นัน้
ผิ ดพลำด  และ ต้อง มีกำรป รับป รุ ง ใน
ภำยหลงั 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และ
เพ่ือให้กำรบนัทกึบญัชีถกูต้อง กลุม่บริษัทฯ 
ควรก ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบตัิเก่ียวกับ
กำรรับคืนสินค้ำและจดัให้มีนโยบำยในกำร
บนัทกึบญัชีให้เหมำะสมถกูต้อง 

▪ กลุ่มบริษัทฯ ได้จดัท ำนโยบำยกำรรับ
คืนสินค้ำ โดยจัดให้มีกำรก ำหนด
ระยะเวลำในกำรรับคืนสินค้ำกับทัง้
บริษัทย่อยและ แฟรนไชส์ครบถ้วน
แล้ว 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษัทฯ 

6. รายได้ค่าบริหารจัดการภายในกลุ่ม
บริษัทฯ  
บริษัทฯ ไม่มีกำรท ำสัญญำบริหำรจัดกำร
กบับริษัทยอ่ย จงึอำจมีควำมเสี่ยงในกำรถกู
ประเมินภำษี อำกรแสตมป์ และเบีย้ปรับ
ย้อนหลงัได้ 

กลุ่มบริษัทฯ ควรจดัท ำสญัญำและเอกสำร
หลกัฐำนในกำรบนัทกึบญัชีให้เหมำะสม 

▪ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดท ำ
สญัญำบริหำรจดักำรระหวำ่ง บริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยครบถ้วนแล้ว  

ระบบทรัพยากรบุคคล 

7. การจ่ายเงนิเดือน  
ฝ่ ำยบุคคล มีกำรจ่ ำย เ งิน เดื อนใ ห้ กับ
พนักงำนของ ZPC ที่ลำออกไปแล้วในปี 
2560 จ ำนวน 4 รำย เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำ
ในกำรส่งเอกสำรกำรลำออกมำยังฝ่ำย
บคุคล อยำ่งไรก็ดี ฝ่ำยบคุคลได้รับเงินเดือน
ดงักลำ่วคืนมำเรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มบริษัทฯ ควรก ำหนดระเบียบกำร
ปฏิบัติส ำหรับกำรลำออกของพนักงำนที่
ลำออกให้ชดัเจนและทนัตอ่เวลำ 

▪ กลุ่มบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขโดย
กำรแจ้งให้มีกำรส่งเอกสำรใบลำออก
ที่แผนกสรรหำบุคลำกร และแจ้ง
ระดับบริหำรให้แจ้งกำรลำออกของ
พนกังำนผ่ำน E-mail กรณีที่พนกังำน
ลำออกแบบทนัที ไม่มีกำรเขียนใบลำ
ออก 

สัญญา 

8. สัญญาเช่าพืน้ที่สาขาร้านอาหาร  
สญัญำเชำ่พืน้ที่สำขำร้ำนอำหำรที่ได้รับจำก
ฝ่ำยกฎหมำยนัน้ไม่ครบถ้วน และสัญญำ
เช่ำบำงฉบับอยู่ระหว่ำงกำรลงนำมโดย
คูส่ญัญำ 

กลุ่มบริษัทฯ ควรมีกำรก ำหนดให้มีผู้ ดูแล
จั ด เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม สัญญ ำ ทั ้ง ห ม ด ที่              
กลุ่มบริษัทฯ ท ำธุรกรรม และให้ผู้ ดูแลใส่
สถำนะในกำรติดตำมให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 
และให้มีกำรจดัเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภยั และ
มีกำรควบคมุกำรเข้ำถึงเพื่อป้องกนักำรสญู
หำยของสญัญำ 

▪ กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับปรุงสถำนะของ
สญัญำให้เป็นปัจจบุนัแล้ว และจนถึง
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี
สัญญำเช่ำที่อยู่ระหว่ำงกำรลงนำม 
จ ำนวน 30 สญัญำ  

เร่ืองรายงานการประชุม 

9. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทฯ  
ใ น ปี  2560 ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีกำรเซ็นอนุมัติ
หล ำยฉบับ  และ รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรบำงฉบบัถกูจดัเก็บไม่
ครบ  

กลุ่มบริษัทฯ ควรมีกำรก ำหนดระยะเวลำที่
เหมำะสมในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม
ให้สมบูรณ์และมีกำรตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำรก่อนกำรจดัเก็บ 

▪ กลุม่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรลง
นำมอนุมัติในรำยงำนกำร ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรครบทุกฉบับ
แล้ว 
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เร่ืองการส่งหนังสือยืนยันยอด 

10. การส่งหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนีก้ารค้า 
และเจ้าหนีอ่ื้น และลูกหนีก้ารค้า  
กลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือยืนยนัยอดถกูตีกลบั
หลำยฉบบั ซึง่แสดงให้เห็นวำ่ฐำนข้อมลูของ
กลุม่บริษัทฯ อำจไมไ่ด้รับกำรปรับปรุงข้อมลู
ฐำนข้อมลูเจ้ำหนีแ้ละลกูหนีใ้ห้เป็นปัจจบุนั  

กลุม่บริษัทฯ ต้องปรับปรุงฐำนข้อมลูเจ้ำหนี ้
และลูกห นี ใ้ ห้ เ ป็น ปัจจุบันที่ ส ำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

▪ กลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ มี ก ำ รป รั บป รุ ง
ฐำนข้อมูลเจ้ำหนีแ้ละลูกหนีใ้ห้เป็น
ปัจจบุนัแล้ว 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 8 มกรำคม 2562 ได้พิจำรณำอนมุตัิกำรปรับปรุงแผนกำร
ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ (Internal Audit Plan) ส ำหรับปี 2562 ซึ่งจะด ำเนินกำรตรวจสอบโดยฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ โดยแผนกำรตรวจสอบดังกล่ำว ครอบคลุมถึง (1) ควำมเสี่ยงด้ำนประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรท ำงำน ซึง่รวมถึงกำรตรวจระบบกำรบนัทกึรำยได้และระบบกำรควบคมุคณุภำพและบริกำรของร้ำนแฟรนไชส์ 
รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนควบคมุและตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของแฟรนไชส์  และ (2) กำรลอกเลยีน 
ถูกลอกเลียนแบบธุรกิจ เคร่ืองหมำยกำรค้ำ และลิขสิทธ์ิ ซึ่งจะตรวจในไตรมำสที่ 1 ปี 2562 (3) ควำมเสี่ยงในกำรขยำย
ธุรกิจ และ (4) แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค  ซึ่งจะตรวจในไตรมำสที่ 2 ปี 2562 (5) ควำมเสี่ยงด้ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ (6) ควำมเสี่ยงด้ำน Supply Chain ซึ่งจะตรวจในไตรมำสที่ 3 ปี 2562 (7) ควำมปลอดภัย 
สขุอนำมยัของลกูค้ำและพนกังำน ซึง่จะตรวจในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 นอกจำกนี ้กำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในแตล่ะ
ไตรมำสจะครอบคลมุถึง (8) กำรตรวจนบัสินค้ำและเงินสดของร้ำนสำขำ (9) กำรตรวจสอบด้ำน GMP คลงัสินค้ำ และ 
(10) กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของร้ำนสำขำ 

13.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ตำมมติกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 9 สิงหำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้มอบหมำยให้ นำยสพุงศ์ ลิม่ทอง ท ำหน้ำที่เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ผู้ ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ และจัดท ำรำยงำนและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตำมแผนและนโยบำยกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ใน
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน)    

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคณุสมบตัิของนำยสพุงศ์ ลิ่มทอง แล้วเห็นวำ่ มีควำมเหมำะสมเพียงพอกบั
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่ว เนื่องจำกมีคณุสมบตัิ วฒุิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำน และได้เข้ำรับกำรอบรมที่
เหมำะสมเพียงพอต่อกำรเป็นผู้ควบคมุกำรปฏิบตัิงำนดงักลำ่ว ทัง้นี ้กำรพิจำรณำและอนมุตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำยผู้
ด ำรงต ำแหนง่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท จะต้องผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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14. รายการระหว่างกนั 

 
14.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท 

1. บริษัท ฟดูส์ กิมมิคส์ จ ำกดั กำรให้บริกำรเชำ่พืน้ที่ - นำยสทุธิเดช จิรำธิวฒัน์ ซึง่เป็นบิดำของนำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 
100.0 และเป็นกรรมกำร 

- นำงเนืองนอง จิรำธิวฒัน์ ซึง่เป็นมำรดำของนำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ เป็นกรรมกำร 

2. บริษัท สทุธำรำ สวที จ ำกดั โรงแรม รีสอร์ทและห้องชดุ - นำยสทุธิเดช จิรำธิวฒัน์ ซึง่เป็นบิดำของนำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 
100.0 และเป็นกรรมกำร 

- นำงเนืองนอง จิรำธิวฒัน์ ซึง่เป็นมำรดำของนำยสรรคนนท์ และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ เป็นกรรมกำร 

3. บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ำกดั กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภตัตำคำร/
ร้ำนอำหำร 

- นำยสทุธิเดช จิรำธิวฒัน์ ซึง่เป็นบิดำของนำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 36.0 
และเป็นกรรมกำร 

- นำงเนืองนอง จิรำธิวฒัน์ ซึง่เป็นมำรดำของนำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ และ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ เป็นกรรมกำร 

4. บริษัท เชฟ เบสท์ จ ำกดั กำรเชำ่และกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบั
อสงัหำริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเชำ่จำก
ผู้ อ่ืนเพ่ือเป็นที่พกัอำศยั 

- นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ ซึง่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 98.0 และเป็นกรรมกำร 

5. บริษัท เครซี่ สไปร์ซี่ กรุ๊ป จ ำกดั กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภตัตำคำร/
ร้ำนอำหำร  

- นำงกำญจนำ ชชัวำลย์ ซึง่เป็นคูส่มรสของนำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20.0 
- นำงธิดำรัตน์ ชชัวำลย์ ซึง่เป็นพี่น้องของนำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20.0 

6. นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ - - นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ 

7. นำยบญุยง ตนัสกลุ - - นำยบญุยง ตนัสกลุ เป็นกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ 

8. นำงสภุำเจษฐ วิวฒันำเกษม - - นำงสภุำเจษฐ วิวฒันำเกษม เป็นคูส่มรสของนำยชิตพล วิวฒันำเกษม ซึง่เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 
1.9 
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14.2 รายการระหว่างกัน 

รำยกำรระหวำ่งกนัของกลุม่บริษัทฯ กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  และงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท ฟดูส์    
กิมมิคส์ จ ำกดั 

1.1 รำยจำ่ยคำ่เชำ่ชว่งพืน้ที ่
- ต้นทนุ 
- เจ้ำหนี ้

 
1,961,035.5 

180,374.8 

 
1,653,905.1 

284,996.2 

- เดิมบริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ำกัด ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร แต่ปัจจุบันไม่ได้
ด ำ เ นินธุร กิจดังกล่ำวแล้ว แต่ยัง ถือสิทธิกำรเช่ำ ระยะยำวของพื น้ที่
ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลสำขำบำงนำ และได้ให้กลุ่มบริษัทฯ เช่ำช่วงพืน้ที่
ดังกล่ำว  โดยสิทธิกำรเช่ำระหว่ำงบริษัท ฟูดส์  กิมมิคส์  จ ำกัด  และ
ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลสำขำบำงนำ จะสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2566 

- กลุ่มบริษัทฯ ท ำสัญญำเช่ำช่วงพืน้ที่จำกบริษัท ฟู้ดส์ กิมมิคส์ จ ำกัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรแบรนด์ AKA ที่ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลสำขำบำงนำ 
โดยมีระยะเวลำเช่ำ 3 ปี และต่อสญัญำได้อีกครัง้ละ 3 ปี รวมระยะเวลำเช่ำ
ชว่งทัง้หมด 9 ปี สิน้สดุวนัที่ 1 กรกฎำคม 2562 พืน้ที่ 317.48 ตำรำงเมตร 

- อตัรำคำ่เชำ่เป็นอตัรำแปรผนัตำมยอดขำยที่อตัรำร้อยละ 10 ของยอดขำย ใน
กรณีที่ยอดขำยน้อยกวำ่หรือเทำ่กบั 2.5 ล้ำนบำทตอ่เดือน และร้อยละ 15 ของ
ยอดขำย ในกรณีที่ยอดขำยมำกกวำ่ 2.5 ล้ำนบำทตอ่เดือน ซึง่เป็นอตัรำคำ่เชำ่
ที่เทียบเคียงได้กบับคุคลภำยนอกอ่ืนๆ ซึง่มีอตัรำคำ่เชำ่ที่ค ำนวณจำกยอดขำย 

- ทัง้นี ้หำกในอนำคต กลุ่มบริษัทฯ จะมีกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำในพืน้ที่ดงักลำ่ว 
กลุ่มบริษัทฯ จะพิจำรณำต่ออำยุโดยเปรียบเทียบเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ที่ดี
ที่สุดแก่กลุ่มบริษัทฯ และหำกสิทธิกำรเช่ำของบริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ำกัด 
หมดอำยุลง กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรท ำสัญญำเช่ำโดยตรงกับทำง
ศนูย์กำรค้ำ 

- เ ป็นรำยกำรเช่ำพื น้ที่ เพื่อ
สนับสนนุธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยคิดรำคำตำม
อตัรำแปรผนัของยอดขำย ซึง่
ไม่ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ เสีย
ประโยชน์ จึงพิจำรณำเห็นวำ่
รำยกำรดังกล่ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 1.2 เงินประกนัสญัญำเชำ่ 
- เงินมดัจ ำ 

 
2,666,832.0 

 
2,666,832.0 

- ภำยใต้สัญญำเช่ำช่วงพืน้ที่ ก ำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ วำงเงินประกันกำรเช่ำ
ให้กับบริษัท ฟดูส์ กิมมิคส์ จ ำกัด ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับเงินประกันสญัญำ
เชำ่คืนเม่ือสิน้สดุสญัญำหำกไมมี่กำรปฏิบตัิผิดเงื่อนไขที่ก ำหนดในสญัญำเชำ่ 

- เงินประกันสญัญำเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำ โดยคิดจำกอตัรำคำ่เชำ่
ในอดีตตำมสัญญำเดิมซึ่งเป็นอัตรำคงที่ ระยะเวลำ 6 เดือน ซึ่งมีระยะเวลำ
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยทัว่ไปส ำหรับกำรให้เชำ่พืน้ที่ 

- ตำมแนวทำงของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะด ำเนินกำรท ำสัญญำเช่ำโดยตรงกับทำง
ศูนย์กำรค้ำในอนำคตนัน้ จะท ำให้รำยกำรเงินประกันสัญญำเช่ำดังกล่ำว
สิน้สดุลงในชว่งเวลำนัน้ 

- เป็นรำยกำรที่ เ ก่ียวกับกำร
เช่ำพืน้ที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ทั่วไปเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 

2. บริษัท สทุธำรำ 
สวีท จ ำกดั 

2.1 รำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำ 

- รำยได้ 
- ลกูหนี ้

 
40,819.6 

- 

 
140,614.1 

- 
 

- เม่ือปี 2559 บริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ได้ท ำสัญญำแฟรนไชส์ร้ำนอำหำร  
แบรนด์ต ำมั่วกับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งตำมรำยละเอียดของสัญญำดังกล่ำว 
ก ำหนดให้บริษัท สทุธำรำ สวีท จ ำกัด ในฐำนะ แฟรนไชส์ซีต้องซือ้วตัถดุิบใน
กำรประกอบอำหำรจำกกลุม่บริษัทฯ เชน่ ผ้ำกนัเปือ้น น ำ้ดื่ม เป็นต้น  

- รำคำขำยสินค้ำเป็นรำคำที่เทียบเคียงได้กับรำคำขำยสินค้ำที่กลุ่มบริษัทฯ 
เสนอขำยให้แก่แฟรนไชส์ซีรำยอ่ืน 

- ทัง้นี ้ในเดือนมิถุนำยน 2561 บริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ได้ยกเลิกสัญญำ 
แฟรนไชส์ดงักลำ่วแล้ว 

- เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีรำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ว ไป
เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคล 
ภำยนอก จึงพิจำรณำเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.2 รำยได้จำก Royalty 
Fee 

- รำยได้ 
- ลกูหนี ้

 
10,316.2 

- 

 
4,069.4 

- 
 

- ภำยใต้สัญญำแฟรนไชส์ บริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ต้องช ำระค่ำ Royalty 
Fee ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดตำมอัตรำร้อยละของยอดขำยของแฟรนไชส์
ตำมที่ก ำหนดในสญัญำแฟรนไชส์  

- อตัรำคำ่ Royalty Fee เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำแฟรนไชส์และเป็นอตัรำ
เดียวกนักบัที่กลุม่บริษัทฯ เรียกเก็บจำกแฟรนไชส์ซรีำยอื่น 

- ทัง้นี ้ในเดือนมิถุนำยน 2561 บริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ได้ยกเลิกสัญญำ 
แฟรนไชส์ดงักลำ่วแล้ว 

- เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีรำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ว ไป
เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคล 
ภำยนอก จึงพิจำรณำเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหตสุมผล 

 2.3 รำยได้จำก Marketing 
Fee 

- รำยได้ 
- ลกูหนี ้

 
5,158.1 

- 

 
2,034.7 

- 
 

- ภำยใต้สญัญำแฟรนไชส์ บริษัท สทุธำรำ สวีท จ ำกัด ต้องช ำระคำ่ Marketing 
Fee ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดตำมอัตรำร้อยละของยอดขำยของแฟรนไชส์
ตำมที่ก ำหนดในสญัญำแฟนไชส์  

- อัตรำค่ำ Marketing Fee เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำแฟรนไชส์และเป็น
อตัรำเดียวกนักบัที่กลุม่บริษัทฯ เรียกเก็บจำกแฟรนไชส์ซรีำยอื่น 

- ทัง้นี ้ในเดือนมิถุนำยน 2561 บริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ได้ยกเลิกสัญญำ 
แฟรนไชส์ดงักลำ่วแล้ว 

- เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีรำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ว ไป
เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคล 
ภำยนอก จึงพิจำรณำเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหตสุมผล 

 2.4 รำยได้จำกคำ่ Set Up 
- รำยได้ 
- ลกูหนี ้

 
- 
- 

 
12,290.00 

- 

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

- ค่ำ  Set Up เ ป็นอัตรำที่ เทียบเคียงได้กับที่กลุ่มบริษัทฯ  เ รียกเก็บจำก           
แฟรนไชส์ซีรำยอ่ืน 

- เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยมีรำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ว ไป
เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคล 
ภำยนอก จึงพิจำรณำเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.5 รำยจำ่ยจำกกำรคืนคำ่
สง่เสริมกำรขำย 

- คำ่ใช้จำ่ย 
- เจ้ำหนี ้

 
 

2,313.4 
- 

 
 

1,774.8 
- 

- ส ำหรับกำรเปิดสำขำใหม่ของแฟรนไชส์ซี  กลุ่มบริษัทฯ  จะให้ควำม
ช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี  ในกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรท ำโปรโมชั่น
สง่เสริมกำรขำยในชว่งเร่ิมต้นของกำรเปิดร้ำน  

- รำยจ่ำยจำกกำรคืนค่ำส่งเสริมกำรขำยเป็นอัตรำที่เทียบเคียงได้กับที่กลุ่ม
บริษัทฯ เรียกเก็บจำกแฟรนไชส์ซีรำยอ่ืน 

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

 2.6 รำยจำ่ยจำกกำรซือ้
สินค้ำ 

- ต้นทนุ 
- เจ้ำหนี ้

 
42,131.4 

- 

 
48,783.7 

- 

- เน่ืองจำกบริษัท สุทธำรำ สวีท จ ำกัด ได้ปิดกำรด ำเนินกิจกำรในเดือน
พฤษภำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ จึงซือ้คืนวัตถุดิบจำกบริษัท สุทธำรำ สวีท 
จ ำกัด ซึ่งได้มีกำรซือ้ไปใช้ในระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม ในปี 
2561 บริษัท สทุธำรำ สวีท จ ำกดั ได้กลบัมำเปิดด ำเนินกิจกำรอีกครัง้ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2561 แต่ได้ปิดกำรด ำเนินกิจกำรอีกครัง้ในเดือนมิถุนำยน 2561 
ซึง่ท ำให้กลุม่บริษัทฯ ซือ้คืนวตัถดุิบจำกบริษัท สทุธำรำ สวีท จ ำกดั อีกครัง้ 

- รำคำซือ้คืนวตัถดุิบเทียบเคียงได้กบัอตัรำที่กลุม่บริษัทฯ ขำยให้กบัแฟรนไชส์ซี
รำยอื่น 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุม่บริษัทฯ โดยคิด
รำคำตำมที่กลุ่มบริษัทฯ ได้
ขำยไปตำมจริง ซึ่งไม่ท ำให้
กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ 
จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม
และสมเหตสุมผล  



  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.14 หน้ำที่ 6 
 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.7 รำยจำ่ยคืนเงินประกนั
วตัถดุิบ 

- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
- 

 
- 

- ตำมสัญญำแฟรนไชส์ของกลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดให้แฟรนไชส์ซีต้องวำงเงิน
ประกนักำรซือ้วตัถดุิบ  

- เน่ืองจำกบริษัท สทุธำรำ สวีท จ ำกดั ได้ปิดกำรด ำเนินกิจกำรในเดือนมิถนุำยน 
2561 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ คืนเงินประกันวตัถดุิบให้กับบริษัท สทุธำรำ สวีท 
จ ำกดั  

- รำยจ่ำยคืนเงินประกันวตัถดุิบ คิดตำมอตัรำที่ก ำหนดในสญัญำแฟรนไชส์ ซึ่ง
เป็นอตัรำเดียวกนักบัที่กลุม่บริษัทฯ เรียกเก็บจำกแฟรนไชส์ซีรำยอ่ืน 

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

3. บริษัท สตอร์ค 
(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

3.1 รำยจำ่ยจำกกำรซือ้
สินค้ำ 

- ต้นทนุ 
- เจ้ำหนี ้

 
9,121,873.4 

781,983.8 

 
5,945,939.0 

685,042.1 

- กลุ่มบริษัทฯ ได้ซือ้สินค้ำประเภทขนมหวำนจำกบริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เพ่ือน ำมำจ ำหน่ำยภำยในร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ  

- รำคำซือ้ขำยเป็นรำคำที่เทียบเคียงได้กบักำรซือ้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยรำยอื่น 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ทัว่ไปเทียบเคียงได้กบักำรซือ้
จำกผู้ จัดจ ำหน่ำยรำยอ่ืน จึง
พิ จำรณำ เห็นว่ ำ รำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม
และสมเหต ุสมผล 



  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.14 หน้ำที่ 7 
 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.2 รำยจำ่ยอ่ืนๆ 
- คำ่ใช้จำ่ย 
- เจ้ำหนี ้

 
9,362.5 

- 

 
11,105.0 

- 

- ในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ ซือ้สินค้ำจำกบริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือ
ใช้ส ำหรับกำรเลีย้งรับรองลกูค้ำในงำนเปิดสำขำใหม ่ 

- รำคำซือ้ขำยเป็นรำคำที่เทียบเคียงได้กบักำรซือ้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยรำยอื่น 
- ในงวด 9 เดือนของปี 2561 บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ำกัด เรียกเก็บค่ำ

ขนส่งจำกกำรจดัส่งสินค้ำให้กับสำขำของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดตำมค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้จริง 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ทัว่ไปเทียบเคียงได้กบักำรซือ้
จำกผู้ จัดจ ำหน่ำยรำยอ่ืน จึง
พิ จำรณำ เห็นว่ ำ รำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม
และสมเหต ุสมผล 

 3.3 รำยได้อ่ืนๆ 
- รำยได้ 
- ลกูหนี ้

 
28,881.7 
30,903.4 

 
- 
- 

- เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้จดังำนอบรมสัมมนำ และมีพนักงำนของบริษัท สตอร์ค 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำดังกล่ำวด้วย บริษัทฯ จึงได้
เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำกับบริษัท สตอร์ค (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั  

- รำยได้ค่ำอบรมสัมมนำคิดตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง ตำมจ ำนวนพนักงำน
ของบริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ำกดั ที่เข้ำร่วม 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุม่บริษัทฯ โดยคิด
รำคำตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้
จริง ซึ่งไม่ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ 
เสียประโยชน์ จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 



  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.14 หน้ำที่ 8 
 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. บริษัท เชฟ     
เบสท์ จ ำกดั 

4.1 คำ่เชำ่อำคำรส ำนกังำน 
- คำ่ใช้จำ่ย 
- เจ้ำหนี ้

 
720,000.0 

- 

 
540,000.0 

- 

- กลุม่บริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสญัญำเชำ่อำคำรส ำนกังำน ส ำหรับอำคำรทำวน์โฮม 
จ ำนวน 2 อำคำร ซึ่งตัง้อยู่ในโครงกำร ทำวน์โฮม พำทิโอ้ แจ้งวัฒนะ (เมือง
ทอง) จำกบริษัท เชฟ เบสท์ จ ำกดั เพ่ือใช้เป็นที่ตัง้ส ำนกังำน  

- อำยุสัญญำเช่ำ 3 ปี สิน้สุดวันที่ 3 ตุลำคม 2562 จ ำนวน 1 อำคำร และ 4 
เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 เมษำยน 2562 จ ำนวน 1 อำคำร  โดยมีอตัรำค่ำเช่ำแต่
ละอำคำรเดือนละ 30,000 บำท ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำส ำนักงำนดังกล่ำวสำมำรถ
เทียบเคียงได้กบัอตัรำคำ่เชำ่อำคำรในบริเวณใกล้เคียง  

- ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนกำรย้ำยพนักงำนทัง้หมดให้มำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศ
เดียว ซึ่งคำดว่ำจะด ำเนินกำรในปี 2562 ดงันัน้ รำยกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน
ดงักลำ่วจะสิน้สดุลงในชว่งเวลำดงักลำ่ว 

- เ ป็นรำยกำรเช่ำพื น้ที่ เพื่อ
สนับสนุนธุ ร กิ จ ของกลุ่ม
บ ริ ษัทฯ  โดย มีรำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ว ไป
เ ส มื อ น ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 



  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.14 หน้ำที่ 9 
 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.2 เงินประกนัคำ่เชำ่
ส ำนกังำน 

- เงินมดัจ ำ 

 
180,000.0 

 
180,000.0 

- ภำยใต้สญัญำเชำ่อำคำรส ำนกังำน ก ำหนดให้กลุม่บริษัทฯ วำงเงินประกนักำร
เชำ่ให้กบับริษัท เชฟ เบสท์ จ ำกดั 

- เงินประกันสัญญำกำรเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและมีระยะเวลำ
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยทัว่ไปส ำหรับกำรให้เชำ่พืน้ที่ 

- ตำมแผนกำรย้ำยพนักงำนทัง้หมดให้มำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศเดียว ซึ่ง
คำดว่ำจะด ำเนินกำรในปี 2562 ดงันัน้ รำยกำรเงินประกันคำ่เช่ำส ำนักงำนจะ
สิน้สดุลงในชว่งเวลำดงักลำ่ว 

- เป็นรำยกำรที่ เ ก่ียวกับกำร
เช่ำพืน้ที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ทั่วไปเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 

 4.3 รำยจำ่ยอ่ืนๆ 
- คำ่ใช้จำ่ย 
- เจ้ำหนี ้

 
24,600.0 

- 

 
18,450.0 
6,150.0 

- เน่ืองจำกออฟฟิศส ำนักงำนตัง้อยู่ที่ โครงกำร ทำวน์โฮม พำทิโอ้ แจ้งวัฒนะ 
(เมืองทอง) และมีกำรเรียกเก็บคำ่สว่นกลำงจำกโครงกำรกบับริษัท เชฟ เบสท์ 
จ ำกัด ซึ่งเป็นเจ้ำของอำคำร โดย บริษัท เชฟ เบสท์ จ ำกัด ได้ช ำระค่ำใช้จ่ำย
ดงักลำ่วให้ก่อน แล้วจงึเรียกเก็บจำกกลุม่บริษัทฯ  

- คำ่ใช้จำ่ยคิดตำมต้นทนุคำ่ใช้จำ่ยคำ่สว่นกลำงที่เกิดขึน้จริง 
- ตำมแผนกำรย้ำยพนักงำนทัง้หมดให้มำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศเดียว ซึ่ง

คำดว่ำจะด ำเนินกำรในปี 2562 ดังนัน้ รำยกำรที่ เ ก่ียวเน่ืองกับกำรเช่ำ
ส ำนกังำนจะสิน้สดุลงในชว่งเวลำดงักลำ่ว 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุม่บริษัทฯ โดยคิด
รำคำตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้
จริง ซึ่งไม่ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ 
เสียประโยชน์ จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 



  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.14 หน้ำที่ 10 
 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.4 คำ่เชำ่พืน้ที่ร้ำน 
- ต้นทนุ 
- เจ้ำหนี ้

 
450,000.0 

- 

 
450,000.0 

- 

- กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ส ำหรับพืน้ที่
ขนำด 2 งำน 79 ตำรำงวำ ซึ่งตัง้อยู่ที่ต ำบลบำงปรอก อ ำเภอเมือง จังหวัด
ปทมุธำนี และสิ่งปลกูสร้ำง จำกบริษัท เชฟ เบสท์ จ ำกัด เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ
ร้ำนอำหำรแบรนด์ต ำมัว่ 

- อำยุสัญญำเช่ำ 1 ปี สิน้สุดวันที่ 2 ตุลำคม 2562 โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 
50,000 บำท ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวสำมำรถ
เทียบเคียงได้กบัอตัรำคำ่เชำ่ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงในบริเวณใกล้เคียง 

 

- เป็นรำยกำรเช่ำพืน้ที่เพื่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
โ ด ย มี ร ำ ค ำ แล ะ เ งื่ อ น ไข
ทำงกำรค้ำทั่วไปเสมือนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก 
จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม
และสมเหตสุมผล 

 4.5 เงินประกนัคำ่เชำ่
อำคำร 

- เงินมดัจ ำ 

 
- 

 
100,000.0 

- ภำยใต้สัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ก ำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ วำงเงิน
ประกนักำรเชำ่ให้กบับริษัท เชฟ เบสท์ จ ำกดั 

- เงินประกันสัญญำกำรเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและมีระยะเวลำ
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยทัว่ไปส ำหรับกำรให้เชำ่พืน้ที่ 

- เป็นรำยกำรที่ เ ก่ียวกับกำร
เช่ำพืน้ที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ทั่วไปเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 



  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.14 หน้ำที่ 11 
 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บริษัท เครซี่ 
สไปร์ซี่ กรุ๊ป 
จ ำกดั 

5.1 รำยจำ่ยคำ่ซือ้สินทรัพย์ 
- สินทรัพย์ 
- ลกูหนี ้
 

 
1,377,663.6 

- 

 
- 
- 

- กลุ่มบริษัทฯ ได้ซือ้รถยนต์จ ำนวน 3 คนั จำกบริษัท เครซี่ สไปร์ซี่ กรุ๊ป จ ำกัด 
เพ่ือใช้ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

- รำคำซือ้ขำยเป็นรำคำประเมินจำกผู้ประเมินอิสระ  
- ทัง้นี ้รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ที่เก่ียวเน่ืองกับกำร

ซือ้กิจกำรธุรกิจร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ 

- เป็นรำยกำรซือ้ทรัพย์สินเพื่อ
สนับสนนุธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยมีรำคำเป็นไป
ตำมรำคำประ เ มินจำกผู้
ประเมินอิสระ จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 

6. นำยศิรุวฒัน์ 
ชชัวำลย์ 

6.1 คำ่เชำ่อำคำรส ำนกังำน 
- คำ่ใช้จำ่ย 
- เจ้ำหนี ้

 
840,000.0 

- 

 
630,000.0 

- 

- กลุม่บริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสญัญำเชำ่อำคำรส ำนกังำน ส ำหรับอำคำรทำวน์โฮม 
จ ำนวน 2 อำคำร ซึ่งตัง้อยู่ในโครงกำร ทำวน์โฮม พำทิโอ้ แจ้งวัฒนะ (เมือง
ทอง) จำกนำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ เพ่ือใช้เป็นที่ตัง้ส ำนกังำน  

- อำยสุญัญำเช่ำ 4 เดือน สิน้สดุวนัที่  30 เมษำยน 2562 โดยมีอตัรำค่ำเช่ำแต่
ละอำคำรเดือนละ 35,000 บำท ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำส ำนักงำนดังกล่ำวสำมำรถ
เทียบเคียงได้กบัอตัรำคำ่เชำ่อำคำรในบริเวณใกล้เคียง 

- ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนกำรย้ำยพนักงำนทัง้หมดให้มำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศ
เดียว ซึ่งคำดว่ำจะด ำเนินกำรในปี 2562 ดงันัน้ รำยกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน
ดงักลำ่วจะสิน้สดุลงในชว่งเวลำดงักลำ่ว 

- เ ป็นรำยกำรเช่ำพื น้ที่ เพื่อ
สนับสนุนธุ ร กิ จ ของกลุ่ม
บ ริ ษั ทฯ  โดย มี รำคำและ
เงื่ อนไขทำงกำรค้ำทั่ว ไป
เ ส มื อ น ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 



  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.14 หน้ำที่ 12 
 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 6.2 เงินประกนัคำ่เชำ่
ส ำนกังำน 

- เงินมดัจ ำ 
 

 
210,000.0 

 
210,000.0 

- ภำยใต้สญัญำเชำ่อำคำรส ำนกังำน ก ำหนดให้กลุม่บริษัทฯ วำงเงินประกนักำร
เชำ่ให้กบันำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ 

- เงินประกันสัญญำกำรเช่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและมีระยะเวลำ
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยทัว่ไปส ำหรับกำรให้เชำ่พืน้ที่ 

- ตำมแผนกำรย้ำยพนักงำนทัง้หมดให้มำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศเดียว ซึ่ง
คำดว่ำจะด ำเนินกำรในปี 2562 ดงันัน้ รำยกำรเงินประกันคำ่เช่ำส ำนักงำนจะ
สิน้สดุลงในชว่งเวลำดงักลำ่ว 

- เป็นรำยกำรที่ เ ก่ียวกับกำร
เช่ำพืน้ที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ทั่วไปเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุ 
สมผล 

 6.3 รำยจำ่ยอ่ืนๆ 
- คำ่ใช้จำ่ย 
- เจ้ำหนี ้

 
24,600.0 

- 

 
18,450.0 
6,150.0 

- เน่ืองจำกออฟฟิศส ำนักงำนที่ตัง้อยู่ที่โครงกำร ทำวน์โฮม พำทิโอ้ แจ้งวฒันะ 
(เมืองทอง) และมีกำรเรียกเก็บค่ำส่วนกลำงจำกโครงกำรกับนำยศิรุวัฒน์ 
ชชัวำลย์ ซึ่งเป็นเจ้ำของอำคำร โดยนำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ ได้ช ำระค่ำใช้จ่ำย
ดงักลำ่วให้ก่อน แล้วจงึเรียกเก็บจำกกลุม่บริษัทฯ  

- คำ่ใช้จำ่ยคิดตำมต้นทนุคำ่ใช้จำ่ยคำ่สว่นกลำงที่เกิดขึน้จริง 
- ตำมแผนกำรย้ำยพนักงำนทัง้หมดให้มำอยู่รวมกันภำยในออฟฟิศเดียว ซึ่ง

คำดว่ำจะด ำเนินกำรในปี 2562 ดังนัน้ รำยกำรที่ เ ก่ียวเน่ืองกับกำรเช่ำ
ส ำนกังำนจะสิน้สดุลงในชว่งเวลำดงักลำ่ว 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุม่บริษัทฯ โดยคิด
รำคำตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้
จริง ซึ่งไม่ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ 
เสียประโยชน์ จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 



  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.3.14 หน้ำที่ 13 
 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 6.4 เงินทดรองจำ่ย 
- คำ่ใช้จำ่ย 
- เจ้ำหนี ้

 
229,978.4 

- 

 
21,934.0 

- 

- นำยศิ รุวัฒน์ ชัชวำลย์ ซึ่งเป็นเจ้ำของอำคำร ได้มีกำรทดรองจ่ำยค่ำ
สำธำรณูปโภค ซึ่งได้แก่ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำน ำ้ ที่มีกำรเรียกเก็บ
ภำยใต้ชื่อนำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ แล้วจงึเรียกเก็บจำก กลุม่บริษัทฯ 

- ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคคิดตำมต้นทนุค่ำใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคที่เกิดขึน้
จริง 

- ตำมแผนกำรย้ำยพนกังำนทัง้หมดให้มำอยูร่วมกนัภำยในออฟฟิศเดียว ซึง่คำด
วำ่จะด ำเนินกำรในปี 2562 ดงันัน้ รำยกำรที่เก่ียวเน่ืองกบักำรเชำ่ส ำนกังำนจะ
สิน้สดุลงในชว่งเวลำดงักลำ่ว 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุม่บริษัทฯ โดยคิด
รำคำตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้
จริง ซึ่งไม่ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ 
เสียประโยชน์ จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

7. นำยบญุยง      
ตนัสกลุ 

7.1 รำยจำ่ยคำ่ที่ปรึกษำ 
- คำ่ใช้จำ่ย 
- เจ้ำหนี ้

 
- 
- 

 
300,000.0 

- 

- นำยบุญยง ตนัสกุล ได้รับค่ำตอบแทนในกำรให้ค ำแนะน ำและปรึกษำในเร่ือง
ต่ำงๆ  อันเก่ียวกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรับช่วงกำรปรับ
โครงสร้ำงองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ตำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ ซึ่งสัญญำ
ดงักลำ่วได้หมดอำยลุงเม่ือวนัที่ 31 พฤษภำคม 2561 

- คำ่ใช้จำ่ยที่ปรึกษำคิดตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ ซึง่เป็นไปตำมที่คูส่ญัญำ
ตกลงกนั  

- รำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่เก่ียวข้องกับกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรของกลุม่
บริษัทฯ ที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว 

- เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ และ
เป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ในอดีต
ครัง้เดียว โดยคิดรำคำตำมที่
คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงกนั 
ซึ่งไม่ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ เสีย
ประโยชน์ จึงพิจำรณำเห็นวำ่
รำยกำรดังกล่ำ ว มีควำม
เหมำะสมและสมเหต ุสมผล 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

8. นำงสภุำเจษฐ   
วิวฒันำเกษม 

8.1 รำยจำ่ยคำ่ที่ปรึกษำ 
- คำ่ใช้จำ่ย 
- เจ้ำหนี ้

 

 
- 
- 

 
280,356.0 

- 

- นำงสุภำเจษฐ วิวัฒนำเกษม ได้รับค่ำตอบแทนในกำรให้ค ำแนะน ำและ
ปรึกษำเร่ืองกำรปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์สูตรอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ 
ตำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ ซึ่งสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำประมำณ 6 เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

- คำ่ใช้จำ่ยที่ปรึกษำเทียบเคียงได้กบัอตัรำคำ่ที่ปรึกษำจำกภำยนอก 
 

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

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561 และ ครัง้ที่ 3/2561 
(ภำยใต้บริษัทมหำชน) เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 ได้พิจำรณำข้อมลูรำยกำรระหวำ่งกนัของกลุม่บริษัทฯ ส ำหรับรอบ
ปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 ประกอบกบัสอบถำมข้อมลู
ต่ำงๆ จำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทำนข้อมูลตำมที่ระบุในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมที่ได้รับกำร
ตรวจสอบ และ/หรือสอบทำน โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำงกนัของกลุม่บริษัทฯ ส ำหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2561 นัน้ เป็นรำยกำรที่มีควำม
จ ำเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ และ/หรือเป็นรำยกำรท่ีเป็นไปเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทัว่ไปใน
สถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจตอ่รองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยมีสถำนะเป็นบคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง (Arm’s Length Basis)  

14.4 มาตรการและขัน้ตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561 ได้พิจำรณำอนุมตัิมำตรกำรและ
ขัน้ตอนกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัเพื่อให้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กบั
บุคคล หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ โดย
สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

เพื่อให้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เก่ียวข้องกับกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน ทัง้นี ้กรรมกำรหรือ
ผู้บริหำรที่มีสว่นได้สว่นเสยีในรำยกำรใด จะไมส่ำมำรถเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรอนมุตัิรำยกำรนัน้ 

ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะจดัให้มีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำร่วมประชมุเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรและควำมสมเหตสุมผลของ
รำยกำรนัน้ๆ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั และดูแลให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัและรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัต่อสำธำรณชน
ให้มีควำมถกูต้องครบถ้วน  

ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป และรำยกำรที่เป็นข้อตกลง
ทำงกำรค้ำที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปให้มีมำตรกำรดงันี ้

14.4.1 การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

กำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง หรือ บคุคลที่เก่ียว
โยงกนั ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็น (1) รำยกำรธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป (2) รำยกำรสนบัสนนุ
ธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปและคำ่ตอบแทนสำมำรถค ำนวณได้จำกทรัพย์สินหรือมลูค่ำอ้ำงอิง และ (3) 
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รำยกำรอื่นใดที่ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำร
ของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ก ำหนดให้สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยฝ่ำยจดักำรโดยได้รับอนมุตัิเป็น
หลกักำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมดงักลำ่วได้ หำกรำยกำรดงักลำ่วนัน้
มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระท ำกบัคูส่ญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนัด้วยอ ำนำจ
ต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง และ/หรือบคุคลที่เก่ียว
โยงกนั ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็นได้วำ่
รำยกำรดงักลำ่วมีกำรก ำหนดรำคำหรือเง่ือนไขที่สมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดท ำรำยงำนสรุปรำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันและรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน เพื่อ
รำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในทุกไตรมำส 
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

14.4.2 การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

กำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง หรือ บคุคลที่เก่ียว
โยงกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป จะต้องได้รับกำร
พิจำรณำและให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชมุผู้ถือ
หุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ทัง้นี ้ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัและรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัที่อำจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำร
ระหวำ่งกนัดงักลำ่วเพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นตำมแต่กรณี เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตสุมผล
โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้นทกุรำยเป็นส ำคญั และจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย 
หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในแบบแสดง
รำยกำรข้อมลูประจ ำปี และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

นอกจำกนี ้หำกมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือมีกำรเปลีย่นแปลงข้อตกลง
และเง่ือนไขเก่ียวกบัธุรกรรมระหว่ำงบุคคลที่เก่ียวโยงกนั และ/หรือ บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย กรรมกำรที่มีสว่นได้เสียจะไมเ่ข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในวำระที่เก่ียวกบักำรพิจำรณำเข้ำ
ท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

14.5 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการในอนาคต 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 1 มิถุนำยน 2558 ได้พิจำรณำอนุมตัินโยบำยกำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้ 
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ในอนำคต หำกบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย มีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกำศค ำสัง่หรือข้อก ำหนด ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแห่งประเทศไทย เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรเข้ำท ำ
รำยกำรดงักลำ่วจะไมเ่ป็นกำรโยกย้ำยหรือถ่ำยเทผลประโยชน์ และค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุรำย 

ในกรณีที่เป็นรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและเป็นรำยกำรที่
เกิดขึน้ต่อเนื่องไปในอนำคต บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวให้มีลกัษณะที่เป็น
ข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปโดยอ้ำงอิงกับรำคำและเง่ือนไขที่เหมำะสมและยุติธรรมสมเหตุสมผล
สำมำรถตรวจสอบได้และเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรับรองหลกัเกณฑ์และแนวทำงในกำรด ำเนินกำร
ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
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15. ข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 
ผู้ลงทนุควรพิจำรณำงบกำรเงิน และหมำยเหตปุระกอบงบส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 

2560 และส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ที่ปรำกฎอยูใ่นเอกสำรแนบของเอกสำรฉบบันี ้เพื่อประกอบ
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน  นอกจำกนี ้มูลค่ำรวมที่แสดงในตำรำงอำจไม่
สอดคล้องกบัผลรวมซึง่ค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงอนัเป็นผลมำจำกกำรปัดทศนิยม 

ทัง้นี ้กำรค ำนวณอตัรำสว่นทำงกำรเงินที่ส ำคญั หำกไม่ได้มีกำรระบไุว้เป็นอย่ำงอื่น จะค ำนวณตำมสตูรค ำนวณ
อตัรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำร ที่ก ำหนดในคู่มือจัดท ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล แบบ   
56-1 และ 69-1 ซึง่จดัท ำโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. 

15.1 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี 

15.1.1 ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงนิรวมของบริษัทฯ 

ผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดงันี ้

งบกำรเงนิ ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน บริษัทผู้สอบบัญชี 

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ 
ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
2559 และ 2560 

นำยอภิชำติ สำยะสิต 4229 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท 
แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยำยน 
2561 

นำยอภิชำติ สำยะสิต 4229 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท 
แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 

15.1.2 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี 

งบกำรเงนิ ควำมเหน็ผู้สอบบัญชี 

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัท
ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัทฯ ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 

ผู้สอบบญัชีให้ควำมเห็นวำ่ งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย แสดงฐำนะกำรเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและกระแสเงินสดรวม 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัท
ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัทฯ ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 กนัยำยน 2561 

ผู้สอบบญัชีได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 งบก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือน และเก้ำเดือน  งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของผู้ ถือหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน
รวมแบบย่อ (“ข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้สอบทำน
ข้อมลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลของเฉพำะบริษัทฯ ด้วยเชน่กนั  
โดยผู้สอบบญัชีให้ข้อสรุปว่ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตใุห้เชื่อว่ำข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไม่ได้
จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ใน
สำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของผู้สอบบญัชี 
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15.2 สรุปงบกำรเงนิรวมส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 และงบกำรเงนิส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 

15.2.1 งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด  
ณ วันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

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

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมนุเวียน         

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 74.5 6.4 128.3 8.8 133.7 8.4 161.3  10.4 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 9.7 0.8 22.5 1.6 26.0 1.6 30.6  2.0 

สินค้ำคงเหลือ – สทุธิ 63.4 5.4 78.8 5.4 97.1 6.1 94.9  6.1 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั - - 5.0 0.3 7.2 0.5 6.5  0.4 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 15.5 1.3 14.8 1.0 22.3 1.4 30.7  2.0 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 163.1 14.0 249.4 17.2 286.3 18.0 324.0  20.8 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – รำคำทนุ - - - - - - - - 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ – สทุธิ 805.2 68.9 738.4 50.9 786.3 49.5 715.9  45.9 

คำ่ควำมนิยม - - 183.0 12.6 182.0 11.5 182.0  11.7 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน – สทุธิ 8.9 0.8 74.2 5.1 96.7 6.1 89.5  5.7 

สิทธิกำรเชำ่ – สทุธิ 27.8 2.4 50.7 3.5 57.7 3.6 50.7  3.3 

เงินจำ่ยลว่งหน้ำคำ่สิทธิกำรเชำ่ 24.8 2.1 - - - - -  0.0 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด  
ณ วันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

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

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สทุธิ 13.3 1.1 19.5 1.3 25.9 1.6 26.4  1.7 

เงินมดัจ ำ 122.2 10.5 132.5 9.1 148.2 9.3 159.4  10.2 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 2.8 0.2 2.7 0.2 5.8 0.4 10.8  0.7 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,004.9 86.0 1,201.1 82.8 1,302.5 82.0 1,234.7  79.2 

รวมสินทรัพย์ 1,168.0 100.0 1,450.4 100.0 1,588.9 100.0 1,558.7 100.0 

หมำยเหต:ุ (1)  ร้อยละของสินทรัพย์รวม 

  



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.4.15 หน้ำที่ 4 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด  
ณ วันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

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

หนีสิ้น         

หนีส้ินหมนุเวียน         

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน – สทุธิ 75.0 6.4 555.9 38.3 698.6 44.0 639.7  41.0 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่น 121.5 10.4 127.2 8.8 249.5 15.7 248.7  16.0 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

380.2 32.6 - - - - - - 

สว่นของหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงินที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

0.7 0.1 0.7 0.0 0.8 0.0 1.3  0.1 

ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 4.5 0.4 7.2 0.5 9.7 0.6 5.3  0.3 

เงินปันผลค้ำงจำ่ย - - 303.8 20.9 - - -  0.0 

คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 65.5 5.6 50.1 3.5 72.7 4.6 73.4  4.7 

รำยได้คำ่ธรรมเนียมสมำชิกรอตดับญัชี – สว่นที่ถึง
ก ำหนดรับรู้ภำยในหนึ่งปี 

- - - - 5.3 0.3 10.4  0.7 

รำยได้คำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำรอตดับญัชี – สว่นที่ถึง
ก ำหนดรับรู้ภำยในหนึ่งปี 

- - - - 6.9 0.4 7.6  0.5 

ประมำณกำรหนีส้ินหมนุเวียนจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลกูค้ำ 

- - - - 3.0 0.2 4.0  0.3 

เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำน - - - - - - 14.8  1.0 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.4.15 หน้ำที่ 5 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด  
ณ วันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

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

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 15.6 1.3 26.7 1.8 32.4 2.0 32.5  2.1 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 662.9 56.8 1,071.5 73.9 1,078.8 67.9 1,037.7  66.6 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน         

เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำน 12.0 1.0 6.7 0.5 12.4 0.8 - - 

หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน – สทุธิ 2.7 0.2 1.9 0.1 1.2 0.1 1.6  0.1 

ประมำณกำรหนีส้ินไมห่มนุเวียนจำกโปรแกรมสิทธิ
พิเศษแก่ลกูค้ำ 

1.3 0.1 2.0 0.1 - - -  0.0 

ประมำณกำรหนีส้ินไมห่มนุเวียนผลประโยชน์หนกังำน
เม่ือเกษียณอำย ุ

4.6 0.4 8.0 0.6 10.8 0.7 15.2  1.0 

ประมำณกำรหนีส้ินไมห่มนุเวียนกำรรือ้ถอน 86.2 7.4 85.1 5.9 104.0 6.5 49.6  3.2 

รำยได้จำกคำ่ธรรมเนียมสมำชิก – สทุธิจำกสว่นที่ถึง
ก ำหนดรับรู้ภำยในหนึ่งปี 

- - - - 3.3 0.2 4.0  0.3 

รำยได้คำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำรอตดับญัชี – สทุธิจำก
สว่นที่ถึงก ำหนดรับรู้ภำยในหนึ่งปี 

- - - - 4.5 0.3 6.2  0.4 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น - - 6.1 0.4 8.3 0.5 9.3  0.6 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 106.7 9.1 109.9 7.6 144.4 9.1 86.1  5.5 

รวมหนีสิ้น 769.6 65.9 1,181.3 81.4 1,223.3 77.0 1,123.8  72.1 

หมำยเหต:ุ (1)  ร้อยละของสินทรัพย์รวม 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.4.15 หน้ำที่ 6 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด  
ณ วันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุเรือนหุ้น         

ทนุจดทะเบียน 135.0 11.6 140.6 9.7 140.6 8.9 300.0  19.2 

ทนุที่ออกและช ำระแล้ว 135.0 11.6 140.6 9.7 140.6 8.9 225.0  14.4 

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั - - 78.3 5.4 78.3 4.9 78.3  5.0 

สว่นเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควมคมุ
เดียวกนั 

129.6 11.1 131.0 9.0 144.4 9.1 144.9  9.3 

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม         

จดัสรรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย - - 13.5 0.9 14.1 0.9 20.1  1.3 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร (ขำดทนุสะสม) 133.8 11.5 (94.4) (6.5) (11.8) (0.7) (33.4) -2.1 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 398.4 34.1 269.1 18.6 365.6 23.0 434.9  27.9 

สว่นได้สว่นเสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 398.4 34.1 269.1 18.6 365.6 23.0 434.9  27.9 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,168.0 100.0 1,450.4 100.0 1,588.9 100.0 1,558.7  100.0 

หมำยเหต:ุ (1)  ร้อยละของสินทรัพย์รวม 

  



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.4.15 หน้ำที่ 7 
 

15.2.2 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2560 2561 

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

รำยได้           

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,962.0 99.8 2,158.1 98.9 2,425.0 96.4 1,766.1  96.7 2,142.0  96.2 

รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ - - 15.1 0.7 56.5 2.2 39.0  2.1 49.3  2.2 

รำยได้อ่ืน 3.7 0.2 8.7 0.4 33.7 1.3 21.2  1.2 35.0  1.6 

รวมรำยได้ 1,965.7 100.0 2,181.9 100.0 2,515.2 100.0 1,826.3  100.0 2,226.3  100.0 

ค่ำใช้จ่ำย           

ต้นทนุขำยและบริกำร 1,493.0 75.9 1,669.2 76.5 1,878.7 74.7 1,368.5  74.9 1,659.9  74.6 

ต้นทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ย 41.6 2.1 56.2 2.6 86.7 3.4 68.0  3.7 81.4  3.7 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 275.2 14.0 328.6 15.1 423.5 16.8 310.9  17.0 332.4  14.9 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 17.1 0.9 17.4 0.8 24.5 1.0 17.5  1.0 18.9  0.8 

รวมคำ่ใช้จำ่ย 1,826.8 92.9 2,071.4 94.9 2,413.3 95.9 1,764.9  96.6 2,092.5  94.0 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 139.0 7.1 110.5 5.1 101.9 4.1 61.4  3.4 133.8  6.0 

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (28.9) (1.5) (20.9) (1.0) (20.1) (0.8) (12.2) -0.7 (25.1) -1.1 

ก ำไรส ำหรับงวด 110.1 5.6 89.6 4.1 81.8 3.3 49.2  2.7 108.7  4.9 

หมำยเหต:ุ (1)  ร้อยละของรำยได้รวม 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.4.15 หน้ำที่ 8 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2560 2561 

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

ก ำไรส ำหรับงวด 110.1 5.6 89.6 4.1 81.8 3.3 49.2  2.7 108.7  4.9 

ก ำไร (ขำดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืน:           

รำยกำรที่จะไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหมไ่ปยงัก ำไรหรือ
ขำดทนุในภำยหลงั 

          

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

0.4 0.0 (0.6) (0.0) 1.6 0.1 - - - - 

ภำษีเงินได้ของรำยกำรก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน (0.1) (0.0) 0.1 0.0 (0.3) (0.0) - - - - 

ก ำไร (ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี - สุทธิจำก
ภำษี 

0.3 0.0 (0.5) (0.0) 1.3 0.1 - - - - 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 110.4 5.6 89.1 4.1 83.1 3.4 49.2  2.7 108.7  4.9 

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 110.1 5.6 89.6 4.1 81.8 3.3 49.2  2.7 108.7  4.9 

สว่นที่เป็นของสว่นได้สว่นเสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 - (0.0) - 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 110.1 5.6 89.6 4.1 81.8 3.3 49.2  2.7 108.7  4.9 

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 110.4 5.6 89.1 4.1 83.1 3.4 49.2  2.7 108.7  4.9 

สว่นที่เป็นของสว่นได้สว่นเสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 - (0.0) - 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 110.4 5.6 89.1 4.1 83.1 3.4 49.2  2.7 108.7  4.9 

หมำยเหต:ุ (1)  ร้อยละของรำยได้รวม 
 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที่ 2.4.15 หน้ำที่ 9 
 

15.2.3 งบกระแสเงนิสด 

งบระแสเงนิสด 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน      

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี 110.1 89.6 81.8 49.2  108.7  

รำยกำรปรับกระทบก ำไรส ำหรับปีเป็นเงินสด
สทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 

     

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 133.4 166.2 173.8 127.0  125.0  

ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกู้ รอตดั
บญัชี 

0.6 - - -  -  

ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 3.3 18.3 20.9 17.8  3.2  

ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - 0.0 0.0 0.0  0.0  

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร 7.8 1.0 9.7 1.0  0.6  

ตดัจ ำหน่ำยสินค้ำคงเหลือ - 1.4 0.4 0.3  0.9  

คำ่เผ่ือ (กลบัรำยกำร) สินค้ำเสื่อมสภำพ 0.9 (0.8) 0.3 0.4  0.8  

คำ่เผ่ือ (กลบัรำยกำร) ผลขำดทนุจำกกำรด้อย
คำ่ของสินทรัพย์ 

1.5 1.2 (2.6) (2.6) -  

รำยได้คำ่ธรรมเนียมสมำชิก – สทุธิ - - - -  (3.9) 

รำยได้คำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำ – สทุธิ - - - -  (5.4) 

กลบัรำยกำรประมำณกำรหนีส้ินกำรรือ้ถอน - (0.9) (0.3) (0.3) (17.3) 

ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์พนกังำนเม่ือ
เกษียณอำย ุ

3.0 2.9 4.4 3.3  4.4  

ประมำณกำรหนีส้ินจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลกูค้ำ 

0.7 0.7 1.0 0.6  1.0  

ต้นทนุทำงกำรเงิน 17.1 17.4 24.5 17.5  18.9  

รำยได้เงินปันผล - - - -  -  

รำยได้ดอกเบีย้ (1.3) (0.9) (1.7) (1.2) (0.9) 

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 28.9 20.9 20.1 12.2  25.1  

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้)      

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 2.8 (12.8) (3.5) (11.4) (4.5) 

สินค้ำคงเหลือ (52.3) (16.0) (19.1) 13.2  0.5  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที่ 2.4.15 หน้ำที่ 10 
 

งบระแสเงนิสด 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1.7 1.0 (7.4) (9.7) (8.2) 

เงินมดัจ ำ (32.5) (10.3) (15.7) (9.4) (11.2) 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น - (4.9) 1.9 0.8  -  

หนีส้ินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    - - 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (103.2) 5.7 85.1 11.9  (32.1) 

เงินทดรองจำกบคุคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั (0.9) - - -  -  

เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำน 3.9 (5.2) 5.7 1.1  2.4  

คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 35.6 (15.4) 22.7 10.1  0.9  

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (8.4) 10.5 9.3 14.1  0.1  

รำยได้คำ่ธรรมเนียมสมำชิกรอตดับญัชี - - 8.5 5.8  9.8  

รำยได้คำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำรอตดับญัชี - 0.6 7.8 9.1  7.8  

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น - 6.1 2.2 -  1.1  

จำ่ยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุ - (0.1) - -  -  

จำ่ยคำ่รือ้ถอน - (8.7) (13.1) -  -  

รับคืนภำษีเงินได้หกั ณ ที่จำ่ย - - - -  2.2  

จำ่ยภำษีเงินได้ (56.4) (24.3) (31.5) (26.9) (36.5) 

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 96.1 243.2 384.9 233.9  193.6  

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน      

จำ่ยซือ้เงินลงทนุในหุ้นทนุในบริษัทยอ่ย - (174.1) - - - 

สว่นต ำ่กวำ่ทนุเพ่ิมขึน้จำกกำรซือ้สินทรัพย์
ถำวรจำกบริษัทที่อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุ
เดียวกนั 

(0.1) - - - - 

ตดัจ ำหน่ำยสว่นต ำ่กวำ่ทนุจำกกำรซือ้สินทรัพย์
ถำวรจำกบริษัทที่อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุ
เดียวกนั 

1.8 - - - - 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวร 1.2 0.3 2.0 1.8  2.0  

รับคืนเงินจำกกำรซือ้ธุรกิจ - - 1.1 1.1  -  

ซือ้สินทรัพย์ถำวร (213.1) (96.4) (144.8) (77.1) (45.6) 

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน (5.8) (4.3) (37.2) (37.1) (2.2) 
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งบระแสเงนิสด 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

จำ่ยเงินคำ่สิทธิกำรเชำ่ (1.0) (4.0) (16.1) (16.1) -  

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุเพ่ิมขึน้ 0.0 0.0 - -  -  

จำ่ยคำ่รือ้ถอน - - - (10.0) (2.1) 

รับดอกเบีย้ 1.3 0.9 1.7 1.0  0.6  

เงนิสดสุทธิได้มำกจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ลงทุน 

(215.7) (277.6) (193.3) (136.4) (47.3) 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน      

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน 

285.0 1,047.9 534.0 2,862.4  2,755.0  

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน 

62.3 - - -  -  

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง
และบริษัทยอ่ย 

- 3.9 - -  -  

จำ่ยช ำระเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน (228.0) (567.0) (389.9) (2,718.4) (2,815.0) 

จำ่ยช ำระเงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้องและ
บริษัทยอ่ย 

(36.0) (3.9) - -  -  

จำ่ยช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - (380.7) - -  -  

จำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน (1.7) (0.7) (0.7) (0.6) (0.7) 

เงินสดรับจำกผู้ ถือหุ้นเพ่ือทนุเรือนหุ้น - 5.6 - -  84.4  

จำ่ยเงินปันผล - (0.0) (303.8) (303.8) (124.3) 

จำ่ยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกู้  - - (2.4) (1.4) -  

จำ่ยดอกเบีย้ (16.8) (16.9) (23.5) (16.9) (18.0) 

เงนิสดสุทธิได้มำกจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหำเงนิ 

64.8 88.2 (186.2) (178.6) (118.6) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สุทธิ 

(54.8) 53.8 5.4 (81.1) 27.7  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นปี/
งวด 

129.3 74.5 128.3 128.3 133.7 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วัน
สิน้ปี/งวด 

74.5 128.3 133.7 47.1  161.3  
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15.3 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ส ำหรับปีบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 

ส ำหรับงวดเก้ำ
เดือนสิน้สุด
วันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง      

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.2 0.2 0.3 0.3 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.1 0.1 0.1 0.2 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.2 0.3 0.4 0.2(1) 

อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 177.2 134.1 99.9 100.9(1) 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 2.0 2.7 3.6 3.6 

อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ(2) (เทำ่) 39.6 23.5 21.4 23.0(1) 

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วนั) 9.1 15.3 16.6 15.6 

อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้(เทำ่) 8.6 13.4 10.0 8.9(1) 

ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 41.7 26.8 36.1 40.5 

Cash Cycle (วนั) (30.6) (8.8) (15.9) (21.3) 

อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร      

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ)(3) 23.9 23.2 24.3 24.3 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ) 7.8 5.5 3.8 5.5 

อตัรำก ำไรอ่ืน (ร้อยละ) 0.2 0.4 1.3 1.6 

อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (ร้อยละ) 63.1 204.0 415.4 164.5 

อตัรำก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 5.6 4.1 3.3 4.9 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 32.2 26.9 25.8 36.2(1) 

อตัรำสว่นแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน     

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ) 9.9 6.8 5.4 9.2(1) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ร้อยละ) 25.5 22.5 19.2 20.5(1) 

อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เทำ่) 1.8 1.7 1.7 1.9(1) 

อตัรำสว่นวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน     

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 1.9 4.4 3.3 2.6 

อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 1.2 2.1 1.9 1.5 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 8.3 16.2 17.6 12.6 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) 0.2 0.2 0.4 0.1 

อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (ร้อยละ) - 0.0 371.3 114.3 

หมำยเหต:ุ (1) ค ำนวณโดยวิธีปรับคำ่ให้เป็นรำยปี (Annualize) 
 (2) ค ำนวณจำกสินค้ำคงเหลือทัง้หมด (วตัถดุิบ เคร่ืองดื่ม และสินค้ำสิน้เปลือง) 

(3) ค ำนวณจำกรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร บวกด้วยรำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ หกัด้วยต้นทนุขำยและบริกำร 
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16. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
16.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ำกดัเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2557 และตอ่มำได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัท
มหำชนเมื่อวนัที่ 21 กนัยำยน 2561 โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มุ่งเน้น
กำรลงทนุในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ปัจจุบนับริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผ่ำนบริษัทยอ่ย
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่สำมำรถจ ำแนกเป็น (1) ธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ (2) ธุรกิจแฟรนไชส์ภำยใต้   
แบรนด์ของกลุม่บริษัทฯ และ (3) ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ได้แก่ (3.1) ธุรกิจกำรบริกำรจดัสง่อำหำร (Delivery) และกำรบริกำร
กำรจัดเลีย้ง (Catering)  (3.2) ธุรกิจกำรให้บริกำรบริหำรร้ำนอำหำร (Restaurant Management) และกำรให้บริกำรที่
ปรึกษำเก่ียวกบัร้ำนอำหำร (Restaurant Consultancy) และ  (3.3) ธุรกิจอำหำรค้ำปลีก โดย ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 
กลุม่บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ ที่เปิดด ำเนินกำรอยู่จ ำนวนทัง้สิน้ 12   แบรนด์ มีสำขำ
จ ำนวนทัง้สิน้ 242 สำขำ แบ่งออกเป็นสำขำที่กลุม่บริษัทฯ ลงทนุเองจ ำนวน 104 สำขำ และแฟรนไชส์จ ำนวน 138 สำขำ 
อีกทัง้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีกำรให้สิทธิแฟรนไชส์กบัคูค้่ำในต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและกำรขยำย
กิจกำรในตำ่งประเทศ เช่น ประเทศลำว ประเทศพมำ่ และประเทศกมัพชูำ เป็นต้น 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้รวมเทำ่กบั 1,965.7 ล้ำนบำท 
2,181.9 ล้ำนบำท และ 2,515.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ 216.2 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 11.0 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของสำขำของกลุม่แบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและกำรซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทย
กลุ่มแบรนด์ต ำมัว่ในเดือนตลุำคม 2559 และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ 333.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
15.3 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรของสำขำเดิม กำรรับรู้รำยได้เต็มปีส ำหรับธุรกิจ
ร้ำนอำหำรไทย รำยได้ที่เพิ่มขึน้จำกร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยม แบรนด์ Sushi Cyu ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำซือ้กิจกำร
ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นดงักลำ่วในเดือนเมษำยน 2560 และรำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์เพิ่มขึน้ ตำมจ ำนวนสำขำ แฟรนไชส์
ที่เพิ่มขึน้  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้รวม 1,826.3 ล้ำนบำท และ 
2,226.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 400.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.9 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปี 2560 โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรของ
สำขำเดิม และกำรรับรู้รำยได้เต็มงวดของสำขำที่เปิดใหม่ในช่วงปลำยปี 2560 รวมทัง้รำยได้ที่เพิ่มขึน้จำกกำรเปิดสำขำ
ใหมข่องร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและร้ำนอำหำรไทย 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 469.0 ล้ำนบำท 
504.0 ล้ำนบำท และ 602.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และอตัรำก ำไรขัน้ต้น เทำ่กบัร้อยละ 23.9 ร้อยละ 23.2 และร้อยละ 24.3 
ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 34.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.4 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเติบโต
ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของธุรกิจร้ำนอำหำรซึง่เป็นผลจำกกำรเปิดสำขำร้ำนอำหำรเพิ่มขึน้ และในปี 2560 กลุม่
บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 98.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.6 โดยมีสำเหตหุลกัจำกรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรท่ีเพิม่ขึน้ 
รวมถึงรำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับจ ำนวนสำขำและแฟรนไชส์ซีที่เพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม 
อตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2558 และ 2559 ใกล้เคียงกนั เนื่องจำกต้นทนุเพิ่มขึน้ใกล้เคียงกบัสดัสว่นกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้
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สว่นที่ 2.4.16 หน้ำที่ 2 
 

จำกกำรขำยและบริกำร และอตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2560 เพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรที่กลุม่บริษัทฯ มีกำร
รับรู้รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์เต็มปี และมีกำรขยำยแฟรนไชส์เพิ่มเติมในปีดังกล่ำว  รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร
คำ่ใช้จ่ำยส ำหรับคำ่เช่ำ คำ่บริกำร และคำ่สำธำรณปูโภคที่มีประสทิธิภำพมำกขึน้  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 436.6 ล้ำนบำท 
และ 531.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และอตัรำก ำไรขัน้ต้น เท่ำกบัร้อยละ 24.2 และร้อยละ 24.3 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ก ำไรขัน้ต้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 ซึ่งเพิ่มขึน้ 94.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรที่เพิ่มขึน้ และกำรบริหำรจดักำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับคำ่เช่ำ 
คำ่บริกำร และคำ่สำธำรณปูโภคทีม่ีประสทิธิภำพมำกขึน้ 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิเท่ำกับ 110.1 ล้ำนบำท 
89.6 ล้ำนบำท และ 81.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และอตัรำก ำไรสทุธิ เทำ่กบัร้อยละ 5.6 ร้อยละ 4.1 และร้อยะ 3.3 ตำมล ำดบั 
ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิลดลง 20.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.6 รวมทัง้อตัรำก ำไรสทุธิลดลง โดยมีสำเหตหุลกั
จำกกำรเพิ่มขึน้ของต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยส ำหรับกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์เพื่อสร้ำงควำมรับรู้ของแบรนด์ (Brand 
awareness) กำรเพิ่มขึน้ของต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยจำกกำรตัดจ ำหน่ำยมูลค่ำสญัญำแฟรนไชส์จำกกำรซือ้กิจกำร
ร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ และกำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำกกำรเพิ่มจ ำนวนพนกังำนเพื่อรองรับกำร
ขยำยธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิลดลง 7.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.7 รวมทัง้อตัรำก ำไร
สทุธิลดลง โดยมีสำเหตหุลกักำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรขำย  และกำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จำกกำรเพิ่มเติมผู้บริหำรระดบักลำง และส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มี
ก ำไรสทุธิเท่ำกบั 49.2 ล้ำนบำท และ 108.7 ล้ำนบำท และอตัรำก ำไรสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตำมล ำดบั 
ซึ่งเพิ่มขึน้ 59.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 121.0 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 รวมทัง้อตัรำก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้ โดยมี
สำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และรำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ที่เติบโตขึน้ เป็นหลกั 
รวมทัง้กำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึน้ เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยบริหำรส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำย
พนกังำนฝ่ำยสนนัสนนุซึง่ไมเ่ติบโตตำมจ ำนวนสำขำที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรมีกำรเติบโตขึน้ จึง
ท ำให้เกิดกำรประหยดัตอ่ขนำด (Economy of Scale) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกบั 1,168.0 ล้ำน
บำท 1,450.4 ล้ำนบำท 1,588.9 ล้ำนบำท และ 1,558.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยกำรหลกัของสินทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน 
อำคำรและอปุกรณ์ และเงินมดัจ ำ ซึง่เป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่กลุม่บริษัทฯ ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ 

ส ำหรับกำรจดัหำแหลง่เงินทนุเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทุนในสินทรัพย์ถำวรนัน้ กลุม่บริษัทฯ ใช้เงินทนุ
หลกัจำกเงินกู้ ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และส่วนของผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 
กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทำ่กบั 769.6 ล้ำนบำท 1,181.3 ล้ำนบำท 1,223.3 ล้ำนบำท และ 1,123.8 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั และส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ำกับ 398.4 ล้ำนบำท 269.1 ล้ำนบำท 365.6 ล้ำนบำท และ 434.9 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั โดยมีอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบั 1.9 เท่ำ 4.4 เท่ำ 3.3 เท่ำ และ 2.6 เท่ำ ตำมล ำดบั และ
อตัรำสว่นหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบั 1.2 เท่ำ 2.1 เท่ำ 1.9 เท่ำ และ 1.5 เท่ำ ตำมล ำดบั ทัง้นี ้
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และอตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น มีกำรเพิ่มขึน้ในปี 2559 
เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และทยอยลดลงในปี 2560 และในไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 
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จำกกำรเติบโตของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทฯ ระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นแก่
ประชำชนในครัง้นีแ้ล้ว รวมทัง้บริษัทฯ คำดว่ำจะมีกำรเติบโตของผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรขยำย กิจกำรและกำรให้
สทิธิแฟรนไชส ์ท ำให้บริษัทฯ เช่ือวำ่อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของ
ผู้ ถือหุ้นจะปรับลดลง 

16.2 การซือ้ธุรกิจที่ส าคัญของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2558 – 2560) 

16.2.1 การซือ้ธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ต ามั่ว 

เพื่อกำรขยำยธุรกิจไปยงัร้ำนอำหำรไทย และกำรตอ่ยอดธุรกิจร้ำนอำหำรในรูปแบบแฟรนไชส์ บริษัทฯ 
ได้ลงทนุจ่ำยซือ้ธุรกิจร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ ด้วยมลูค่ำรวม 266.7 ล้ำนบำท เมื่อเดือนตลุำคม 2559 ซึง่
ธุรกิจร้ำนอำหำรไทยกลุ่มแบรนด์ต ำมัว่มีกำรบริหำรงำนร้ำนอำหำรไทยภำยใต้แบรนด์ทัง้หมด 8 แบรนด์ ได้แก่     
ต ำมัว่ เฝอ ลำวญวณ แจ่วฮ้อน เทปปัน ข้ำวมนัไก่คณุย่ำ โคอนุ และครัวไทย รวมทัง้มีกำรให้บริกำรร้ำนอำหำรใน
รูปแบบแฟรนไชส ์จ ำนวนประมำณ 113 สญัญำ ทัง้นี ้รำยละเอียดกำรซือ้ธุรกิจ สรุปดงันี ้

รายละเอียดการซือ้ธุรกิจ มูลค่า (ล้านบาท) 

1. สัญญาซือ้ขายทรัพย์สิน   
1)  ทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง (ส ำนกังำนและสำขำร้ำนอำหำร)  
2)  วตัถดุิบ และ  
3)  ยำนพำหนะ 

8.7 

2. สัญญาซือ้เงินลงทุนในบริษัท สไปซ์ ซินเนอร์จี ้จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ รวมทัง้ก ำหนดให้เจ้ำของเดิมกลุม่แบรนด์
ต ำมั่วด ำเนินกำรยกเลิกสัญญำแฟรนไชส์ทัง้หมดกับกลุ่มตนเอง เพื่อเปลี่ยน
คูส่ญัญำแฟรนไชส์ให้เป็นของบริษัทฯ   

174.1 

3. การให้สิทธิซือ้หุ้นบริษัทฯ จ ำนวน 5,625,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.0 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญทัง้หมดก่อนกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

83.9* 

รวมมูลค่าการจ่ายซือ้ธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ต าม่ัว  266.7 

หมำยเหต ุ * รำคำประเมินยตุิธรรมโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่อยูใ่นรำยชื่อของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มีกำรปันส่วนรำคำซือ้ธุรกิจร้ำนอำหำรไทยกลุ่มแบรนด์ต ำมัว่ (Purchase Price 
Allocation) รำยละเอียดสรุปดงันี ้

รายละเอียดสินทรัพย์จากการซือ้ธุรกิจ มูลค่า (ล้านบาท) 

เงินสด1 5.6 

ทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง (ส ำนกังำนและสำขำร้ำนอำหำร)2 4.2 

วตัถดุิบ2 3.1 

ยำนพำนะ2 1.4 
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รายละเอียดสินทรัพย์จากการซือ้ธุรกิจ มูลค่า (ล้านบาท) 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ3 33.0 

สญัญำแฟรนไชส์ 3 36.0 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (ภำษีที่เก่ียวข้อง)4 0.3 

คำ่ควำมนิยม 183.0 

รวมมูลค่าการจ่ายซือ้ธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ต าม่ัว  266.7 

หมำยเหต ุ 1 เงินสดรับจำกกำรขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจ ำนวน 562,500 หุ้น ที่รำคำมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10.0 บำทตอ่หุ้น 
 2 บนัทกึตำมมลูคำ่เงินที่จำ่ยซือ้ ตำมที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำยทรัพย์สิน  
 3 บนัทกึตำมมลูคำ่รำคำประเมินจำกผู้ประเมินรำคำอิสระ ที่อยูใ่นรำยชื่อของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 4 บนัทกึตำมคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้จริง 

16.2.1 การซือ้ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม แบรนด์ Sushi Cyu  

เมื่อเดือนเมษำยน 2560 GGG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ท ำสญัญำซือ้ธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น
แบบพรีเมี่ยม แบรนด์ Sushi Cyu ในมลูคำ่ทัง้หมด 37.5 ล้ำนบำท จำกบริษัท ซี. แอนเน็กซ์ จ ำกดั และบริษัท เบิร์ด 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (รวมเรียกวำ่ “บริษัทผู้ขำย Sushi Cyu”) ซึ่งประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรแบรนด์ Sushi Cyu 
& Carnival Yakiniku และ Sushi Cyu และ Carnival Yakiniku จ ำนวน 2 สำขำ ได้แก่ สำขำ Eight ทองหล่อ และ
สำขำ ออลล์ซีซัน่ เพลส 

ทัง้นี ้รำยละเอียดกำรซือ้ธุรกิจ ประกอบด้วย 

- กิจกำรร้ำน Sushi Cyu รวมทัง้ทรัพย์สิน ส่วนควบ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ส ำนกังำนภำยใน
ร้ำน ทัง้ 2 สำขำ 

- สนิค้ำคงคลงัและวตัถดุิบ ทัง้ 2 สำขำ  

- เมนรูำยกำรอำหำร และสตูรในกำรประกอบอำหำรของร้ำน 

- สทิธิและหน้ำที่ตำมสญัญำเช่ำและบริกำร ทัง้ 2 สำขำ  

- สทิธิในช่ือทำงกำรค้ำ หรือ เคร่ืองหมำยกำรค้ำ/บริกำร ในนำม “Sushi Cyu & Carnival Yakiniku” และ/
หรือ “Sushi Cyu” และ/หรือ “Carnival Yakiniku” 

นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 4 คนของบริษัทผู้ขำย Sushi Cyu ดงักลำ่ว ได้ให้ค ำรับรองแก่ GGG ว่ำจะ
ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักับร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น แบรนด์ Sushi Cyu ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี นบัแต่วนัที่ท ำ
สญัญำซือ้ขำยธุรกิจ รวมทัง้ภำยหลงักำรเข้ำซือ้ธุรกิจ ทำง GGG ได้ว่ำจ้ำงหวัหน้ำเชฟ เพื่อเป็นที่ปรึกษำในกำร
ด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น แบรนด์ Sushi Cyu เป็นระยะเวลำ 1 ปี (1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) ซึ่งปัจจุบนั
สญัญำที่ปรึกษำดงักลำ่วได้หมดอำยลุงแล้ว 
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ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มีกำรบนัทกึสนิทรัพย์จำกกำรซือ้ธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยมแบรนด์ Sushi 
Cyu รำยละเอียดสรุปดงันี ้

รายละเอียดสินทรัพย์จากการซือ้ธุรกิจ มูลค่า (ล้านบาท) 

วตัถดุิบ1 1.0 

ทรัพย์สิน เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ส ำนกังำนภำยในร้ำนทัง้หมด2 0.6 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ3 35.9 

รวมมูลค่าการจ่ายซือ้ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นแบบพรีเมี่ยม แบรนด์ Sushi Cyu  37.5 

หมำยเหต ุ 1 บนัทกึตำมมลูคำ่เงินที่จำ่ยซือ้ ตำมที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำยทรัพย์สิน  
 2 บนัทกึตำมมลูคำ่รำคำประเมินจำกผู้ประเมินรำคำอิสระ ที่อยูใ่นรำยชื่อของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 3 มลูค่ำยตุิธรรมของเคร่ืองหมำยกำรค้ำ คิดเป็นจ ำนวน 37.4 ล้ำนบำท โดยผู้ประเมินรำคำอิสระ ที่อยู่ใน

รำยชื่อของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

16.3 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

16.3.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

16.3.1.1. รายได้ 

รายได้ 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธ.ค. 

2558 2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,962.0 99.8 2,158.1 98.9 2,425.0 96.4 

รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ - - 15.1 0.7 56.5 2.2 

รำยได้อ่ืน 3.7 0.2 8.7 0.4 33.7 1.3 

รวมรายได้ 1,965.7 100.0 2,181.9 100.0 2,515.2 100.0 

หมำยเหต:ุ (1) ร้อยละของรำยได้รวม  

รำยได้หลกัของกลุม่บริษัทฯ คือ รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 96.4 
– 99.8 ของรำยได้รวมส ำหรับปี 2558 - 2560 ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่
บริษัทฯ มีรำยได้รวมเท่ำกบั 1,965.7 ล้ำนบำท 2,181.9 ล้ำนบำท และ 2,515.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในปี 2559 
กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ 216.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.0 โดยมีสำเหตจุำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำร
ขำยและบริกำร เทำ่กบั 196.1 ล้ำนบำท เป็นหลกั และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ 333.3 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 15.3 โดยมีสำเหตจุำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร เทำ่กบั 266.9 ล้ำนบำท เป็นหลกั 

รำยได้จำกธุรกิจหลกั ประกอบด้วย (1) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ซึ่งจ ำแนกเป็นรำยได้ธุรกิจ
ร้ำนอำหำร (ซึง่รวมรำยได้จำกธุรกิจกำรจดัสง่อำหำรและกำรจดัเลีย้ง และรำยได้จำกธุรกิจค้ำปลกี) และรำยได้จำก
กำรขำยวตัถดุิบให้แก่แฟรนไชส์ซี และ (2) รำยได้จำกกำรให้สทิธิแฟรนไชส์ 
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รายได้จากธุรกิจหลัก 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธ.ค. 

2558 2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 

รำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำร(2) 1,962.0 100.0 2,131.7 98.1 2,316.0 93.3 

รำยได้จำกกำรขำยวตัถดุบิ 
ให้แก่แฟรนไชส์ซ ี

- - 26.4 1.2 109.0 4.4 

รวมรายได้จากการขายและ
บริการ 

1,962.0 100.0 2,158.1 99.3 2,425.0 97.7 

รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ - - 15.1 0.7 56.5 2.3 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 1,962.0 100.0 2,173.2 100.0 2,481.5 100.0 

หมำยเหต:ุ (1) ร้อยละของรำยได้จำกธุรกิจหลกั 
(2) รวมรำยได้จำกธุรกิจจดัสง่อำหำรและกำรจดัเลีย้ง และธุรกิจค้ำปลีก 

รายการ 
ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560 

จ ำนวนสำขำที่เปิดใหมส่ทุธิ(1) (สำขำ) 15 11 14 

จ ำนวนสำขำ ณ สิน้งวด(1) (สำขำ) 77 88 102 

จ ำนวนสำขำแฟรนไชส์ ณ สิน้งวด(2) (สำขำ) - 97 127 

รำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรส ำหรับงวด (ล้ำนบำท) 1,962.0 2,131.7 2,308.8(3) 

อตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรของสำขำเดิม 
(Same-Store Sales Growth: SSSG) (ร้อยละ)(2) 

(9.4) (5.0) 4.0 

อตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำร (ร้อยละ) 5.1  8.7 8.3 

หมำยเหต:ุ (1) เฉพำะสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ 
 (2) ค ำนวณจำกรำยได้รวมของสำขำเดมิเฉลี่ยตอ่จ ำนวนวนัที่เปิดด ำเนินกำรจริงของสำขำเดิม 
(3) ไมร่วมรำยได้จำกธุรกิจจดัสง่อำหำรและกำรจดัเลีย้ง และธุรกิจค้ำปลีก 

- รำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำร:  ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่ม  
บริษัทฯ มีรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำร เท่ำกบั 1,962.0 ล้ำนบำท 2,131.7 ล้ำนบำท และ 2,308.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
ซึง่คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำร ร้อยละ 5.1 ร้อยละ 8.7 และร้อยละ 8.3 ตำมล ำดบั  

ทัง้นี ้ในปี 2558 กลุม่บริษัทฯ มีอตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจอำหำรของสำขำเดิมลดลงร้อยละ 
9.4 เนื่องจำกควำมไมแ่นน่อนของสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมจำกปัญหำทำงกำรเมอืงและกำรลดลงของควำมเช่ือมัน่
ของผู้บริโภค ประกอบกบัเหตกุำรณ์ระเบิดบริเวณสี่แยกรำชประสงค์ ใกล้กบัศำลท้ำวมหำพรหม ในเดือนสงิหำคม 
2558 ซึ่งส่งผลต่อควำมรู้สกึไม่ปลอดภยัในกำรเดินทำงไปห้ำงสรรพสินค้ำของลกูค้ำ จึงส่งผลท ำให้ควำมเช่ือมัน่
ของผู้บริโภคลดลง ทัง้นี ้สถำนที่ตัง้ของสำขำร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำและ
บริเวณกรุงเทพฯ จึงท ำให้อตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจอำหำรของสำขำเดิมลดลงจำกผลกระทบของเหตกุำรณ์
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ดงักลำ่ว อย่ำงไรก็ตำม อตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรโดยรวมเติบโตร้อยละ 5.1 เนื่องจำกกำรขยำย
สำขำร้ำนอำหำรอยำ่งตอ่เนื่องจ ำนวน 15 สำขำของกลุม่บริษัทฯ 

ส ำหรับปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรเพิ่มขึน้ 169.7 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 8.7 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรรับรู้รำยได้เต็มปีส ำหรับสำขำใหม่ที่เปิดในปีก่อน รวมทัง้กำรขยำยสำขำ
เพิ่มเติมจ ำนวน 11 สำขำ รวมเป็นจ ำนวน 88 สำขำในปี 2559 แม้ว่ำอตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำร
ของสำขำเดิมมีกำรเติบโตลดลงร้อยละ 5.0 เนื่องจำกควำมเช่ือมัน่ของผู้บริโภคที่ยงัคงลดลงต่อเนื่องจำกปี 2558 
และกำรปิดปรับปรุงสำขำหลกัของกลุม่บริษัทฯ ซึง่สร้ำงรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรเป็นสว่นใหญ่ให้แก่กลุม่บริษัทฯ เชน่ 
ร้ำนอำหำรแบรนด์ ZEN สำขำห้ำงสรรพสนิค้ำเซ็นทรัลป่ินเกล้ำและสำขำภเูก็ต และร้ำนอำหำรแบรนด์ AKA สำขำ
ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลพระรำม 3 เป็นต้น รวมถึงกำรมีเหตุกำรณ์พิเศษและกำรไว้อำลยัตัง้แต่เดือนตุลำคมปี 
2559 ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้งดกิจกรรมกำรสง่เสริมกำรขำย 

ส ำหรับปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรเพิ่มขึน้ 177.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.3 โดย
มีสำเหตหุลกัจำกอตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรของสำขำเดิมที่มีกำรปรับตวัดีขึน้เป็นอตัรำร้อยละ 4.0 
โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรฟืน้ตวัของกำรท ำกำรตลำดและกำรโฆษณำของกลุม่บริษัทฯ ภำยหลงัจำกกำรไว้อำลยั 
และกำรรับรู้รำยได้เต็มปีส ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่  และรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรที่เพิ่มขึน้จำก
ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบรนด์พรีเมี่ยม Sushi Cyu ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นดงักล่ำวในเดือน
เมษำยน 2560 รวมทัง้กำรขยำยสำขำเพิ่มเติมจ ำนวน 14 สำขำ รวมเป็นจ ำนวน 102 สำขำในปี 2560 

- รำยได้จำกกำรขำยวตัถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซี: ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 
2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยวตัถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซีเท่ำกับ 26.4 ล้ำนบำท และ 109.0 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ เร่ิมมีรำยได้จำกกำรขำยวตัถดุิบให้แก่แฟรนไชส์ซี จำกกำรที่บริษัทฯ เข้ำ
ซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ ซึง่มีกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนแฟรนไชส์ด้วย และในปี 2560 รำยได้จำกกำร
ขำยวัตถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซีเพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนสำขำแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึน้ ซึ่ง เป็นไปตำมสัญญำแฟรนไชส์ที่
ก ำหนดให้แฟรนไชส์ซีต้องซือ้วตัถดุิบจำกกลุม่บริษัทฯ 

แบรนด์ 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560 

ZEN 43 45 43 

AKA 16 16 16 

On The Table 16 16 16 

Tetsu 1 1 1 

Sushi Cyu - - 3 

Musha - - 1 

Thai Brand - 9 22 
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แบรนด์ 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560 

Inactive Brands* 1 1 0 

รวม 77 88 102 

หมำยเหต ุ*Inactive Brands ได้แก่ Donburi และ Gyu Grill ซึง่ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ ไมไ่ด้ใช้แบรนด์ร้ำนอำหำรดงักลำ่วแล้ว 

- รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์: ประกอบด้วย รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ รำยได้จำกค่ำใช้สทิธิ 
และรำยได้จำกเงินสมทบค่ำกำรตลำด  ทัง้นี ้ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีรำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ 
อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลงักำรเข้ำซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ กลุม่บริษัทฯ จึงเร่ิมรับรู้รำยได้จำกกำร
ให้สทิธิแฟรนไชส์ในปี 2559 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้สทิธิแฟรน
ไชส์เท่ำกับ 15.1 ล้ำนบำท และ 56.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้สิทธิ 
แฟรนไชส์เพิ่มขึน้ 41.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 274.2 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์
เต็มปีและกำรขยำยสำขำของแฟรนไชส์  

รำยได้อื่นของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรตกแตง่ร้ำนและติดตัง้ร้ำนให้แฟรนไชส์ซี และ
รำยได้อื่นๆ สรุปดงันี ้

รายได้อื่น 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธ.ค. 
2558 2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 

รำยได้จำกกำรตกแตง่ร้ำน และติดตัง้
ร้ำนให้แฟรนไชส์ซี – สทุธิ 

- - 2.4 27.6 18.8 55.8 

รำยได้อ่ืนๆ 3.7 100.0 6.3 72.4 14.9 44.2 
รวมรายได้อื่น 3.7 100.0 8.7 100.0 33.7 100.0 

หมำยเหต:ุ (1)  ร้อยละของรำยได้อ่ืน 
(2) รำยได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ รำยได้จำกกำรขำยเศษซำก รำยได้บตัรสมำชิก รำยได้จำกเงินสว่นลดจำกคูค้่ำ เป็นหลกั 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 3.7 
ล้ำนบำท 8.7 ล้ำนบำท และ 33.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้อื่น เพิ่มขึน้ 5.0 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 135.1 โดยมีสำเหตหุลกัจำกรำยได้จำกกำรตกแต่งและติดตัง้สำขำแฟรนไชส์-สทุธิ ที่เพิ่มขึน้ และในปี 
2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้อื่นเพิ่มขึน้ 25.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 287.4 โดยมีสำเหตุหลกัจำกรำยได้จำกกำร
ตกแต่งและติดตัง้สำขำแฟรนไชส์-สทุธิ ที่เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัจำกจ ำนวนสำขำแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึน้ รวมถึงกำร
เพิ่มขึน้ของรำยได้จำกเงินสว่นลดจำกคูค้่ำ (Rebate) ที่เพิ่มขึน้ 
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16.3.1.2. ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการ 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธ.ค. 

2558 2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 

ต้นทนุวตัถดุิบ 653.2 43.8 731.4 43.8 868.3 46.2 

คำ่เชำ่ คำ่บริกำร และคำ่
สำธำรณปูโภค 

318.2 21.3 372.3 22.3 392.6 20.9 

คำ่ใช้จำ่ยพนกังำน 360.5 24.1 364.5 21.8 412.2 21.9 

คำ่เสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 122.0 8.2 150.3 9.0 144.0 7.7 

ต้นทนุอ่ืนๆ 38.9 2.6 50.7 3.0 61.6 3.3 

ต้นทุนขายและบริการรวม 1,493.0 100.0 1,669.2 100.0 1,878.7 100.0 

หมำยเหต:ุ  (1) ร้อยละของต้นทนุขำยและบริกำรรวม 
 (2) ต้นทนุอ่ืนๆ เชน่ คำ่ซอ่มแซม คำ่วสัดสุิน้เปลือง และคำ่เบีย้ประกนัภยัหน้ำร้ำน เป็นต้น 

ต้นทุนขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรและค่ำ
สำธำรณปูโภค คำ่ใช้จ่ำยพนกังำน คำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหนำ่ย และต้นทนุอื่นๆ ดงันี ้

ต้นทนุวตัถดุิบ ประกอบด้วย วตัถดุิบที่ใช้ในกำรประกอบอำหำร เช่น เนือ้สตัว์ เนือ้สตัว์แช่แข็ง ผกัและ
ผลไม้ และขนมหวำน และอปุกรณ์ที่ใช้ในร้ำนอำหำร เช่น ตะเกียบ กลอ่งบรรจภุณัฑ์อำหำร เป็นต้น 

คำ่เช่ำ คำ่บริกำรและคำ่สำธำรณปูโภค และค่ำจ่ำยพนกังำน เป็นคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำน
ของร้ำนอำหำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ 

ค่ำเสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย สว่นใหญ่เป็นคำ่เสื่อมรำคำคำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรับอปุกรณ์ เคร่ืองมือ 
สว่นปรับปรุงสทิธิกำรเช่ำ  

ต้นทนุอื่นๆ ประกอบด้วย คำ่ซอ่มแซม คำ่วสัดสุิน้เปลอืง สทิธิคำ่เช่ำตดัจ่ำย เป็นต้น  

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขำยและบริกำร
เท่ำกบั 1,493.0 ล้ำนบำท 1,669.2 ล้ำนบำท และ 1,878.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุ
ขำยและบริกำรเพิ่มขึน้ 176.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.8 เนื่องจำกต้นทุนวตัถุดิบเพิ่มสงูขึน้ สอดคล้องกับกำร
เพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของธรุกิจร้ำนอำหำรที่เพิ่มขึน้ รวมถึงกำรเพิ่มขึน้ของคำ่เช่ำ คำ่บริกำรและ
ค่ำสำธำรณปูโภค ซึ่งเป็นผลจำกจ ำนวนสำขำที่เพิ่มมำกขึน้ภำยหลงักำรเข้ำซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์
ต ำมัว่ และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุขำยและบริกำรเพิ่มขึน้ 209.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.6 โดยเป็นผล
จำกต้นทนุวตัถดุิบอำหำร ทัง้อำหำรสด และอำหำรแช่แข็ง เช่น ปลำแซลมอ่น เป็นต้น มีกำรปรับเพิ่มขึน้ สอดคล้อง
กบักำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร รวมถึงกำรขำยวตัถดุิบให้แฟรนไชส์ซีที่เพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนสำขำ 
แฟรนไชส์ที่เพิ่มขึน้ 
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16.3.1.3. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

รายการ 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธ.ค. 

2558 2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,962.0 100.0 2,158.1 99.3 2,425.0 97.7 

รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ - - 15.1 0.7 56.5 2.3 

รายได้จากธุรกิจหลัก 1,962.0 100.0 2,173.2 100.0 2,481.5 100.0 

ต้นทนุขำยและบริกำร 1,493.0 76.1 1,669.2 76.8 1,878.7 75.7 

ก าไรขัน้ต้น 469.0 23.9 504.0 23.2 602.8 24.3 

หมำยเหต:ุ (1) ร้อยละของรำยได้จำกธุรกิจหลกั 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบั 469.0 
ล้ำนบำท 504.0 ล้ำนบำท และ 602.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 23.9 ร้อยละ 23.2 
และร้อยละ 24.3 ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 34.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.4 โดยมี
สำเหตหุลกัจำกรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรที่เพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม อตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2559 ลดลงเล็กน้อย 
เนื่องจำกต้นทุนขำยและบริกำรหลกั ได้แก่ ต้นทุนวตัถุดิบ และค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร และค่ำสำธำรณูปโภค เพิ่มขึน้
มำกกว่ำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเล็กน้อย  และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 
98.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.6 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรและรำยได้จำก
กำรให้สทิธิแฟรนไชส์ ซึง่เป็นผลจำกจ ำนวนสำขำของกลุม่บริษัทฯ และจ ำนวนสำขำแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึน้ แม้วำ่ต้นทนุ
วตัถดุิบปรับสงูขึน้ โดยเฉพำะอำหำรสดและอำหำรแช่แข็ง เช่น ปลำแซลม่อน เป็นต้น จึงสง่ผลให้ก ำไรขัน้ต้นและ
อตัรำก ำไรขัน้ต้นปรับตวัดีขึน้ 

16.3.1.4. ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

ต้นทนุในกำรจดัจ ำหน่ำยของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ค่ำโฆษณำ ค่ำสง่เสริมกำรตลำด และค่ำตดัจ ำหนำ่ย
สญัญำแฟรนไชส์ เป็นหลกั  

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ย
เทำ่กบั 41.6 ล้ำนบำท 56.2 ล้ำนบำท และ 86.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ร้อยละ 2.6 และ  ร้อย
ละ 3.4 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุในกำรจดัจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ 14.6 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 35.2 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรตดัจ ำหน่ำยมลูค่ำสญัญำแฟรนไชส์จำกกำรซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทยกลุ่ม
แบรนด์ต ำมั่ว ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่เพิ่มขึน้เพื่อสร้ำงควำมรับรู้ของแบรนด์ (Brand 
Awareness) ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรท ำกำรตลำดของกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ มีกำร
เร่ิมท ำกำรตลำดส ำหรับร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ที่กลุม่บริษัทฯ ได้ซือ้กิจกำรมำ และ ในปี 2560          กลุม่
บริษัทฯ มีต้นทนุในกำรจดัจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ 30.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 54.2 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรขำย เช่น กำรจ่ำยค่ำสง่เสริมกำรขำยให้แก่ Food Panda ส ำหรับบริกำรจดัสง่อำหำร 
Delivery เป็นต้น 

16.3.1.5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรและค่ำ
สำธำรณปูโภค คำ่เสือ่มและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย คำ่วสัดสุิน้เปลอืง และคำ่ธรรมเนียมธนำคำร เป็นหลกั 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
เท่ำกับ 275.2 ล้ำนบำท 328.6 ล้ำนบำท และ 423.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 14.0 ร้อยละ 15.1 
และร้อยละ 16.8 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ 53.4 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 19.4 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยพนกังำน และค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรและค่ำสำธำรณปูโภคที่
เพิ่มขึน้จำกกำรรับรู้ค่ำเช่ำเต็มปีจำกกำรเช่ำคลงัสินค้ำห้องเย็นแห่งใหม่เมื่อปลำยปี 2558 และในปี 2560 กลุ่ม
บริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ 94.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.9 โดยมีสำเหตหุลกัจำกคำ่ใช้จ่ำยพนกังำน
เพิ่มขึน้เป็นหลกั เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มีกำรจ้ำงพนกังำนในต ำแหน่งผู้บริหำรระดบักลำงเพิ่มขึน้เพื่อรองรับกำร
ขยำยธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

16.3.1.6. ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทำงกำรเงินสว่นใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้จ่ำยที่ช ำระให้กบัสถำบนักำรเงินส ำหรับกำรกู้ยืมเงิน
ทัง้ระยะสัน้ และคำ่ธรรมเนียมกำรกู้ยืม 

ในปี 2558 – 2560 ต้นทุนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.9 ร้อยละ 0.8 และ  
ร้อยละ 1.0 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั  

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุทำงกำรเงินเทำ่กบั 
17.1 ล้ำนบำท 17.4 ล้ำนบำท และ 24.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
เพิ่มขึน้ 0.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.9 โดยมีสำเหตจุำกดอกเบีย้จ่ำยที่เพิ่มขึน้เล็กน้อย และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ 
มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 7.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 40.8 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้จ่ำย 
เนื่องจำกกลุม่บริษัทฯ มีกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้เพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผล และเพื่อกำรเข้ำ
ซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ 

16.3.1.7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
เท่ำกับ 28.9 ล้ำนบำท 20.9 ล้ำนบำท และ 20.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้ลดลง 8.0 ล้ำนบำท เนื่องจำกก ำไรก่อนภำษีเงินได้ของธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นลดลงจำกปี 2558 และในปี 
2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง 0.8 ล้ำนบำท เนื่องจำกธุรกิจร้ำนอำหำรไทยแบรนด์ต ำมัว่ และ
ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยม แบรนด์ Sushi Cyu ที่มีกำรซือ้เข้ำมำในปี 2559 และ 2560 ตำมล ำดับ ยังมีผล
ประกอบกำรขำดทนุ จึงสง่ผลให้คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง  
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16.3.1.8. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 110.1 
ล้ำนบำท 89.6 ล้ำนบำท และ 81.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิ ร้อยละ 5.6 ร้อยละ 4.1 และ
ร้อยละ 3.3 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิลดลง 20.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
18.6 โดยมีสำเหตหุลกัจำกต้นทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ยส ำหรับกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ที่เพิ่มขึน้เพื่อสร้ำงควำมรับรู้
ของแบรนด์ (Brand awareness) และคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึน้จำกกำรเพิ่มจ ำนวนพนกังำนเพื่อรองรับกำร
ขยำยธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ จึงสง่ผลให้ก ำไรสทุธิและอตัรำก ำไรสทุธิลดลง และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ
ลดลง 7.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.7 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจำกกำรตดั
จ ำหนำ่ยมลูคำ่สญัญำแฟรนไชส์จำกกำรซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ รวมทัง้คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ที่เพิ่มขึน้จำกกำรเพิ่มเติมบคุลำกรในระดบับริหำร จึงสง่ผลให้ก ำไรสทุธิและอตัรำก ำไรสทุธิลดลง  

16.3.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2560 เทียบกับ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

16.3.2.1. รายได้ 

หมำยเหต:ุ (1) ร้อยละของรำยได้รวม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้รวมเท่ำกับ 
1,826.3 ล้ำนบำท และ 2,226.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 รำยได้
รวมของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้ 400.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2560 โดยมีสำเหตจุำก
กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเป็นหลกั 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำร
ขำยและบริกำร คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 96.7 และร้อยละ 96.2 ของรำยได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ตำมล ำดบั 
มีรำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.1 และร้อยละ 2.2 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ตำมล ำดบั และมีรำยได้อื่นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.2 และร้อยละ 1.6 ของรำยได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ตำมล ำดบั 

 

 

รายได้ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2560 2561 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,766.1 96.7 2,142.0 96.2 

รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ 39.0 2.1 49.3 2.2 

รำยได้อ่ืน 21.2 1.2 35.0 1.6 

รายได้รวม 1,826.3 100.0 2,226.3 100.0 
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หมำยเหต:ุ  (1) ร้อยละของรำยได้จำกธุรกิจหลกั 
 (2) รวมรำยได้จำกธุรกิจจดัสง่อำหำรและกำรจดัเลีย้ง และธุรกิจค้ำปลีก 

รายการ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2560 2561 

จ ำนวนสำขำที่เปิดใหมส่ทุธิ(1) (สำขำ) 4 2 

จ ำนวนสำขำ ณ สิน้งวด(1) (สำขำ) 92 104 

จ ำนวนสำขำแฟรนไชส์ ณ สิน้งวด(2) (สำขำ) 114 138 

รำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรส ำหรับงวด(3) (ล้ำนบำท) 1,683.3 2,017.6 

อตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรของสำขำเดิม (Same-
Store Sales Growth: SSSG) (ร้อยละ)(4) 

2.8 7.4 

อตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำร (ร้อยละ) 11.5 19.9 

      หมำยเหต:ุ )1( เฉพำะสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ โดยค ำนวณจำกจ ำนวนสำขำที่เปิดระหวำ่งปี หกัด้วยจ ำนวนสำขำที่ปิดระหวำ่งปี 
(2) จ ำนวนสำขำแฟรนไชส์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวน 145 สำขำ 

(3) ไมร่วมรำยได้จำกธุรกิจจดัสง่อำหำรและกำรจดัเลีย้ง และธุรกิจค้ำปลีก 
(4) ค ำนวณจำกรำยได้รวมของสำขำเดมิเฉลี่ยตอ่จ ำนวนวนัที่เปิดด ำเนินกำรจริงของสำขำเดิม 

- รำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำร :  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยำยน 2560 และ 2561              
กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำร เท่ำกับ 1,683.3 ล้ำนบำท และ 2,017.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็น
อตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำร ร้อยละ 19.9 ทัง้นี ้ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่
บริษัทฯ มีรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรเพิ่มขึน้ 334.4 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำกำรเตบิโตของ
รำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรของสำขำเดิมในอตัรำร้อยละ 7.4 ซึง่เป็นผลจำกกำรท ำกำรตลำดที่เพิ่มขึน้และได้ผลมำกขึน้
ส ำหรับร้ำนอำหำรแบรนด์ ZEN AKA และ On The Table โดยมีอตัรำกำรเติบโตที่ดีขึน้จำกงวดเดียวกนัในปี 2560 
ซึ่งมีอตัรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำรของสำขำเดิมที่ร้อยละ 2.8 รวมถึงกำรรับรู้รำยได้จำกสำขำที่เปิด
ใหม่ในช่วงปลำยปี 2560 ส ำหรับแบรนด์ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและร้ำนอำหำรไทย รวมทัง้กำรขยำยสำขำเพิ่มเติมเป็น
จ ำนวน 104 สำขำในงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2561 

รายได้จากธุรกิจหลัก 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2560 2561 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

รำยได้ธุรกิจร้ำนอำหำร(2) 1,688.1 93.5 2,031.4 92.7 

รำยได้จำกกำรขำยวตัถดุบิให้แก่   
แฟรนไชส์ซ ี

78.1 4.3 110.6 5.0 

รายได้จากการขายและบริการรวม 1,766.1 97.8 2,142.0 97.8 

รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ 39.0 2.2 49.3 2.2 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 1,805.1 100.0 2,191.3 100.0 
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แบรนด์ 

จ านวนสาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 

 ณ วันที่ 30 ก.ย. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

 2560 2561 2561 

ZEN 42 43 43 

AKA 15 15 17 

On The Table 15 18 18 

Tetsu 1 1 1 

Sushi Cyu 2 3 3 

Musha - 2 4 

Thai Brand 17 22 24 

รวม 92 104 110 

- รำยได้จำกกำรขำยวตัถดุิบให้แก่แฟรนไชส์ซี: ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2560 
และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยวตัถดุิบให้แก่แฟรนไชส์ซีเทำ่กบั 78.1 ล้ำนบำท และ 110.6 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยวตัถดุิบให้แก่ 
แฟรนไชส์ซีเพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนสำขำแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 138 สำขำในงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2561 

- รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์: ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2561 
กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์เท่ำกบั 39.0 ล้ำนบำท และ 49.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในงวด
เก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้สทิธิแฟรนไชส์เพิ่มขึน้ 10.3 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 26.5 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของสำขำแฟรนไชส์ และกำรปรับเพิ่มอตัรำกำรเรียกเก็บค่ำใช้สิท ธิ 
(Royalty Fee) และ เงินสมทบคำ่โฆษณำ (Marketing Fee) ส ำหรับแฟรนไชส์ซีที่มีกำรตอ่สญัญำขอใช้สิทธิและแฟ
รนไชส์ซีรำยใหมร่ำยได้อื่น: ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้อื่น
เท่ำกับ 21.2 ล้ำนบำท และ 35.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่ม
บริษัทฯ มีรำยได้อื่นเพิ่มขึน้ 13.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 64.9 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรกลบัรำยกำรประมำณกำรรือ้
ถอนเท่ำกับ 17.3 ล้ำนบำท เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มีกำรปรับประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรือ้ถอนจำกกำร
ตรวจสอบรำคำจำกผู้ รับเหมำภำยนอกที่มีอตัรำคำ่รือ้ถอนท่ีลดลง และกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้บตัรสมำชิก 
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16.3.2.2. ต้นทุนขายและบริการ 

หมำยเหต:ุ (1) ร้อยละของต้นทนุกำรขำยและบริกำรรวม 
 (2) อ่ืนๆ เชน่ คำ่ซอ่มแซม คำ่วสัดสุิน้เปลือง และคำ่เบีย้ประกนัภยัหน้ำร้ำน เป็นต้น 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขำยและบริกำร
เท่ำกบั 1,368.5 ล้ำนบำท และ 1,659.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขำยเพิ่มขึน้ 291.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.3 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุ
วัตถุดิบของธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและร้ำนอำหำรไทยทัง้ในส่วนสำขำที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของ และสำขำ      
แฟรนไชส์ซี และกำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ จำกกำรว่ำจ้ำงผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรคลงัสินค้ำและโลจิสติกส์ 
และกำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยวสัดสุิน้เปลอืง เช่น อปุกรณ์ครัว ถ้วยชำม ช้อน-ส้อม เป็นต้น 

16.3.2.3. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

หมำยเหต:ุ (1) ร้อยละของรำยได้จำกธุรกิจหลกั 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบั 436.6 
ล้ำนบำท และ 531.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 24.2 และร้อยละ 24.3 ตำมล ำดบั 
ทัง้นี ้ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 94.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 

รายการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2560 2561 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

ต้นทนุวตัถดุิบ 632.7 46.2 776.2 46.8 

คำ่ใช้จำ่ยพนกังำน 300.2 21.9 368.1 22.2 

คำ่เชำ่ คำ่บริกำร และคำ่สำธำรณปูโภค 291.7 21.3 342.3 20.6 

คำ่เสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 105.1 7.7 105.1 6.3 

อ่ืนๆ 38.9 2.8 68.22 4.1 

ต้นทุนขายและบริการรวม 1,368.5 100.0 1,659.9 100.0 

รายการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2560 2561 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,766.1 97.8 2.142.0 97.8 

รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ 39.0 2.2 49.3 2.2 

รายได้จากธุรกิจหลัก 1,805.1 100.0 2,191.3 100.0 

ต้นทนุขำยและบริกำร 1,368.5 75.8 1,659.9 75.7 

ก าไรขัน้ต้น 436.6 24.2 531.4 24.3 
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21.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจ
ร้ำนอำหำรของสำขำเดิมและจ ำนวนสำขำของร้ำนอำหำรไทย รวมถึงรำยได้จำกกำรให้สทิธิแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึน้จำก
กำรปรับอตัรำคำ่ใช้สทิธิและเงินสมทบคำ่กำรตลำด ส ำหรับแฟรนไชส์ซีที่มีกำรตอ่สญัญำขอใช้สิทธิและแฟรนไชส์ซี
รำยใหม ่

16.3.2.4. ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ย
เทำ่กบั 68.0 ล้ำนบำท และ 81.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 และร้อยละ 3.7 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั ทัง้นี ้
ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ยเพิ่มขึน้ 13.4 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 19.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำเพื่อ
สร้ำง ควำมรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น  ป้ำย Billboard ป้ำย Sideboard บนสถำนี
รถไฟฟ้ำ ระบบออนไลน์ผ่ำน Facebook และ Instragram เป็นต้น รวมทัง้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เร่ิมกำรโฆษณำผ่ำน
โทรทศัน์ 

16.3.2.5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
เทำ่กบั 310.9 ล้ำนบำท และ 332.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.0 และร้อยละ 14.9 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั 
ทัง้นี ้ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ 21.5 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยพนกังำน ซึ่งเป็น
ผลจำกกำรจ้ำงพนกังำนในระดบับริหำรมำกขึน้เพื่อรองรับกำรขยำยกิจกำรของกลุม่บริษัทฯ รวมทัง้กำรตัง้ประมำณ
กำรโบนสัเพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนพนกังำนท่ีเพิ่มขึน้ 

16.3.2.6. ต้นทุนทางการเงนิ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 ต้นทนุทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 1.0 และร้อยละ 0.8 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุทำงกำรเงินเทำ่กบั 
17.5 ล้ำนบำท และ 18.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มี
ต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 1.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำก
ดอกเบีย้จ่ำยเพิ่มขึน้จำกกำรกู้ เงินระยะสัน้ระหวำ่งงวดเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 

16.3.2.7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
เทำ่กบั 12.2 ล้ำนบำท และ 25.1 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 และร้อยละ 1.1 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั ทัง้นี ้
ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพิ่มขึน้ 12.8 ล้ำนบำท หรือ  ร้อย
ละ 104.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกผลประกอบกำรของธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและ
ร้ำนอำหำรไทยที่เติบโตขึน้ 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.4.16 หน้ำที่ 17 
 

 

16.3.2.8. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิเท่ำกบั 49.2 
ล้ำนบำท และ 108.7 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิ ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในงวดเก้ำ
เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้ 59.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 121.0 เมื่อเทียบ
กบังวดเดียวกนัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรที่เพิ่มขึน้ และรำยได้จำกกำรให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ที่เติบโตขึน้ รวมถึงกำรบริหำรจดักำรคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทีม่ีประสทิธิภำพมำกขึน้ เนื่องจำกคำ่ใช้จ่ำย
บริหำรสว่นใหญ่เป็นค่ำใช้พนกังำนฝ่ำยสนนัสนนุซึ่งไม่เติบโตตำมจ ำนวนสำขำที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่รำยได้จำกกำร
ขำยและบริกำรมีกำรเติบโตขึน้ จึงท ำให้เกิดกำรประหยดัตอ่ขนำด (Economy of Scale) 

16.3.3 การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

16.3.3.1 ภาพรวมของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง
กบักำรประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 ที่ดิน อำคำร
และอปุกรณ์ คิดเป็นสว่นใหญ่ของสินทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.9 ร้อยละ 50.9 ร้อยละ 49.5 
และ ร้อยละ 45.9 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกบั 
1,168.0 ล้ำนบำท 1,450.4 ล้ำนบำท 1,588.9 ล้ำนบำท และ 1,558.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 282.4 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 24.2 โดยมีสำเหตหุลกั
จำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน ซึ่งเกิดจำกกำรเข้ำซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์
ต ำมัว่ และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ 138.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.5 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำร
เพิ่มขึน้ของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น ซึ่งเป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของสว่นปรับปรุงสิทธิ
กำรเช่ำ และกำรเข้ำซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นภำยใต้แบรนด์ Sushi Cyu และเงินประกนัคำ่เช่ำสำขำ ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมลดลง 30.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบ
กับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลกัจำกลดลงของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งเกิดจำกกำรปรับประมำณกำรรือ้ถอน
ร้ำนอำหำรเมื่อหมดสญัญำเช่ำ ซึง่เป็นไปตำมกำรตรวจสอบรำคำจำกผู้ รับเหมำภำยนอกที่มีอตัรำคำ่รือ้ถอนท่ีลดลง 

ทัง้นี ้รำยละเอียดและกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของสว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย์สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 

ลกูหนีก้ำรค้ำ ประกอบด้วยลกูหนีท้ี่เกิดจำกกำรซือ้สินค้ำและบริกำรร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทฯ ในรูป
ของบตัรเครดิต และลกูหนีท้ี่เกิดจำกกำรซือ้วตัถดุิบและสินค้ำส ำหรับแฟรนไชส์ซี และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น ซึ่งสว่น
ใหญ่เป็นลกูหนีจ้ำกกำรส่งเสริมกำรขำยและส่วนลดค่ำเช่ำ ทัง้นี ้ข้อมูลลกูหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 สรุปดงันี ้
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธ.ค. 

ส าหรับงวด 
เก้าเดือน 
สิน้สุดวันที่  

30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ลกูหนีก้ำรค้ำ     

อยูใ่นก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระหนี ้ 9.7 13.1 14.5 19.4 

ค้ำงช ำระเกินก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระหนี ้     

     ไม่เกิน 3 เดือน - 3.6 4.8 4.6 

     มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 0.0 0.0 0.3 

     มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - 0.0 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ 9.7 16.7 19.3 24.3 

ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น     

อยูใ่นก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระหนี ้ - 2.0 4.2 4.3 

ค้ำงช ำระเกินก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระหนี ้     

     ไม่เกิน 3 เดือน - 3.8 2.2 1.7 

     มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 0.4 0.2 

     มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - 0.1 

รวมลกูหนีห้มนุเวียนอื่น - 5.8 6.7 6.2 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - 
สุทธิ 

9.7 22.5 26.0 30.6 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนี ้
หมนุเวียนอื่นเทำ่กบั 9.7 ล้ำนบำท 22.5 ล้ำนบำท 26.0 ล้ำนบำท และ 30.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 12.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
132.8 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรกำรขำยวตัถุดิบให้กับแฟรนไชส์ซีภำยหลงักำรซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทยกลุ่ม      
แบรนด์ต ำมัว่ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีกำรให้เครดิตเทอมแก่แฟรนไชส์ซีแต่ละรำย และกำรส่งเสริมกำรขำยที่เพิ่มขึน้ซึ่ง
สอดคล้องกบักำรจดัโปรโมชัน่กบัคูค้่ำที่มำกขึน้ และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอืน่
เพิ่มขึน้ 3.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.7 โดยมีสำเหตุจำกกำรขำยวตัถดุิบให้แก่แฟรนไชส์ซีที่มำกขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กับจ ำนวนสำขำแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึน้ และกำรสัง่ซือ้อำหำรผ่ำนผู้ ให้บริกำรจดัส่งอำหำรที่เพิ่มขึน้  ทัง้นี ้ยอดลกูหนี ้
กำรค้ำสว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้ำที่อยูใ่นก ำหนดระยะเวลำช ำระหนีห้รือค้ำงช ำระไมเ่กิน 3 เดือน 
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ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 4.5  ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของกำรสัง่ซือ้อำหำรผ่ำนผู้ให้บริกำรจดัสง่
อำหำรและขำยวตัถดุิบให้แก่แฟรนไชส์ซี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนี ้
หมุนเวียนอื่น คิดเป็นร้อยละ 0.8 ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 2.0 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ ทัง้นี ้
ระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉลีย่ของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 เทำ่กบั 
2.0 วนั 2.7 วนั 3.6 วนั และ 3.6 วนั ตำมล ำดบั โดยระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ ในปี 
2559 และ 2560 มีสำเหตหุลกัจำกลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอื่นที่เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
รำยได้ผ่ำนช่องทำงกำรสัง่ซือ้อำหำรผ่ำนผู้ ให้บริกำรจัดส่งอำหำร และกำรจ ำหน่ำยวตัถุดิบให้แก่แฟรนไชส์ซีที่
เพิ่มขึน้ โดยกลุม่บริษัทฯ มีกำรให้เครดิตเทอมแก่ผู้ ให้บริกำรจดัสง่และแฟรนไชส์ซี ส ำหรับกำรซือ้วตัถดุิบจำกกลุม่
บริษัทฯ เฉลีย่ 14 – 20 วนั และ 15 วนั ตำมล ำดบั 

สินค้าคงเหลือ 

สินค้ำคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยวัตถุดิบอำหำร เคร่ืองดื่ม และของใช้สิน้เปลือง โดย  
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรหกัคำ่เผ่ือสนิค้ำที่หมดอำยรุ้อยละ 100 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 
กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสนิค้ำคงเหลอืสทุธิ ดงันี ้

สินค้าคงเหลือ 

ส าหรับปีบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 

ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สุด วันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

วตัถดุิบอำหำร 47.5 74.9 59.4 75.4 71.6 73.7 62.9 66.2 

เคร่ืองดื่ม 4.8 7.6 3.4 4.3 3.2 3.3 3.1 3.3 

ของใช้สิน้เปลือง 12.0 18.9 16.1 20.5 22.8 23.5 30.2 31.8 

รวม 64.3 101.4 78.9 100.1 97.6 100.4 96.1 101.3 

หกั คำ่เผ่ือสินค้ำเสื่อมสภำพ (0.9) (1.4) (0.1) (0.1) (0.4) (0.4) (1.2) (1.3) 

รวมสินค้าคงเหลือ-สุทธิ 63.4 100.0 78.8 100.0 97.1 100.0 94.9 100.0 

หมำยเหต:ุ (1) ร้อยละของสินค้ำคงเหลือสทุธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้ำคงเหลือสทุธิ
เทำ่กบั 63.4 ล้ำนบำท 78.8 ล้ำนบำท 97.1 ล้ำนบำท และ 94.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสนิค้ำคงเหลอืสทุธิเพิ่มขึน้ 15.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 24.2 โดยมีสำเหตหุลกั
จำกกำรเพิ่มขึน้ของวตัถดุิบอำหำร เพื่อรองรับจ ำนวนสำขำของร้ำนอำหำรที่เพิ่มขึน้ และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มี
สินค้ำคงเหลือสทุธิเพิ่มขึน้ 18.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 23.3 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของวตัถดุิบอำหำร
และของใช้สิน้เปลืองเป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกบักำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนสำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของและรำยได้
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จำกกำรขำยและบริกำร รวมถึงกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนสำขำแฟรนไชส์ที่กลุม่บริษัทฯ จ ำหนำ่ยวตัถดุิบอำหำรให้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสนิค้ำคงเหลอืสทุธิลดลง 2.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.3 เมื่อ
เทียบกับปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของวตัถดุิบอำหำร เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มีกำรวำงแผนกำรใช้
และกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบอำหำรที่รัดกุมมำกขึน้ แม้ว่ำของใช้สิน้เปลืองจะเพิ่มขึน้จำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนสำขำที่
กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ 

ระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 
กันยำยน 2561 เท่ำกับ 9.1 วนั 15.3 วนั 16.9 วนั และ 15.6 วนั ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยในปี 
2559 เพิ่มขึน้จำกปี 2558 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของวัตถุดิบอำหำรซึ่งเป็นผลจำกกำรที่วัตถุดิบอำหำรส ำหรับ
ร้ำนอำหำรไทยมีอตัรำกำรหมนุเวียนของสินค้ำที่มำกกว่ำวตัถดุิบอำหำรส ำหรับร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น และกำรเพิ่มขึน้
ของจ ำนวนสำขำของร้ำนอำหำรและสำขำแฟรนไชส์ในกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับปี 2560 และ งวดเก้ำ
เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 ระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มี
นยัส ำคญั 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ประกอบด้วยสว่นต่ำงระหว่ำงภำษีหกั ณ ที่จ่ำย และภำระภำษี
เงินได้นิติบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ ต้องช ำระ 

ในปี 2558 กลุม่บริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั เท่ำกบั 5.0 ล้ำนบำท 7.2 
ล้ำนบำท และ 6.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั เพิ่มขึน้ 2.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 44.2 
โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรที่ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยงวดปัจจุบนัมีจ ำนวนมำกกว่ำภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ำยในปี 
2560  

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัลดลง 0.7 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลกัจำกภำษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบนัมีจ ำนวนมำกกว่ำ
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยงวดปัจจบุนั 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั 
คิดเป็นร้อยละ 0.3 ร้อยละ 0.5 และ ร้อยละ 0.4 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภำษีซือ้ที่ยังไม่ได้ใบก ำกับภำษี 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ เงินมดัจ ำที่ขอคืนภำยในหนึ่งปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 
2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนอื่นเท่ำกบั 15.5 ล้ำนบำท 14.8 ล้ำนบำท 22.3 ล้ำนบำท และ 30.7 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั 
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ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นลดลง 0.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.3 โดยมีสำเหตหุลกั
จำกกำรลดลงของภำษีซือ้ที่ยงัไมไ่ด้ใบก ำกบัภำษี และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 7.4 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 50.1 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินมัดจ ำค่ำเช่ำส ำหรับสำขำร้ำนอำหำรที่กลุม่
บริษัทฯ เรียกขอคืนจำกกำรปิดสำขำ 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 8.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
37.8 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินมดัจ ำค่ำเช่ำส ำหรับสำขำร้ำนอำหำรที่กลุม่
บริษัทฯ ขอคืนจำกกำรปิดสำขำ และคำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ เช่น คำ่บ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.4 และ ร้อยละ 2.0 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ สว่นใหญ่ประกอบด้วยที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน และสว่นปรับปรุงสิทธิกำร
เช่ำ ซึง่ข้อมลูที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 สรุปได้ดงันี ้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ส าหรับปีบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 

ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ(1) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดนิ 318.2 39.5 318.2 43.1 320.7 40.8 326.3 45.6 

สว่นปรับปรุงสิทธิกำรเชำ่ 365.3 45.4 322.2 43.6 369.8 47.0 288.0 40.2 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และ
อปุกรณ์ใช้ในกำร
ด ำเนินงำน 

47.6 5.9 39.2 5.3 38.4 4.9 38.7 5.4 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และ
อปุกรณ์ส ำนกังำน 

44.7 5.5 36.5 4.9 36.0 4.6 34.8 4.9 

ยำนพำหนะ 8.8 1.1 7.9 1.1 6.7 0.8 6.3 0.9 

งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและ
ทรัพย์สินระหวำ่งติดตัง้ 

20.6 2.6 14.4 2.0 14.8 1.9 21.8 3.0 

รวมที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ – สุทธิ 

805.2 100.0 738.4 100.0 786.3 100.0 715.9 100.0 

หมำยเหต:ุ (1) ร้อยละของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและ
อปุกรณ์ เทำ่กบั 805.2 ล้ำนบำท 738.4 ล้ำนบำท 786.3 ล้ำนบำท และ 715.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ลดลง 66.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.3 โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรลดลงของส่วนปรับปรุงสิทธิกำรเช่ำเนื่องจำกกำรทยอยตดัค่ำเสื่อมเป็นหลกั และในปี 2560 กลุ่ม 
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บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 47.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.5 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
สว่นปรับปรุงสิทธิสิทธิกำรเช่ำเนื่องจำกกำรเปิดสำขำใหม่ทัง้ร้ำนอำหำรแบรนด์ไทยและแบรนด์ญ่ีปุ่ น รวมสทุธิ 11 
สำขำ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ลดลง 70.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
9.0 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรปรับลดมูลค่ำประมำณกำรรือ้ถอนสำขำเมื่อหมดสญัญำเช่ำ 
รวมทัง้กำรลดลงจำกคำ่เสือ่มรำคำที่ตดัจ ำหนำ่ยระหวำ่งงวด 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและ
อปุกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 68.9 ร้อยละ 50.9 ร้อยละ 49.5 และร้อยละ 45.9 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั 

ค่าความนิยม 

ค่ำควำมนิยมของกลุ่มบริษัทฯ เกิดจำกกำรเข้ำซือ้กิจกำรธุรกิจร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ในปี 
2559 โดยกำรซือ้หุ้นบริษัท สไปซ์ ซินเนอร์จี ้จ ำกดั ซึง่ประกอบกิจกำรเป็นเจ้ำของเคร่ืองหมำยกำรค้ำและกำรบริกำร
ธุรกิจแบรนด์ร้ำนอำหำรไทย 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำควำมนิยมเท่ำกับ 
183.0 ล้ำนบำท 182.0 ล้ำนบำท และ 182.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีคำ่ควำมนิยมลดลง 1.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.6 โดยมีสำเหตจุำกกำรรับคนื
เงินลงทุนของธุรกิจร้ำนอำหำรไทยกลุ่มแบรนด์ต ำมั่วที่กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรซือ้มำในปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 
กนัยำยน 2561 คำ่ควำมนิยมของกลุม่บริษัทฯ ไมเ่ปลีย่นแปลง เมื่อเทียบกบัปี 2560  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 คำ่ควำมนิยมคิดเป็น ร้อยละ 12.6  ร้อย
ละ 11.5 และ ร้อยละ 11.7 ของสนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทฯ ตำมล ำดบั 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย เคร่ืองหมำยกำรค้ำและคำ่ลขิสทิธ์ิซอฟแวร์ เป็นหลกั 
โดยกลุม่บริษัทฯ มีกำรตดัจ ำหนำ่ยคำ่ลขิสทิธ์ซอฟแวร์ตำมอำยกุำรใช้งำน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น
สทุธิเทำ่กบั 8.9 ล้ำนบำท 74.2 ล้ำนบำท 96.7 ล้ำนบำท และ 89.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่นสทุธิเพิ่มขึน้ 65.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 734.9 โดยมี
สำเหตุหลกัจำกกำรได้มำซึ่งเคร่ืองหมำยกำรค้ำ และสญัญำแฟรนไชส์ภำยหลงักำรซือ้ธุรกิจร้ำนอำหำรไทยกลุม่   
แบรนด์ต ำมัว่จ ำนวน 33.0 ล้ำนบำท และ 36.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นไปตำมรำคำประเมินของผู้ประเมิน
อิสระ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่นสทุธิเพิ่มขึน้ 22.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 30.4 โดยมี
สำเหตุหลกัจำกเพิ่มขึน้ของเคร่ืองหมำยกำรค้ำ จำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ซือ้ธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยม  
แบรนด์ Sushi Cyu จ ำนวน 2 สำขำ เป็นจ ำนวน 35.9 ล้ำนบำท ซึ่งเทียบเคียงได้กับรำคำประเมินของผู้ประเมิน
อิสระ 
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ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่นสทุธิลดลง 7.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
7.4 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยมลูคำ่สญัญำแฟรนไชส์ตำมอำยขุองสญัญำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น
สทุธิคิดเป็น ร้อยละ 0.8 ร้อยละ 5.1 ร้อยละ 6.1 และ ร้อยละ 5.7 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั 

สิทธิการเช่า 

สิทธิกำรเช่ำของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสญัญำกำรเช่ำพืน้ที่ระยะยำวกับเจ้ำของพืน้ที่เพื่อกำร
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรตดัจ ำหน่ำยค่ำตดัจ ำหน่ำยสญัญำ
สทิธิกำรเช่ำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสิทธิกำรเช่ำสทุธิ 27.8 
ล้ำนบำท 50.7 ล้ำนบำท 57.7 ล้ำนบำท และ 50.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสิทธิกำรเช่ำสทุธิเพิ่มขึน้ 22.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 82.5 โดยมีสำเหตหุลกั
จำกกำรโอนเงินจ่ำยช ำระลว่งหน้ำคำ่สทิธิกำรเช่ำมำเป็นสทิธิกำรเช่ำส ำหรับร้ำนอำหำรแบรนด์ ZEN ที่กลุม่บริษัทฯ 
ได้ท ำสญัญำจองลว่งหน้ำไว้ และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีสทิธิกำรเช่ำสทุธิเพิ่มขึน้ 7.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.8 
โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของสิทธิกำรเช่ำ เนื่องจำกกำรซือ้สิทธิกำรเช่ำพืน้ที่ภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ แม้วำ่
กลุม่บริษัทฯ จะมีกำรทยอยตดัจ ำหนำ่ยประจ ำปี 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสิทธิกำรเช่ำสทุธิลดลง 7.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.1 เมื่อ
เทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสทิธิกำรเช่ำตำมระยะเวลำของสญัญำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสทิธิกำรเช่ำสทุธิคดิเป็น 
ร้อยละ 2.4 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.6 และ ร้อยละ 3.3 ของสนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทฯ ตำมล ำดบั 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นผลขำดทนุทำงภำษีสะสม และ ค่ำ
เสือ่มรำคำประมำณกำรรือ้ถอน โดยรำยกำรสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของกลุม่บริษัทฯ แสดงเป็นรำยกำร
หลงัหกัหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตดับญัชีเทำ่กบั 13.3 ล้ำนบำท 19.5 ล้ำนบำท 25.9 ล้ำนบำท และ 26.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเพิ่มขึน้ 6.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 47.0 
โดยมีสำเหตหุลกัจำกเพิ่มขึน้ของผลขำดทนุสะสมทำงภำษีและค่ำเสื่อมรำคำประมำณกำรรือ้ถอนเทำ่กบั 2.2 ล้ำน
บำท และ 3.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเพิ่มขึน้ 6.4 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 32.6 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของผลขำดทุนสะสมทำงภำษี เท่ำกบั 3.7 ล้ำนบำท 
และคำ่เสือ่มรำคำประมำณกำรรือ้ถอน 1.6 ล้ำนบำท เป็นหลกั 
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ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเพิ่มขึน้ 0.6 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของผลขำดทนุสะสมทำงภำษีและประมำณ
กำรหนีส้นิผลประโยชน์พนกังำน และกำรลดลงของคำ่เสือ่มรำคำประมำณกำรรือ้ถอน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตดับญัชีคิดเป็น ร้อยละ 1.1 ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 1.6 และ ร้อยละ 1.7 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั 

เงนิมัดจ า 

เงินมัดจ ำของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นเงินค ำ้ประกันค่ำเช่ำพืน้ที่ร้ำนอำหำรและค่ำเช่ำอำคำร
ส ำนกังำน และเงินค ำ้ประกนัระบบสำธำรณปูโภค 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินมดัจ ำ 122.2 ล้ำน
บำท 132.5 ล้ำนบำท 148.2 ล้ำนบำท และ 159.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีเงินมดัจ ำเพิ่มขึน้ 10.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.4 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำร
เพิ่มขึน้ของเงินค ำ้ประกนัคำ่เช่ำซึง่เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนสำขำร้ำนอำหำร และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ 
มีเงินมดัจ ำเพิ่มขึน้ 15.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.9 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินค ำ้ประกนัค่ำเช่ำ ซึ่ง
สอดคล้องกบัจ ำนวนสำขำที่เปิดเพิ่มในปี 2560 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินมดัจ ำเพิ่มขึน้ 11.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบ
กบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกเงินค ำ้ประกนัคำ่เช่ำสำขำที่เพิ่มขึน้ ตำมจ ำนวนสำขำที่เพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินมดัจ ำคิดเป็น    ร้อย
ละ 10.5 ร้อยละ 9.1 ร้อยละ 9.3 และ ร้อยละ 10.2 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่ประกอบด้วย ภำษีถกูหกั ณ ที่จ่ำย รอขอคืน และ 
ภำษีเงินได้นิติบคุคลรอขอคืน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
อื่น 2.8 ล้ำนบำท 2.7 ล้ำนบำท 5.8 ล้ำนบำท และ 10.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นลดลง 0.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.9 โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรลดลงของภำษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึน้ 3.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 114.4 โดยมีสำเหตหุลกัจำกภำษีถกูหกั ณ ที่จ่ำย รอขอคืนเพิ่มขึน้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 5.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
86.3 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกภำษีถกูหกั ณ ที่จ่ำย รอขอคืนเพิ่มขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
อื่นคิดเป็น ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.4 และ ร้อยละ 0.7 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั 
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16.3.3.2 หนีส้ิน 

หนีส้ินหลกัของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี ้
หมนุเวียนอื่น และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 ร้อยละ 47.1 ร้อยละ 57.1 และร้อยละ 56.9ของหนีส้ินรวม 
ตำมล ำดบั 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 769.6 ล้ำน
บำท 1,181.3 ล้ำนบำท 1,223.3 ล้ำนบำท และ 1,123.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินเพิ่มขึน้ 411.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 53.5 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำร
เพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเท่ำกบั 480.9 ล้ำนบำท และเงินปันผลค้ำงจ่ำยเทำ่กบั 303.8 ล้ำน
บำท และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิเพิ่มขึน้ 41.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.6 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้
ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเทำ่กบั 142.8 ล้ำนบำท และ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่นเทำ่กบั 
122.4 ล้ำนบำท แม้วำ่เงินปันผลค้ำงจ่ำยลดลง 303.8 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินลดลง 99.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกบัปี 
2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนกำรรือ้ถอน และเงินกู้ยืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน 

ทัง้นี ้รำยละเอียดและกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของสว่นประกอบหลกัของหนีส้นิสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เพื่อใช้เป็นเงินหมนุเวียนส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ของกลุม่บริษัทฯ  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 75.0 ล้ำนบำท 555.9 ล้ำนบำท 698.6 ล้ำนบำท และ 639.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือ
คิดเป็นร้อยละ 9.7 ร้อยละ 47.1 ร้อยละ 57.1 และร้อยละ 56.9 ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 480.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
641.1 ซึง่เป็นผลจำกกำรกู้ยืมเงินเพื่อใช้ซือ้กิจกำรธุรกิจร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ และเบิกเงินกู้ยืมระยะสัน้
เพื่อช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำวจำกกำรซือ้ที่ดินของกลุ่มบริษัทฯ และได้มีกำรต่ออำยุ กำรใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้
ดงักลำ่ว สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ ยงัคงมีเงินกู้ยืมระยะสัน้คงค้ำง และในปี 2560 บริษัทฯ มีกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 142.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.7 เพื่อใช้รองรับกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินลดลง 59.0 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรทยอยช ำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำสว่นใหญ่ประกอบด้วยเจ้ำหนีจ้ำกกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบอำหำร และเจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่นสว่น
ใหญ่ประกอบด้วยเจ้ำหนีจ้ำกกำรท ำกำรตลำดและกำรสง่เสริมกำรขำย และเจ้ำหนีค้่ำก่อสร้ำง ทัง้นี ้ข้อมลูเจ้ำหนี ้
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กำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 สรุปได้ดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น 

ส าหรับปีบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 

ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
    

กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 1.7 1.3 1.0 1.0 

บริษัทอ่ืน 118.4 103.9 175.2 188.8 

เจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่น     

กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 0.7 0.1 - - 

บริษัทอ่ืน 0.7 21.9 73.4 59.0 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น 121.5 127.2 249.5 248.7 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและ
เจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่น 121.5 ล้ำนบำท 127.2 ล้ำนบำท 249.5 ล้ำนบำท และ 248.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยเจ้ำหนี ้
กำรค้ำที่เก่ียวข้องกันได้แก่บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบอำหำรให้กับกลุ่ม   
บริษัทฯ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.3 หวัข้อ 14 รำยกำรระหวำ่งกนั) 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 5.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.7 
โดยมีสำเหตหุลกัจำกเจ้ำหนีค้่ำก่อสร้ำงที่เพิ่มขึน้จำกกำรขยำยสำขำของกลุม่บริษัทฯ และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ 
มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 122.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 96.2 โดยมีสำเหตุหลกัจำกเจ้ำหนี ้
วตัถุดิบที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับกำรขำยวตัถดุิบให้กบัแฟรนไชส์ซี และเจ้ำหนีค้่ำก่อสร้ำงที่เพิ่มขึน้จำกกำรสร้ำงสำขำ
ใหมข่องกลุม่บริษัทฯ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่นลดลง 0.9 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรทยอยจ่ำยคำ่ก่อสร้ำงสำขำใหม่ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและ
เจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่นคิดเป็น ร้อยละ 15.8 ร้อยละ 10.8 ร้อยละ 20.4 และ ร้อยละ 22.1 ของหนีส้ินรวม ตำมล ำดบั 
ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 
เทำ่กบั 41.7 วนั 26.8 วนั 36.1 วนั และ 40.5 วนั ตำมล ำดบั ซึง่มีระยะเวลำช ำระหนีใ้กล้เคียงกนั 

ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย
เทำ่กบั 4.5 ล้ำนบำท 7.2 ล้ำนบำท 9.7 ล้ำนบำท และ 5.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  
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ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพิ่มขึน้ 2.7 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.6 และในปี 
2560 กลุม่บริษัทฯ มีภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพิ่มขึน้ 2.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 35.2 เนื่องจำกกลุม่บริษัทฯ มีก ำไรจำก
กำรด ำเนินธุรกิจเพิ่มขึน้ส่งผลให้มีภำระภำษีที่ต้องช ำระเพิ่มขึน้  และ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยลดลง 4.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 44.9 เมื่อเทียบกบัปี 2560 เนื่องจำกกำรจ่ำยช ำระภำษีเงินได้
กลำงปีแล้ว 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีภำษีเงินได้
ค้ำงจ่ำย คิดเป็นร้อยละ 0.6 ร้อยละ 0.6 ร้อยละ 0.8 และร้อยละ 0.5 ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั 

เงนิปันผลค้างจ่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีเงินปันผลค้ำงจ่ำย อยำ่งไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
กลุม่บริษัทฯ มีเงินปันผลค้ำงจ่ำยจ ำนวน 303.8 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดขึน้จำกกำรอนมุตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลของ
บริษัทฯ ในปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นในปี 2560 ท ำให้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีเงินปันผลค้ำงจ่ำย 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนพนักงำนค้ำงจ่ำย สำธำรณูปโภคค้ำงจ่ำย 
ประกนัสงัคมค้ำงจ่ำย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีคำ่ใช้จำ่ย
ค้ำงจ่ำย เทำ่กบั 65.5 ล้ำนบำท 50.1 ล้ำนบำท 72.7 ล้ำนบำท และ 73.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยลดลง 15.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 23.4 โดยมีสำเหตหุลกั
จำกค่ำตอบแทนพนกังำนค้ำงจ่ำยที่ลดลงเนื่องจำกโบนสัที่ลดลงเป็นหลกั และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำย
ค้ำงจ่ำยเพิ่มขึน้ 22.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 45.1 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของโบนสัพนกังำนค้ำงจ่ำยที่
เพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนพนกังำนท่ีเพิ่มขึน้ และสำธำรณปูโภคค้ำงจ่ำยจำกจ ำนวนสำขำของกลุม่บริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเพิ่มขึน้ 0.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.0 เมื่อ
เทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกคำ่สำธำรณปูโภคค้ำงจ่ำยทีเ่พิ่มขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยคิด
เป็น ร้อยละ 8.5 ร้อยละ 4.2 ร้อยละ 5.9 และ ร้อยละ 6.5 ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั 

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่นของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย รำยได้รับลว่งหน้ำ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย และ 
ภำษีมลูคำ่เพิ่มรอน ำสง่ เป็นหลกั 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนอื่น 
15.6 ล้ำนบำท 26.7 ล้ำนบำท 32.4 ล้ำนบำท และ 32.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 11.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 71.0 โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกรำยได้รับลว่งหน้ำเพื่อใช้ในกำรสง่เสริมกำรขำยที่เพิ่มขึน้ และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียน
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อื่นเพิ่มขึน้ 5.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.3 โดยมีสำเหตหุลกัจำกรำยได้รับลว่งหน้ำเพื่อใช้ในกำรสง่เสริมกำรขำยที่
เพิ่มขึน้ 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 0.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.3 
เมื่อเทียบกบัปี 2560 ซึง่เป็นกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งไมม่ีนยัส ำคญั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียนอื่นคิด
เป็น ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.3 ร้อยละ 2.6 และ ร้อยละ 2.9 ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั 

เจ้าหนีเ้งนิประกันผลงาน 

เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำนของกลุม่บริษัทฯ เป็นเงินประกนัผลงำนจำกกำรก่อสร้ำงและตกแตง่สำขำ ทัง้
สำขำที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ และสำขำของแฟรนไชส์ซี 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้ำหนีเ้งินประกัน
ผลงำน 12.0 ล้ำนบำท 6.7 ล้ำนบำท 12.4 ล้ำนบำท และ 14.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีเจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำนลดลง 5.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 43.7 โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรจ่ำยคืนเงินประกนัผลงำนให้กบัผู้ รับเหมำส ำหรับกำรครบก ำหนดกำรรับประกนัผลงำน และในปี 2560 
กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำนเพิ่มขึน้ 5.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 83.8 โดยมีสำเหตหุลกัจำกเงินประกนั
ผลงำนท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรก่อสร้ำงสำขำใหมท่ี่เปิดใหมร่ะหวำ่งปี 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำนเพิ่มขึน้ 2.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
19.6 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกเงินประกนัผลงำนสำขำใหมท่ี่มีกำรก่อสร้ำงระหวำ่งปี 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้ำหนีเ้งินประกัน
ผลงำนคิดเป็น ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 0.6 ร้อยละ 1.0 และ ร้อยละ 1.3 ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั 

หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ประกอบด้วยสญัญำเช่ำกำรเงินส ำหรับยำนพำหนะเพื่อใช้ในกิจกำรของ
กลุม่บริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิตำมสญัญำ
เช่ำกำรเงิน สรุปดงันี ้ 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า
การเงนิ 

ส าหรับปีบัญชี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 

ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงินที่
ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

0.7 20.5 0.7 27.0 0.8 38.8 1.3 44.0 
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า
การเงนิ 

ส าหรับปีบัญชี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 

ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2561 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ(1) 

หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 2.7 79.5 1.9 73.0 1.2 61.2 1.6 56.0 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า
การเงนิ 

3.3 100.0 2.7 100.0 1.9 100.0 2.9 100.0 

หมำยเหต:ุ  (1) ร้อยละของหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงินรวม 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงินสทุธิลดลง 0.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.5 โดย
มีสำเหตหุลกัจำกกำรทยอยจ่ำยช ำระสญัญำเช่ำกำรเงินส ำหรับปี และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิตำมสญัญำ
เช่ำกำรเงินสทุธิลดลง 0.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 27.0 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรทยอยจ่ำยช ำระสญัญำเช่ำกำรเงิน
ส ำหรับปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงินสทุธิเพิ่มขึน้ 1.0 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 49.2 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสำเหตุจำกกำรเช่ำซือ้ยำนพำหนะเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
กลุม่บริษัท 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงินสทุธิคิดเป็น ร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.2 และ ร้อยละ 0.3 ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั 

ประมาณการหนีส้ินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

ประมำณกำรหนีส้ินจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้ำ ได้แก่ มลูค่ำของจ ำนวนคะแนนสะสมที่ยงัไมไ่ด้
ใช้สทิธิหกัด้วยจ ำนวนคะแนนสะสมที่หมดอำยสุ ำหรับร้ำนอำหำร On The Table 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีประมำณกำรหนีส้นิจำก
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 1.3 ล้ำนบำท 2.0 ล้ำนบำท 3.0 ล้ำนบำท และ 4.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งกำร
เพิ่มขึน้ของประมำณกำรหนีส้ินจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้ำมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของคะแนนสะสมซึง่
สอดคล้องกบัรำยได้และจ ำนวนบตัรสมำชิกของร้ำน On The Table ที่เพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีประมำณกำรหนีส้นิจำก
โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้ำ คิดเป็น ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั 

 

 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 
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ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนผลประโยชน์พนกังำนเมื่อเกษียณอำยุ เป็นรำยกำรภำระผูกพนัของ
กลุม่บริษัทฯ ที่จะต้องจ่ำยเงินชดเชยให้กบัพนกังำนตำมสิทธิและอำยงุำน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทนุบริกำรปัจจุบนั 
และต้นทนุดอกเบีย้ เป็นต้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกำรประมำณกำรหนีส้นิ
ไม่หมนุเวียนผลประโยชน์พนกังำนเมื่อเกษียณอำยเุท่ำกับ 4.6 ล้ำนบำท 8.0 ล้ำนบำท 10.8 ล้ำนบำท และ 15.2 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีกำรประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนผลประโยชน์พนกังำนเมื่อเกษียณอำยุ 
เพิ่มขึน้ 3.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 72.1 โดยมีสำเหตหุลกัจำกต้นทนุบริกำรที่เพิ่มขึน้ซึง่เป็นผลจำกจ ำนวนพนกังำน
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรประมำณกำรหนีส้ินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ เพิ่มขึน้ 2.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 35.2 โดยมีสำเหตุหลกัจำกต้นทุนบริกำรที่เพิ่มขึน้
เนื่องจำกจ ำนวนพนกังำนท่ีเพิ่มขึน้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกำรประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนผลประโยชน์พนกังำน
เมื่อเกษียณอำยุเพิ่มขึน้ 4.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 41.0 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกต้นทนุบริกำร
ปัจจบุนัเพิ่มขึน้ซึง่เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนกังำนของกลุม่บริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกำรประมำณกำรหนีส้นิ
ไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังำนเมื่อเกษียณอำยุคิดเป็น ร้อยละ 0.6 ร้อยละ 0.7 ร้อยละ 0.9 และ ร้อยละ 1.4 
ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนการรือ้ถอน 

ประมำณกำรหนีส้นิไมห่มนุเวียนกำรรือ้ถอนเกิดจำกกำรประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำยที่จ ำเป็นส ำหรับกำรรือ้
ถอนพืน้ท่ีสำขำหรืออำคำรท่ีกลุม่บริษัทฯ ใช้ด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดในสญัญำเช่ำพืน้ท่ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกำรประมำณกำรหนีส้นิ
ไมห่มนุเวียนกำรือ้ถอนเทำ่กบั 86.2 ล้ำนบำท 85.1 ล้ำนบำท 104.0 ล้ำนบำท และ 49.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีกำรประมำณกำรหนีส้นิไมห่มนุเวียนกำรรือ้ถอนลดลง 1.1 ล้ำนบำท หรือร้อย
ละ 1.2 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรรือ้ถอนที่เกิดขึน้จริงส ำหรับสำขำที่เลิกกิจกำร และในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีกำร
ประมำณกำรหนีส้นิไมห่มนุเวียนกำรรือ้ถอน เพิ่มขึน้ 18.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 22.2 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเปิด
สำขำเพิ่มขึน้จ ำนวน 14 สำขำ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกำรประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนกำรรือ้ถอนลดลง 54.4 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 52.3 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรับประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรือ้
ถอนจำกกำรตรวจสอบรำคำจำกผู้ รับเหมำภำยนอกที่มีอตัรำคำ่รือ้ถอนท่ีลดลง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกำรประมำณกำรหนีส้นิ
ไมห่มนุเวียนกำรรือ้ถอนคิดเป็น ร้อยละ 11.2 ร้อยละ 7.2 ร้อยละ 8.5 และ ร้อยละ 4.4 ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั 
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รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมสมำชิกรอตดับญัชี เป็นรำยกำรที่เกิดจำกค่ำธรรมเนียมบตัรสมำชิกร้ำนอำหำร 
ZEN AKA และ On The Table ที่รอตดับญัชีตำมอำยขุองบตัรสมำชิก และ/หรือ ตำมอำยขุองจ ำนวนคะแนนสะสม
ที่ใช้ได้ 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมสมำชิกเพิ่มมำกขึน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้บันทึก
ค่ำธรรมเนียมสมำชิกรอกำรตดับญัชี สง่ผลให้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มี
รำยได้คำ่ธรรมเนียมสมำชิกรอตดับญัชีเทำ่กบั 8.5 ล้ำนบำท และ 14.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้คำ่ธรรมเนียมสมำชิกรอตดับญัชีเพิ่มขึน้ 5.9 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 69.2 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนบตัรสมำชิก 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 30 กันยำยน 2561 รำยได้ค่ำธรรมเนียมสมำชิกรอตดับญัชีสทุธิจำก
สว่นท่ีถึงก ำหนดรับรู้ภำยในหนึง่ปีคิดเป็นร้อยละ 0.7 และ ร้อยละ 1.3 ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั 

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำรอกำรตดับญัชี เป็นรำยกำรที่เกิดจำกคำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำส ำหรับกำรขอ
ใช้สทิธ์ิแฟรนไชส์จำกแฟรนไชส์ซี โดยกลุม่บริษัทฯ จะรับรู้รำยได้คำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำสว่นหนึง่ทนัที และที่เหลือจะ
ทยอยรับรู้รำยได้ตำมอำยสุญัญำแฟรนไชส์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำรอตัดบัญชี
เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ได้เร่ิมขำยสิทธิแฟรนไชส์เมื่อปลำยปี 2559 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้
แบ่งแยกต้นทนุและรำยได้ของค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำได้อย่ำงชดัเจน จึงรับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำรอกำรตดั
บญัชี สง่ผลให้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำรอ
ตดับญัชีเทำ่กบั 11.4 ล้ำนบำท และ 13.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้คำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำรอตดับญัชีเพิ่มขึน้ 2.4 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 21.0 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนแฟรนไชส์ซี 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 30 กันยำยน 2561 รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำรอตดับญัชีคิดเป็น 
ร้อยละ 0.9 และ ร้อยละ 1.2 ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่นของกลุม่บริษัทฯ คือเงินประกนัวตัถดุิบที่กลุม่บริษัทฯ เรียกเก็บจำกแฟรนไชส์ซี 
ณ วนัท ำสญัญำแฟรนไชส์ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 กลุม่บริษัทฯ ไม่มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่นเนื่องจำกกลุม่
บริษัทฯ ได้เร่ิมขำยสิทธิแฟรนไชส์ในปี 2559 อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 30 กันยำยน 
2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นเทำ่กบั 6.1 ล้ำนบำท 8.3 ล้ำนบำท และ 9.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 2.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 35.2 โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกจ ำนวนแฟรนไชส์ซีภำยในประเทศที่เพิ่มขึน้ และกำรขำยสทิธิแฟรนไชส์ในตำ่งประเทศเป็นครัง้แรก 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

สว่นที่ 2.4.16 หน้ำที่ 32 
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 1.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
13.2 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกจ ำนวนแฟรนไชส์ซีภำยในประเทศที่เพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นคิดเป็น 
ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.7 และ ร้อยละ 0.8 ของหนีส้นิรวม ตำมล ำดบั 

16.3.3.3 ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีภำระผูกพันและหนีส้ินที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต ได้แก่ 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำกำรจดัซือ้สินทรัพย์ สินค้ำและบริกำรเป็นจ ำนวน 112.6 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้จำกวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2560 เป็นจ ำนวน 5.3 ล้ำนบำท  

16.3.3.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีภำระผกูพนัจำกกำรเข้ำท ำสญัญำ
เช่ำด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกบักำรเช่ำส ำนกังำนกลุม่บริษัทฯ พืน้ที่ร้ำนอำหำรและอปุกรณ์ ซึ่งแสดงไว้เป็นสว่นหนึ่ง
ของสินทรัพย์หมนุเวียน และเงินมดัจ ำ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม โดยอำยสุญัญำมีระยะเวลำตัง้แต่ ไม่เกิน 1 ปี 
ถึง มำกกวำ่ 5 ปี กลุม่บริษัทฯ มีจ ำนวนภำระผกูพนัขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ สรุปดงันี ้

จ่ายช าระ 
งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท) 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 
(ล้านบาท) 

ภำยใน 1 ปี 276.9 320.5 
มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 301.1 376.1 
มำกกวำ่ 5 ปี 10.8 11.0 
รวม 588.7 707.5 

16.3.3.5 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทำ่กบั 
398.4 ล้ำนบำท 269.1 ล้ำนบำท 365.6 ล้ำนบำท และ 434.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับรำยกำรบญัชีในสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน
จำก 135.0 ล้ำนบำท เป็น 140.6 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มทุนโดยเจ้ำของกลุ่มแบรนด์ต ำมัว่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรซือ้
กิจกำรร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ อยำ่งไรก็ตำม กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 129.3 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็น ร้อยละ 32.5 เนื่องจำกกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลเป็นจ ำนวนเทำ่กบั 303.8 ล้ำนบำท แม้วำ่กลุม่บริษัทฯ 
จะมีก ำไรส ำหรับปีจ ำนวน 89.6 ล้ำนบำท และมีกำรบนัทกึสว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญัจ ำนวน 78.3 ล้ำนบำท จำกกำร
ที่บริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของร้ำนอำหำรไทยกลุ่มแบรนด์ต ำมัว่ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนในสดัสว่นร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็น
สว่นหนึง่ของกำรซือ้กิจกำรดงักลำ่ว 

ส ำหรับรำยกำรบญัชีในส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น
เพิ่มขึน้ 96.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 35.9 ซึง่กำรเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นมีสำเหตหุลกัจำกก ำไรส ำหรับปี
จ ำนวนเท่ำกบั 81.8 ล้ำนบำท และกำรตดัจ ำหนำ่ยส่วนต ่ำกวำ่ทนุจำกกำรซือ้สินทรัพย์ถำวรจำกบริษัทที่อยูภ่ำยใต้
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กำรควบคมุเดียวกนัเทำ่กบั 13.4 ล้ำนบำท ซึง่เป็นผลจำกกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัทฯ ในอดีต 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 140.6 ล้ำนบำท 
เป็น 300.0 ล้ำนบำท โดยเป็นทนุที่ออกช ำระแล้วจ ำนวน 225.0 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของกำรปรับโครงสร้ำง
เงินทนุของบริษัทฯ เพื่อเตรียมตวัเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 69.4 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกก ำไรส ำหรับงวดเก้ำเดือนของปี 2561 เท่ำกบั 108.7 
ล้ำนบำท และทนุที่ออกช ำระแล้วที่เพิ่มขึน้ 84.4 ล้ำนบำท แม้ว่ำบริษัทฯ จะมีกำรจ่ำยเงินปันผลเทำ่กบั 124.3 ล้ำน
บำท 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยซือ้หุ้นของบริษัทย่อย 
ได้แก่ ZRH AKF GGG และ OTT ทัง้นี ้ผลต่ำงระหวำ่งมลูค่ำทำงบญัชีของบริษัทย่อยดงักลำ่วกบัจ ำนวนเงินท่ีจ่ำย 
ณ วนัซือ้หุ้นของบริษัทย่อยภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั จะถกูแสดงเป็นสว่นเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำร
ควบคมุเดียวกนัในงบกำรเงินรวม ซึง่จะแยกแสดงเป็นองค์ประกอบหนึง่ในสว่นของผู้ ถือหุ้น  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุม่บริษัทฯ มีผลขำดทนุสะสมตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกบั 94.4 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 228.2 ล้ำนบำท  ซึง่กำรเพิ่มขึน้ของขำดทนุสะสมดงักลำ่วมีสำเหตหุลกัจำกกำรจ่ำยเงินปันผลเทำ่กบั 303.8 
ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขำดทุนสะสมตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 11.8 ล้ำนบำท 
ลดลง 82.5 ล้ำนบำท ซึ่งกำรลดลงของขำดทนุสะสมดงักลำ่วมีสำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 
2560 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีผลขำดทนุสะสมตำมงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลเทำ่กบั 33.4 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 21.6 ล้ำนบำท ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของขำดทนุสะสมดงักลำ่วมีสำเหตหุลกักำรจ่ำยเงินปันผลเท่ำกับ  
124.3 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ในกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจำรณำตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ โดย ณ 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษัทฯ มีก ำไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเทำ่กบั 11.7 ล้ำนบำท  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีอตัรำหนีส้นิตอ่สว่นของ
ผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) เทำ่กบั 1.9 เทำ่ 4.4 เทำ่ 3.3 เทำ่ และ 2.6 เทำ่ และ อตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ำกบั 1.2 เท่ำ 2.1 เท่ำ 1.9 เท่ำ และ 1.5 เท่ำ ทัง้นี ้ท่ีผ่ำน
มำบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผล ขยำยกำรด ำเนินงำน และเปิดสำขำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้อตัรำส่วนหนีส้ินต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น และอตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นมีกำรปรับเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ
บริษัทฯ ระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนแก่ประชำชนในครัง้นีแ้ล้ว รวมทัง้บริษัทฯ คำดว่ำจะมีกำร
เติบโตของผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรขยำยสำขำและธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ท ำให้บริษัทฯ เช่ือ
วำ่อตัรำหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นจะปรับลดลง 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัรำสว่น
หนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงเมื่อเทียบกบังวดส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เนื่องจำก
มลูค่ำหนีส้ินรวมลดลงจำกประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนกำรรือ้ถอนที่ลดลง และเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงินท่ีลดลงเป็นหลกั 
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16.3.4 การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

16.3.4.1 การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

กำรบริหำรสภำพคล่องและเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ มีควำมส ำคญักบักำรด ำเนิน
ธุรกิจ เพื่อรองรับกำรบริหำรจดักำรในกำรด ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน เพื่อใช้จ่ำยช ำระหนี ้
เงินกู้ยืมของกลุม่บริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ ทัง้นี ้ในอดีตที่ผำ่นมำ กลุม่บริษัทฯ สำมำรถบริหำรสภำพ
คลอ่งด้วยกระแสเงินสดที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ รวมทัง้เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน และในช่วง 
3 ปีที่ผ่ำนมำ (2558 - 2560) และงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2561 เทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 งบ
กระแสเงินสดของกลุม่บริษัทฯ สรุปดงันี ้

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 

ส าหรับงวดเก้าเดือน 
สิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. 

2558 2559 2560 2560 2561 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ก ำไร จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ินด ำเนินงำน 

305.9 317.1 332.1 225.3 261.2 

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้นิด ำเนินงำน (153.4) (40.8) 97.3 35.6 (33.3) 
รำยกำรเงินสดรับ (จำ่ย) ปรับปรุงอ่ืน (56.4) (33.1) (44.5) (26.9) (34.3) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 96.1 243.2 384.9 233.9 193.6 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (215.7) (277.6) (193.3) (136.4) (47.3) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 64.8 88.2 (186.2) (178.6) (118.6) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
สุทธิ 

(54.8) 53.8 5.4 (81.1) 27.7 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นงวด 129.3 74.5 128.3 128.3 133.7 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 74.5 128.3 133.7 47.1 161.3 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 
2561 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเทำ่กบั 96.1 ล้ำนบำท 243.2 ล้ำนบำท 384.9 ล้ำน
บำท และ 193.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร
เปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด ำเนินงำนเทำ่กบั 305.9 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกรำยกำรคำ่เสือ่มและคำ่ตดั
จ ำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ อย่ำงไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ินด ำเนินงำน เท่ำกับ 153.4 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
เท่ำกบั 103.2 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึน้ของสินค้ำคงเหลือเทำ่กบั 52.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้เมื่อรวมรำยกำร
เงินสดรับ (จ่ำย) ปรับปรุงอื่น ซึ่งได้แก่ เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ เท่ำกับ  (56.4) ล้ำนบำท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเทำ่กบั 96.1 ล้ำนบำท  
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ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร
เปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด ำเนินงำนเทำ่กบั 317.1 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกรำยกำรคำ่เสือ่มและคำ่ตดั
จ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร และต้นทนุทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดใช้ไปจำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด ำเนินงำน เทำ่กบั 40.8 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกั
จำกกำรเพิ่มขึน้ของสินค้ำคงเหลือ เท่ำกบั 16.0 ล้ำนบำท แม้ว่ำจะมีกำรลดลงของคำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย เท่ำกบั 15.4 
ล้ำนบำท ทัง้นี ้เมื่อรวมรำยกำรเงินสดรับ (จ่ำย) ปรับปรุงอื่น ซึ่ งได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อ
เกษียณอำย ุคำ่ใช้จ่ำยรือ้ถอน และคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เทำ่กบั (33.1) ล้ำนบำท สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงิน
สดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน เทำ่กบั 243.2 ล้ำนบำท 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไร จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร
เปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด ำเนินงำนเทำ่กบั 332.1 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกรำยกำรคำ่เสือ่มและคำ่ตดั
จ ำหน่ำย ต้นทุนทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสด ได้มำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำนเท่ำกบั 97.3 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของสนิค้ำ
คงเหลือ เท่ำกบั 19.1 ล้ำนบำท แม้ว่ำจะมีกำรเพิ่มขึน้ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น เท่ำกบั 85.1 ล้ำนบำท และ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย เท่ำกบั 22.7 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เมื่อรวมรำยกำรเงินสดรับ (จ่ำย) ปรับปรุงอื่น ซึ่งได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยรือ้
ถอน และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เท่ำกับ (44.5) ล้ำนบำท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำนเทำ่กบั 384.9 ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำนเท่ำกับ 261.2 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกก ำไรส ำหรับงวด และ
รำยกำรปรับกระทบก ำไรเป็นเงินสดสทุธิจำกคำ่เสือ่มและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย อยำ่งไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้
ไปจำกกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำน เท่ำกับ 33.3 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลกัจำกเจ้ำหนี ้
กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นลดลงเทำ่กบั 32.1 ล้ำนบำท ซึง่เป็นผลจำกกำรทยอยจ่ำยช ำระแกเ่จ้ำหนีค้ำ่วตัถดุิบและเจ้ำหนี ้
ค่ำก่อสร้ำง ทัง้นี ้เมื่อรวมรำยกำรเงินสดรับ (จ่ำย) ปรับปรุงอื่น ซึ่งได้แก่ กำรจ่ำยภำษีเงินได้เท่ำกบั 36.5 ล้ำนบำท 
และรับคืนภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยเท่ำกับ 2.2 ล้ำนบำท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำนเทำ่กบั 193.6 ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 
2561 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเท่ำกบั 215.7 ล้ำนบำท 277.6 ล้ำนบำท 193.3 ล้ำน
บำท และ 47.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
เทำ่กบั 215.7 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่เป็นผลจำก (1) กำรซือ้สนิทรัพย์ถำวร เทำ่กบั 213.1 ล้ำนบำท เพื่อใช้ส ำหรับ
กำรขยำยสำขำของกลุม่บริษัทฯ จ ำนวน 19 สำขำ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
เท่ำกบั 277.6 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่เป็นผลจำก (1) กำรจ่ำยซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย เท่ำกบั 174.1 ล้ำนบำท 
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ซึ่งเกิดขึน้จำกซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทยกลุ่มแบรนด์ต ำมัว่ของบริษัทย่อย และ (2) กำรซือ้สินทรัพย์ถำวร เท่ำกบั 
96.4 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำยสำขำใหมส่ ำหรับร้ำนอำหำรไทยและร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นจ ำนวน 12 สำขำ 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเทำ่กบั 
193.3 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจำก (1) กำรซือ้สินทรัพย์ถำวรเท่ำกับ 144.8 ล้ำนบำท เพื่อใช้ด ำเนินงำน
ร้ำนอำหำรไทยและร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นที่เปิดด ำเนินกำรใหมจ่ ำนวน 24 สำขำ และ (2) กำรซือ้สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น 
เทำ่กบั 37.2 ล้ำนบำท ซึง่เกิดขึน้จำกกำรซือ้ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบรนด์ Sushi Cyu จ ำนวน 2 สำขำของบริษัทยอ่ย 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ
เท่ำกบั 47.3 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรซือ้สินทรัพย์ถำวรเทำ่กบั 45.6 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรเปิดสำขำ
ใหมใ่นปี 2561 จ ำนวน 6 สำขำ ทัง้ร้ำนอำหำรไทยและร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหำเงินเท่ำกับ 64.8 ล้ำนบำท 88.2 ล้ำนบำท 
(186.2) ล้ำนบำท และ (118.6) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เท่ำกบั 64.8 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่เป็นผลจำกเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เท่ำกบั 285.0 
ล้ำนบำท เพื่อน ำสว่นหนึ่งมำใช้ในกำรซือ้กิจกำรร้ำนอำหำรไทยกลุม่แบรนด์ต ำมัว่ แม้ว่ำบริษัทฯ จะมีกำรจ่ำยช ำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำร เทำ่กบั 228.0 ล้ำนบำท  

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เท่ำกับ 88.2 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจำก (1) เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เท่ำกบั 
1,047.9 ล้ำนบำท เพื่อช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี แม้ว่ำบริษัทฯ จะมีกำรจ่ำยช ำระ
คืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน เท่ำกับ 3.9 ล้ำนบำท (2) กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำก
ธนำคำร เทำ่กบั 567.0 ล้ำนบำท และจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร เทำ่กบั 380.7 ล้ำนบำท 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน
เท่ำกบั 186.2 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่เป็นผลจำก (1) กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเทำ่กบั 
389.9 ล้ำนบำท และ (2) กำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลเทำ่กบั 303.8 ล้ำนบำท แม้วำ่บริษัทฯ ได้มีกำรเบิกเงินกู้ยมื
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเทำ่กบั 534.0 ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำ
เงินเท่ำกบั 118.6 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเทำ่กบั 
2,815.0 ล้ำนบำท แม้วำ่บริษัทฯ ได้มีกำรเบิกเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเทำ่กบั 2,755.0 ล้ำนบำท 
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16.3.4.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนที่ส าคัญ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561  กลุ่มบริษัทฯ มี
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่กบั 0.2 เทำ่ และ 0.2 เทำ่ 0.3 เทำ่ และ 0.3 เทำ่ ตำมล ำดบั ซึง่อตัรำสว่นสภำพคลอ่งของ
กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกปี 2558 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561  กลุ่มบริษัทฯ มี
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็วเท่ำกบั 0.1 เท่ำ 0.1 เท่ำ 0.1 เท่ำ และ 0.2 เท่ำ ตำมล ำดบั ซึ่งอตัรำสว่นสภำพคลอ่ง
หมนุเร็วของกลุม่บริษัทฯ ไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกปี 2558  

ทัง้นี ้กำรที่กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนต ่ำกว่ำหนีส้ินหมุนเวียนส่งผลให้อตัรำส่วนสภำพคลอ่ง
ดงักลำ่วของกลุม่บริษัทฯ อยูใ่นระดบัคอ่นข้ำงต ่ำ เนื่องจำกลกัษณะธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ที่รับรู้รำยได้จำกกำรขำย
และบริกำรเป็นเงินสดจำกลกูค้ำทนัที รวมทัง้สินค้ำคงเหลือมีอตัรำหมนุเวียนค่อนข้ำงเร็ว ท ำให้จ ำนวนลกูหนีแ้ละ
สินค้ำคงเหลืออยู่ในระดบัต ่ำ ในขณะที่ด้ำนหนีส้ินหมนุเวียน กลุม่บริษัทฯ มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำจำกกำรซือ้วัตถดุิบและ
เจ้ำหนีอ้ื่น จะช ำระตำมนโยบำยเครคิตเทอม ซึ่งมีระยะเวลำประมำณ 30 - 45 วนั รวมถึงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำก
สถำบันกำรเงินในระดบัค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้         
กลุม่บริษัทฯ มีแผนที่จะน ำเงินระดมทนุที่ได้รับสว่นหนึง่มำช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ดงักลำ่ว ซึ่งจะท ำให้อตัรำสว่น
สภำพคลอ่งดงักลำ่วปรับเพิ่มขึน้ 

ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 2560 และ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนัเท่ำกบั 0.2 เท่ำ 0.2 เท่ำ 0.4 เท่ำ และ 0.1 เท่ำ ตำมล ำดบั ซึ่งอตัรำสว่น
ควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนัของบริษัทฯ อยู๋ในระดบัค่อนข้ำงต ่ำ โดยมีสำเหตุหลกัจำก เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงินในระดบัค่อนข้ำงสงูจำกกำรซือ้ที่ดินและกำรจ่ำยปันผลของกลุม่บริษัทฯ  อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลงั
จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีแผนที่จะน ำเงินระดมทนุท่ีได้รับสว่นหนึง่มำช ำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ดงักลำ่ว  ซึง่จะสง่ผลให้อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนัของกลุม่บริษัทฯ ปรับเพิ่มขึน้
อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับปี 2558 2559 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีวงจรเงินสดติดลบเทำ่กบั (30.6) 
วนั (8.8) วนั (15.6) วนั และ (21.3) วนั ตำมล ำดบั เป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีกำรรับรำยได้
สว่นใหญ่เป็นเงินสดจำกลกูค้ำทนัที รวมทัง้สนิค้ำคงเหลอืสว่นใหญ่เป็นวตัถดุิบซึง่มีอตัรำกำรหมนุเวียนคอ่นข้ำงเร็ว
ท ำให้จ ำนวนลกูหนีแ้ละสินค้ำคงเหลืออยู่ในระดบัต ่ำ ในขณะที่ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นจะช ำระภำยหลงัตำม
นโยบำยเครคิตเทอม 

16.4 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงนิในอนาคต 

ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ มีปัจจยัต่ำงๆ ที่อำจสง่ผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำง
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ คำดวำ่ปัจจยัตำ่งๆ เหลำ่นีจ้ะยงัคงมีผลกระทบตอ่ไปในอนำคต ซึง่ได้แก่  

16.4.1 การขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาต้นทุนวัตถุดิบ 

วตัถดุิบสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทฯ เป็นสนิค้ำกำรประมง (Aquaculture Products) และผลผลติทำงกำร
เกษตร (Agriculture Products) เช่น อำหำรทะเล เนือ้สตัว์ ข้ำว ผกั และผลไม้ต่ำงๆ เป็นต้น  ซึ่งวตัถดุิบดงักลำ่วมี
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ปริมำณและรำคำที่ผนัผวนตำมฤดกูำล ควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศ ภยัธรรมชำติ กำรระบำดของโรคติดตอ่
ในพืชและสตัว์ ปริมำณผลผลติที่ออกสูต่ลำด และควำมต้องกำรของตลำดในแต่ละช่วงเวลำ โดยปัจจยัข้ำงต้นอำจ
สง่ผลให้วตัถดุิบขำดแคลนในบำงช่วงเวลำ และอำจสง่ผลให้รำคำของวตัถดุิบมีควำมผนัผวน ซึ่งอำจสง่ผลกระทบ
ทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ งวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ต้นทนุวตัถดุิบคิดเป็นร้อยละ 
43.8 ร้อยละ 43.8 ร้อยละ 46.2 และ ร้อยละ 46.7 ของต้นทนุขำยรวม ตำมล ำดบั 

อย่ำงไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรควบคมุและบริหำรต้นทนุอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
พยำยำมลดผลกระทบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบและควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ โดยมีกำร
วำงแผน และประมำณกำรปริมำณควำมต้องกำรใช้วตัถุดิบประเภทที่อำจจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ต้นทนุวตัถดุิบโดยรวมของกลุม่บริษัทฯ 

16.4.2 การไม่สามารถจัดหาพืน้ที่ เช่าเพื่อขยายสาขาใหม่ และ/หรือ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า
พืน้ที่ของสาขาเดิมได้ และ/หรือ การด าเนินธุรกิจร้านอาหารบนพืน้ที่ เช่าที่อยู่ระหว่างการรอ
ลงนามในสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการพืน้ที่เช่า 

ปัจจุบนัธุรกิจร้ำนอำหำรมีกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมค่อนข้ำงสงู มีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรจ ำนวน
มำก หลำกหลำยประเภท ทัง้รำยใหญ่และรำยเล็ก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสงูขึน้  สง่ผลให้กำรจดัหำพืน้ที่เช่ำเพื่อ
เปิดกิจกำรร้ำนอำหำรท ำได้ยำกขึน้ ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงในกำรไม่สำมำรถจดัหำพืน้ที่ในกำรเปิด
สำขำใหมไ่ด้ตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้สญัญำเช่ำพืน้ท่ีของกลุม่บริษัทฯ ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั สว่นใหญ่เป็น
สญัญำเช่ำระยะสัน้ (ประมำณ 3 ปี) และกลุม่บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงในกำรไม่สำมำรถต่ออำยสุญัญำเช่ำพืน้ท่ี
กบัผู้ ให้เช่ำได้ และ/หรือ ไม่สำมำรถเจรจำต่อรองให้ได้เง่ือนไขและรำคำค่ำเช่ำที่เหมำะสมกบัอตัรำผลตอบแทนท่ี
กลุม่บริษัทฯ ต้องกำรได้ โดยควำมเสี่ยงดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำร
เงินของกลุม่บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั  

อย่ำงไรก็ดี  กลุ่มบริษัทฯ เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับผู้ ประกอบกำรพืน้ที่ เช่ำทัง้ศูนย์กำรค้ำ/
ห้ำงสรรพสนิค้ำ คอมมนูิตีม้อลล์ และห้ำงค้ำปลกี หลำยรำย ทัง้ในกรุงเทพฯ และตำ่งจงัหวดั และมีควำมสมัพนัธ์ที่
ดีกบัผู้ให้เช่ำมำยำวนำน มีประวตัิกำรช ำระคำ่เช่ำท่ีตรงตอ่เวลำ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขในสญัญำเช่ำอยำ่งเคร่งครัด
มำโดยตลอด อีกทัง้กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรที่มีสำขำ (Chained Restaurant) ชัน้น ำของ
ประเทศ มีแบรนด์ร้ำนอำหำรที่หลำกหลำยและแข็งแกร่ง ได้รับกำรยอมรับและช่ืนชอบจำกลกูค้ำ (Strong Brand 
Recognition & Brand Variety) มีสินค้ำและบริกำรเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค ท ำให้ผู้ประกอบกำรศูนย์กำรค้ำ/
ห้ำงสรรพสินค้ำ คอมมนูิตีม้อลล์ และห้ำงค้ำปลีก ดงักลำ่ว สว่นใหญ่มีกำรสอบถำมควำมสนใจในกำรเช่ำพืน้ท่ีกบั
กลุม่บริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ทีมงำนฝ่ำยพฒันำธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ มีกำรติดตำมข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบั
พืน้ที่เช่ำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อวิเครำะห์โอกำสและควำมเป็นไปได้ในกำรเช่ำพืน้ที่เพื่อรองรับกำรขยำยสำขำใน
อนำคต 
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16.4.3 การขาดแคลนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายสาขา หรือสูญเสียบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

เนื่องจำกธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักำรบริกำร ดงันัน้ บคุลำกรจึงเป็นกลไกส ำคญั
ในกำรขบัเคลื่อนธุรกิจ หำกกลุม่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัหำบคุลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยสำขำ และ/หรือ ทดแทน
บคุลำกรท่ีลำออก และ/หรือ รักษำบคุลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนไว้ได้ อำจสง่ผลกระทบทำงลบตอ่ผลกำร
ด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

อยำ่งไรก็ดี กำรขยำยสำขำใหมน่ัน้ กลุม่บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุลำกรท่ีเป็นสว่นผสมระหวำ่งบคุลำกรเดิม
กับบุคลำกรใหม่ รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรวำงแผนกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรใหม่ล่วงหน้ำท ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถ
อบรม และเตรียมควำมพร้อมให้กบับคุลำกรก่อนกำรเร่ิมปฏิบตัิงำนจริง 

16.4.4 การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนในครัง้นี ้จ ำนวนหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้ไม่เกิน 
75,000,000 หุ้น จำกเดิม 225,000,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 มลูค่ำตรำไว้หุ้นละ 1.0 บำท รวมเป็นไม่
เกิน 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.0 ของทนุช ำระแล้วภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นดงักลำ่ว ซึ่งจะมี
ผลท ำให้อัตรำส่วนต่ำงๆ ที่เปรียบเทียบกับสัดส่วนของผู้ ถือหุ้ นหรือจ ำนวนหุ้ นของบริษัทฯ ลดลงในอนำคต 
เนื่องจำกสว่นของผู้ ถือหุ้นและจ ำนวนหุ้นท่ีใช้เป็นฐำนในกำรค ำนวณเพิ่มขึน้ (Dilution Effect) เช่น ก ำไรสทุธิตอ่หุ้น 
(Earnings per Share) อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) เป็นต้น  

หำกพิจำรณำผลกระทบดงักลำ่วจำกข้อมลูในอดีต ตำมงบกำรเงินรวมตรวจสอบส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 30 กันยำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิส ำหรับงวดเก้ำเดือนเท่ำกับ 108.7 ล้ำนบำท ก ำไรสทุธิต่อหุ้น
เท่ำกับ 0.76 บำทต่อหุ้น ซึ่งค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดเก้ำเดือนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัที่ออกในระหวำ่งงวด ซึง่เทำ่กบั 142,200,000 หุ้น แตห่ำกจ ำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้
เป็นไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ก ำไรต่อหุ้นจะลดลงเหลือ 0.36 บำทต่อหุ้น หำกกลุม่บริษัทฯ ไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้
และก ำไรสทุธิ ในอตัรำเติบโตที่สงูกว่ำกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนหุ้นสำมญัของกลุม่บริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี ในกำรเสนอ
ขำยหุ้นและน ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ครัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือวำ่ในระยะยำวบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์
จำกกำรน ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนไปขยำยธุรกิจ รวมทัง้ กำรที่บริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ จะท ำให้บริษัทฯ มีควำมคลอ่งตวัในกำรจดัหำแหลง่เงินทนุ มีภำพพจน์ที่ดี และมีควำมนำ่เช่ือถือ 
ซึ่งจะเป็นสว่นสนบัสนนุให้กำรด ำเนินธุรกิจมีควำมคลอ่งตวัมำกขึน้ และจะสง่ผลให้บริษัทฯ มีรำยได้และก ำไรสทุธิ
ทีเ่ติบโตขึน้ ชดเชยกบัผลกระทบจำกจ ำนวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ดงักลำ่วได้ 

16.4.5 การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562 ได้พิจำรณำ
อนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 101.3 ล้ำนบำท 
หรือ 0.45 บำทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อวนัที่ 29 มกรำคม 2562 บริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ ำนวน 101.3 ล้ำนบำท 
ภำยใต้วงเงินตำมสญัญำเงินกู้ ยืมที่มีอยู่ของบริษัทฯ เพื่อใช้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ณ วันที่
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ดงักลำ่ว โดยภำยหลงักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักลำ่วแล้ว บริษัทฯ ยงัมีก ำไรสะสมตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรมำกกว่ำศูนย์ ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลและกำรเบิกเงินกู้ ยืมระยะสัน้ภำยใต้สญัญำเงินกู้ ยืม
เกิดขึน้หลงัรอบระยะเวลำเก้ำเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ดงันัน้ จึงไมถ่กูแสดงอยูใ่นงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2561 แต่จะได้สะท้อนข้อมูลดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
ส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 

ตำรำงด้ำนลำ่งแสดงข้อมลูทำงกำรเงินท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ซึง่ได้รับกำรปรับปรุงเพือ่
แสดงผลกระทบจำกรำยกำรดงัตอ่ไปไปนีเ้สมือนวำ่รำยกำรดงักลำ่วเกิดขึน้จริง ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561    

)ก(  กำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลจ ำนวน 101.3 ล้ำนบำท 

)ข(  กำรเบิกเงินกู้ยืมจ ำนวน 101.3 ล้ำนบำท เพื่อน ำมำเป็นสว่นหนึง่ในกำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำล 

ข้อมูลทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุง (Adjusted Selected Financial Information)(1) 

รายการ 
(ล้านบาท) 

รายการตามงบการเงนิ
รวมของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 
การปรับปรุงรายการ 

ผลภายหลังการปรับปรุง
รายการ 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 161.3 - 161.3 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 639.7 +101.3 741.0 

หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้  642.5 +101.3 743.8 

ก ำไรสะสม  -13.3 -101.3 -134.6 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 434.9 -101.3 333.7 

อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ (interest 
bearing debt) ตอ่ก ำไรก่อน ดอกเบีย้ ภำษี คำ่
เสื่อม และคำ่ตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) (เทำ่)  

2.3 หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ 
(interest bearing debt)  

+101.3 

2.7 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 2.6 หนีส้ิน +101.3 
สว่นของผู้ ถือหุ้น -101.3 

3.7 

มลูคำ่ทำงบญัชสีทุธิตอ่หุ้น (book value per 
share)(2) 

1.9 สว่นของผู้ ถือหุ้น -101.3 1.5 

หมำยเหต ุ:  (1) ข้อมลูทำงกำรเงินที่ได้รับกำรปรับปรุง ซึง่แสดงไว้ในตำรำงข้ำงต้นนี ้ได้จดัเตรียมขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่ออธิบำยถึงผล
ของรำยกำรดงักล่ำว หำกเกิดขึน้ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 เท่ำนัน้ และไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อที่แสดงให้เห็นถึงผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ หำกวำ่รำยกำรดงักลำ่วเกิดขึน้จริง ณ วนัที่ได้ระบุไว้ และไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อประมำณ
กำรผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในอนำคตแตอ่ยำ่งใด อนึ่ง ผู้ลงทนุควรพิจำรณำข้อมลูที่เสนอข้ำงต้นนีค้วบคูก่บัข้อมลู
อ่ืนๆ ที่อยู่ในเอกสำรฉบบันี ้รวมถึงข้อมลูในส่วนที่ 2.4 หวัข้อ 15 ข้อมลูทำงกำรเงินที่ส ำคญั ส่วนที่ 2.4 หวัข้อ 16 กำร
วิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร และงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กนัยำยน 2561 

 (2) ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นของบริษัทฯ จ ำนวน 225,000,000 หุ้น ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุแก่ประชำชนทั่วไป
ครัง้แรก 
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สืบเนื่องจำกก ำหนดกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนของบริษัทฯ เป็นช่วงระยะเวลำ
ใกล้เคียงกบัช่วงเวลำที่งบกำรเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ส ำหรับงวดปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จะได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำร
เงินได้พิจำรณำร่ำงงบกำรเงินปี 2561 ของกลุม่บริษัทฯ ก่อนกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยเบือ้งต้น
แล้ว บริษัทฯ ขอให้กำรรับรองว่ำ (1) ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัที่จะสง่ผลกระทบในเชิงลบต่อกำรตดัสินใจของผู้ลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกบัผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 ที่ได้เปิดเผยไว้ (2) กลุม่บริษัทฯ ไม่ได้ขยำยขอบเขต
กำรประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นใดนอกเหนือจำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติของกลุม่บริษัทฯ (3) ไมม่ีกำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงกันในลกัษณะอื่นใดระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เพิ่มเติมในงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 นอกเหนือจำกรำยกำรที่มีลกัษณะตำมที่ได้เคยเปิดเผยไว้ใน
สว่นที่ 2.3 หวัข้อ 14 รำยกำรระหว่ำงกนัแล้ว ซึ่งเป็นข้อมลูสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 (4) เมื่อพิจำรณำร่ำง
งบกำรเงินปี 2561 ของกลุม่บริษัทฯ แล้ว กลุม่บริษัทฯ ไมไ่ด้ผิดเง่ือนไขกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงินตำมที่ก ำหนด
ในสญัญำเงินกู้ที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์มีผลบงัคบัใช้ (5) ไม่มี
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญัที่เกิดขึน้ในงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวำคม 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ ที่นกั
ลงทุนควรทรำบเพื่อประกอบกำรตดัสินใจในกำรลงทุนที่ยงัไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำร
เสนอขำยหลกัทรัพย์ และ (6) เมื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ของ
กลุม่บริษัทฯ แล้ว ไมข่ดัตอ่คณุสมบตัิตำมที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง กำรรับหุ้น
สำมญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม  

อย่ำงไรก็ดี ในไตรมำสที่ 4 ปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นกำรรับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียม
แรกเข้ำ โดยกลุม่บริษัทฯ จะรับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำร้อยละ 82.0 เมื่อแฟรนไชส์ซีสำมำรถเปิดร้ำนได้ และ
สว่นท่ีเหลอืร้อยละ 18.0 กลุม่บริษัทฯ จะรับรู้เป็นรำยได้ตลอดอำยขุองสญัญำปีละเทำ่ๆ กนั 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์  

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี ้เป็นกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ ำนวน 
75,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.0 บำท คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เป็นไปตำมมติที่ประชุม
วิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 

1.1 ลกัษณะส ำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 

ผู้ เสนอขำยหลกัทรัพย์ : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย : หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

จ ำนวนหุ้นท่ีออกและเสนอขำย : จ ำนวน 75,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของจ ำนวน
หุ้ นสำมัญที่ช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำร
เสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้

มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ : 1.0 บำท 

รำคำเสนอขำย : 13.0 บำทตอ่หุ้น 

มลูคำ่รวมของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย : 975,000,000 บำท 

ระยะเวลำจองซือ้ : 7-8 และ 11 กมุภำพนัธ์ 2562 

1.2 สัดส่วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 75,000,000 หุ้น เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผู้จัดกำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย และผู้จดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 
โดยสดัสว่นกำรเสนอขำยหุ้นในเบือ้งต้นเป็นดงันี ้

เสนอขำยตอ่บคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ : ประมำณ 23,120,000 ล้ำนหุ้น 

เสนอขำยตอ่นกัลงทนุสถำบนั  : ประมำณ 42,862,500 ล้ำนหุ้น 

เสนอขำยตอ่ผู้มีอปุกำรคณุของกลุม่บริษัทฯ  : ประมำณ 8,510,000 ล้ำนหุ้น 

เสนอขำยตอ่พนกังำนของกลุม่บริษัทฯ  : ประมำณ 507,500 ล้ำนหุ้น 

ทัง้นี ้ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำร
เปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จัดสรรให้แก่ผู้ ลงทุนแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดสรรหุ้น
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สำมัญตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซือ้หุ้น
สำมญัของนกัลงทนุในแตล่ะประเภท เป็นต้น เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัครัง้นีป้ระสบควำมส ำเร็จ 

นิยำมที่ใช้ในกำรพิจำรณำประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี ้

บุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล
ทัว่ไปซึ่งรวมถึงผู้มีอปุกำรคณุที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย 
หรือผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย รวมทัง้บริษัทในเครือของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกันกำร
จ ำหน่ำย หรือผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลกูค้ำที่ท ำกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ ลกูค้ำด้ำนวำณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้ำ ผู้ ให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ที่ให้กำรสนบัสนนุด้ำนข้อมลูทำงธุรกิจ 
และผู้แนะน ำธุรกิจด้ำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์และวำณิชธนกิจ ทัง้ที่ติดต่อปัจจุบนั เคยติดต่อ และคำดว่ำจะได้
ติดต่อของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย หรือผู้จดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย และ
บริษัทในเครือของผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้ จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทัง้นีไ้ม่รวมถึงกำรจัดสรรหุ้นสำมญัที่เสนอขำยให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ำมมิให้
จดัสรรหุ้นหรือเกินกวำ่อตัรำที่ประกำศก ำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 40/2557 เร่ืองกำร
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหมป่ระเภทหุ้นและใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีออกตรำสำรทนุ บงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมทัง้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และกำรจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทัง้ผู้ ที่เก่ียวข้องของผู้ จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีกำรในกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทัง้นี ้ไม่รวมถึงนกัลงทนุสถำบนั และ/หรือ ผู้มีอปุกำรคณุของกลุม่บริษัทฯ และ/หรือ พนกังำนของกลุม่
บริษัทฯตำมค ำจ ำกดัควำมข้ำงลำ่ง  โดยนกัลงทนุประเภทบคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์สำมำรถ
จองซือ้หุ้นสำมญัผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหน่ำย ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ตำมวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 6.7.1 โดยกำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลตำมดลุยพินิจ
ของผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ดังกล่ำว จะจัดสรรตำมดุลยพินิจของผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหนำ่ย หรือผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย ตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.1  

นักลงทุนสถำบัน หมำยถึง นกัลงทนุสถำบนัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เร่ืองกำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ 
ดงันี ้

(ก) ธนำคำรพำณิชย์ 

(ข) บริษัทเงินทนุ 

(ค) บริษัทหลกัทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทนุสว่นบคุคล หรือเพื่อ
กำรจัดกำรโครงกำรลงทุนที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 สว่นที่ 3.1 หน้ำที่ 3 
 

(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(จ) บริษัทประกนัภยั 

(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

(ช) ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

(ซ) สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศ 

(ฌ) กองทนุเพื่อกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 

(ญ) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

(ฎ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

(ฏ) กองทนุรวม 

(ฐ) ผู้ลงทนุตำ่งประเทศซึ่งมีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนโุลม 

นกัลงทุนสถำบนัดงักล่ำวจะต้องจองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 เทำ่นัน้ โดยนกัลงทนุสถำบนัสำมำรถซือ้หุ้นได้ตำมวิธีกำรที่ระบไุว้ในข้อ 6.7.2 และในกำร
จัดสรรหุ้ นให้แก่นักลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย
ดงักลำ่ว ตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.2 

ผู้มีอุปกำรคุณของกลุ่มบริษัทฯ  หมำยถึง บคุคลธรรมดำ และ/หรือนิติบคุคล ที่มีลกัษณะของกำรอปุ
กำรคณุทีส่ร้ำงประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยำ่งชดัเจน ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั ได้แก่ 

(ก) ผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำ กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เช่น ลกูค้ำ คู่สญัญำทำงกำรค้ำ ผู้
จ ำหนำ่ยสนิค้ำ และ/หรือ วตัถดุิบ ผู้ รับจ้ำงผลติ (OEM) ตวัแทนจ ำหนำ่ยสนิค้ำ เป็นต้น 

(ข) ผู้ ให้กำรสนบัสนนุ ช่วยเหลือ สร้ำงประโยชน์ ให้ค ำปรึกษำค ำแนะน ำ แก่บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนต่ำงๆ นบัตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้นด ำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนั เช่น  ด้ำน
แหลง่เงินทนุ ด้ำนธุรกิจ กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำน ด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรตลำดและ
โฆษณำ ด้ำนกำรจดัหำวตัถดุิบ ด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ด้ำนกำรขำย ด้ำนกำรขนสง่ 
ด้ำนบญัชีกำรเงิน ด้ำนกำรลงทนุ ด้ำนกฎหมำยและภำษี เป็นต้น 

ทัง้นี ้ให้รวมถึงบุคคลที่นิติบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) ก ำหนดให้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นแทนได้ โดยบุคคล
ดงักลำ่วจะต้องเป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์กบันิติบคุคลตำม (ก) หรือ (ข) และเป็นบคุคลที่มีสว่นร่วมในกำรสร้ำง
ประโยชน์แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เช่น เจ้ำของ ผู้บริหำร และพนกังำนของนิติบุคคล (รวมถึงบุคคลที่มี
ควำมสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดงักล่ำว ได้แก่ คู่สมรส และบุตรของบุคคลดงักล่ำว) โดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 21 มกรำคม 2562 มีมติก ำหนดลกัษณะผู้มีอปุกำรคณุของกลุม่บริษัทฯ  
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ผู้มีอปุกำรคณุของกลุม่บริษัทฯ ดงักลำ่วจะต้องจองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนั
กำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ใน 6.2.2 
(แล้วแตก่รณี) เทำ่นัน้ โดยผู้มีอปุกำรคณุของกลุม่บริษัทฯ สำมำรถซือ้หุ้นได้ตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อ 6.7.3 และใน
กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของกลุ่มบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ 
ตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.3 และจะไมจ่ดัสรรหุ้นสำมญัที่เสนอขำยให้แก่บคุคลที่บริษัทฯ ถกูห้ำมมิให้จดัสรรหุ้น 
หรือเกินกวำ่อตัรำที่ประกำศก ำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง กำรจ ำหนำ่ย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้ น และใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นของบริษัทที่ออกตรำสำรทุน ลงวันที่ 7 
พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  

พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ หมำยถึง พนกังำนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 21 มกรำคม 2562 มีมติก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ให้แก่
พนกังำนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย   

พนกังำนของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องจองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยพนกังำนของกลุม่บริษัทฯ สำมำรถซือ้หุ้นได้ตำมวิธีกำรที่ระบไุว้ในข้อ 6.7.4 
และในกำรจดัสรรหุ้นให้แก่พนกังำนของกลุม่บริษัทฯ จะอยู่ในดลุยพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ 
ตำมวิธีกำรที่ระบไุว้ในข้อ 6.6.4 ทัง้นีไ้ม่รวมถึงกำรจดัสรรหุ้นสำมญัที่เสนอขำยให้แก่บคุคลที่บริษัทฯ ถกูห้ำมมิให้
จดัสรรหุ้นหรือเกินกวำ่อตัรำที่ประกำศก ำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 40/2557 เร่ืองกำร
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหมป่ระเภทหุ้นและใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีออกตรำสำรทนุ บงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมทัง้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้มิได้เป็นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็นกำรทั่วไป 
เนื่องจำกควำมต้องกำรซือ้จำกกลุ่มบุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุ้นที่เสนอขำยในครัง้นีแ้ล้ว และ
สำมำรถกระจำยหุ้นในวงกว้ำงได้อยำ่งเพียงพอ 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น 

หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวน 75,000,000 หุ้ น ที่ เสนอขำยในครัง้นี  ้จะได้รับสิทธิและ
ผลประโยชน์ทำงกฎหมำยเทำ่เทียมกบัหุ้นสำมญัที่ออกและจ ำหนำ่ยแล้วของบริษัทฯ  ทกุประกำร 

1.4 ตลำดรองของหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุต่อประชำชนในครัง้นีก้่อนที่จะได้รับทรำบผล
กำรพิจำรณำของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ”) ในกำรรับหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จึงยงัมีควำมเสี่ยงที่อำจจะไมไ่ด้รับอนญุำตจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
ยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้วตำมเกณฑ์กำรรับ
หลกัทรัพย์ด้วยเกณฑ์ก ำไร (Profit Test) เมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 และบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบือ้งต้นแล้วเห็นว่ำ บริษัทฯ มี



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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คณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง กำรรับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้น (1) คุณสมบตัิเร่ืองกำร
กระจำยกำรถือหุ้นรำยยอ่ย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย และถือหุ้นรวมกนัไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 25.0 ของทนุช ำระแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วแต่ละรำยต้องถือหุ้นไม่น้อยกวำ่ 1 หน่วยกำรซือ้ขำย และ 
(2) คุณสมบตัิของบริษัทแกนซึ่งก ำหนดว่ำต้องมีส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 300.0 ล้ำนบำท ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้
จ ำหน่ำยหุ้นสำมญัในครัง้นีแ้ล้วจะท ำให้บริษัทฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย 
และภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ประชำชนในครัง้นีข้องบริษัทฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ มีแผนที่จะน ำ
เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วจ ำนวน 270.0 ล้ำนบำท เพื่อเพิ่มทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว
ใน ZRH (“บริษัทแกน”) ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทแกนมีทนุจดทะเบียนและช ำระแล้วเพิ่มขึน้เป็น 300.0 ล้ำนบำท และมี
สว่นของผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 300.0 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นไปตำมข้อบงัคบัฯ เร่ืองกำรรับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนก ำหนด โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้ตลำดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนตอ่ไป 

1.5 ข้อมูลอื่นๆ 

ข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง กำรรับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 
2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องสัง่ห้ำมผู้ ถือหุ้นตำมที่
ก ำหนดน ำหุ้นจ ำนวนรวมกนัเป็นจ ำนวนเทำ่กบัร้อยละ 55.0 ของทนุช ำระแล้วภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทุนในครัง้นี ้(รวมถึงหลกัทรัพย์อื่นที่อำจแปลงสภำพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตำมอตัรำส่วนที่ก ำหนด) ออกขำยภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุ้นของบริษัทฯ เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยภำยหลงัจำกวนัท่ีหุ้น
ของบริษัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน บคุคลที่ถกูสัง่ห้ำมขำยสำมำรถขำย
หุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่ถกูสัง่ห้ำมขำยได้ในจ ำนวนร้อยละ 25.0 ของจ ำนวนหุ้นหรือหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ำมขำย 
และสำมำรถขำยสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดได้เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 
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2. ข้อจ ำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 

หุ้นสำมญัของบริษัทฯ สำมำรถโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจ ำกดักำรโอน เว้นแต่กำรโอนหุ้นของบริษัทฯ จะกระท ำ
มิได้ หำกว่ำกำรโอนหุ้นดงักล่ำวจะมีผลท ำให้สดัส่วนกำรถือครองหุ้นของบุคคลที่มิใช่บุคคลสญัชำติไทยในบริษัทฯ มี
จ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49.0 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยกำรโอนหุ้นรำยใดที่ท ำให้อตัรำสว่น
กำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวของบริษัทฯ เกินอตัรำสว่นข้ำงต้น บริษัทฯ มีสทิธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ รำยนัน้ได้  

อย่ำงไรก็ดี กำรโอนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้นโดยระบุช่ือผู้ รับโอน และลง
ลำยมือช่ือของผู้ โอนกบัผู้ รับโอนและท ำกำรสง่มอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน กำรโอนหุ้นสำมญัจะใช้ยนักบับริษัทฯ ได้ต่อเมื่อ
บริษัทฯ ได้รับค ำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นสำมญัแล้ว แต่จะใช้ยนับคุคลภำยนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนกำร
โอนหุ้นสำมญัดงักล่ำวไว้ในสมุดทะเบียนแล้วเท่ำนัน้ เมื่อบริษัทฯ พิจำรณำแล้วว่ำกำรโอนหุ้นนัน้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
บริษัทฯ จะลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัได้รับค ำร้องขอนัน้ หรือหำกบริษัทฯ เห็นว่ำกำรโอนหุ้นนัน้ไม่
ถกูต้องสมบรูณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นค ำร้องขอภำยใน 7 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับค ำร้องขอนัน้ ทัง้นี ้กำรโอนหุ้นสำมญัที่ซือ้
ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตำมกฎข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
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3. ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

กำรก ำหนดรำคำหุ้นที่จะเสนอขำยในครัง้นีไ้ด้มีกำรพิจำรณำจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรซือ้หลกัทรัพย์ (Book 
Building) ซึง่เป็นวิธีกำรส ำรวจปริมำณควำมต้องกำรซือ้หุ้นสำมญัของนกัลงทนุสถำบนัในประเทศในแตล่ะระดบัรำคำ โดย
เป็นกำรตัง้ช่วงรำคำ (Price Range) และเปิดโอกำสให้นกัลงทนุสถำบนัแจ้งรำคำและจ ำนวนหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้มำยงั
ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ร่วมกบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยได้ก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อ
ประชำชนในครัง้นีเ้ทำ่กบัหุ้นละ 13.0 บำท โดยได้พิจำรณำจำกรำคำและจ ำนวนหุ้นท่ีนกัลงทนุสถำบนัเสนอควำมต้องกำร
ซือ้เข้ำมำ โดยเป็นรำคำที่จะท ำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตำมจ ำนวนที่ต้องกำร และยงัมีควำมต้องกำรซือ้หุ้นเหลอือยูม่ำกพอใน
ระดบัท่ีคำดวำ่จะท ำให้รำคำหุ้นมีเสถียรภำพในตลำดรอง 
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4. ข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย 

รำคำที่บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนในครัง้นีเ้ท่ำกบัหุ้นละ 13.0 บำท ซึ่งคิดเป็นอตัรำสว่นรำคำหุ้นตอ่
ก ำไรสทุธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมำณ 27.6 เท่ำ โดยค ำนวณจำกก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 
เดือนย้อนหลงั (ตัง้แต่ไตรมำสที่ 4 ปี 2560 ถึงไตรมำสที่ 3 ปี 2561)  ซึ่งเท่ำกบั 141.34 ล้ำนบำท และหำรด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมญัทัง้หมด 300,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้ก ำไรสทุธิเทำ่กบั 0.5 บำทตอ่หุ้น  

ในกำรพิจำรณำข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมลูประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย   
บริษัทฯ จึงเปรียบเทียบอัตรำส่วน P/E เฉลี่ย ซึ่งค ำนวณจำกรำคำเฉลี่ยย้อนหลงั 12 เดือน หำรด้วยก ำไรสุทธิในช่วง
ระยะเวลำ 12 เดือน ตัง้แต่ไตรมำสที่ 4 ปี 2560 ถึงไตรมำสที่ 3 ปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจที่คล้ำยคลงึหรือใกล้เคียงกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้

บริษัท 
ตัวย่อ 

(Ticker) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ราคาเฉล่ียย้อนหลัง 
12 เดือน  

(บาทต่อหุ้น) 

อัตราส่วนราคา
หุ้นต่อก าไรสุทธิ
ต่อหุ้น (เท่า) 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน)  

MINT เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ซึง่รวมถึง
โครงกำรพฒันำที่อยูอ่ำศยัเพ่ือขำย โครงกำรพกัผ่อน
แบบปันสว่นเวลำ และให้เชำ่ศนูย์กำรค้ำและ
อสงัหำริมทรัพย์ และธุรกิจบนัเทิงและธุรกิจจดัจ ำหน่ำย 

37.1 30.6 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

M ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร "เอ็ม เค สกีุ"้ ร้ำนอำหำร
ญ่ีปุ่ น "ยำโยอิ" ซึง่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จำกประเทศ
ญ่ีปุ่ น รวมถึงร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นแบรนด์อ่ืนๆ อีก 2 แบ
รนด์ ได้แก่ "ฮำกำตะ" และ "มิยำซำกิ" ร้ำนอำหำรไทย 
"ณ สยำม" และ "เลอสยำม" ร้ำนกำแฟ/เบเกอร่ี "เลอ 
เพอทิท" 

75.7 27.6 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

OISHI ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรญ่ีปุ่ น และ
เคร่ืองดื่มภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ "โออิชิ" 

107.7 19.9 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท จ ำกดั (มหำชน) 

SNP ธุรกิจร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี รวมทัง้จ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ แบง่เป็น 1) ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ีใน
ประเทศ 2) ร้ำนอำหำร ในตำ่งประเทศ 3) ผลิตและ
จ ำหน่ำยสินค้ำเบเกอร่ี อำหำรส ำเร็จรูปแชแ่ข็ง ผำ่น
สำขำร้ำนอำหำรและเบเกอร่ี และซปุเปอร์มำร์เก็ต 
รวมทัง้สง่สินค้ำออกไปตำ่งประเทศ 4) ให้บริกำรที่
เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เชน่ บริกำรจดัสง่อำหำรถึงบ้ำน และ
บริกำรรับจดัเลีย้งนอกสถำนที่ 

20.9 22.0 

ค่าเฉลี่ย 25.0 

ที่มำ: SETSMART (ข้อมลู ณ วนัที่ 1 กมุภำพนัธ์ 2562) 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 สว่นที่ 3.4 หน้ำที่ 2 
 

อย่ำงไรก็ดี อตัรำสว่น P/E ดงักลำ่วค ำนวณจำกฐำนะกำรเงินในอดีต โดยที่ยงัมิได้พิจำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำน
หรือควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบันและอนำคต รวมทัง้ไม่ได้เป็นอัตรำส่วนที่แสดง
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัปัจจยัหนึง่ที่นกัลงทนุควรพิจำรณำประกอบกำรตดัสนิใจในกำรลงทนุ  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 สว่นที่ 3.5 หน้ำที่ 1 
 

5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

-ไมม่ี- 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที่ 3.6 หน้ำที่ 1 
 

6. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้
หลกัทรัพย์และวิธีกำรจดัสรรหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในเอกสำรฉบบันีต้ำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อปุสรรค
หรือข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นกัลงทุน และเพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัครัง้นี ้
ประสบควำมส ำเร็จ 

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัครัง้นีจ้ะเสนอขำยผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 

6.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 อำคำรธนำคำรกสกิรไทย  
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์: 0-2696-0000  

6.2.2 ผู้ร่วมจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด  
เลขที่ 19 ชัน้ 20-21, อำคำร 3 ไทยพำณิชย์ ปำร์ค พลำซำ่ 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์: 0-2949-1999 

6.2.3 ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 8-11 อำคำรเอเซีย เซ็นเตอร์  
เลขที่ 173 ถนนสำทรใต้  
แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2658-8888 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 9, 18, 39 และ 52 อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ 
เลขที่ 87/2 ออลซีซนัส์เพลส ถนนวิทย ุ 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์: 0-2648 1111 
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 18, 25 อำคำร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
เลขที่ 999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์: 0-2658 9500  

6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจ าหน่ายหุ้นสามัญ 

บริษัทฯ ตกลงมอบหมำยให้ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย ผู้ ร่วมจัด
จ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย และผู้จดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
6.2 เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ตำมข้อ 
6.2 มีข้อตกลงยอมรับประกนักำรจดัจ ำหนำ่ยหุ้นประเภทรับประกนัผลกำรจดัจ ำหนำ่ยอยำ่งแนน่อนทัง้
จ ำนวน (Firm Underwriting) ภำยใต้เง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกันกำร
จ ำหนำ่ย (Underwriting Agreement)  

ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นสำมญั
ในครัง้นี ้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหนำ่ย (Underwriting Agreement) ซึง่รวมถึงเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่เป็นสำระส ำคัญใดๆ ที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ
แตง่ตัง้ผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย (Underwriting Agreement) 

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือ
กำรเมืองทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  หรือกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของดชันีของ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในธุรกิจหรือกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัจ ำหนำ่ยในครัง้นี ้

(ค) เมื่อมีเหตุที่ท ำให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนรำชกำรสัง่ระงับหรือหยุดกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ หรือไมส่ำมำรถสง่มอบหลกัทรัพย์ที่เสนอขำยได้ หรือ 

(ง) เมื่อมีกำรยกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (Underwriting 
Agreement) 

ทัง้นี ้รำยละเอียดและเง่ือนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัและกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้น
สำมญัดงักลำ่วข้ำงต้นจะเป็นไปตำมรำยละเอียดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้จดัจ ำหนำ่ย
และรับประกนักำรจ ำหนำ่ย (Underwriting Agreement) 
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ในกรณีที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยยกเลกิกำรเสนอขำยหรือกำรจดั
จ ำหน่ำยหุ้นสำมญัในครัง้นีจ้ำกเหตใุนข้อ (ก) – (ง) ข้ำงต้น หรือเหตอุื่นที่ระบไุว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จัด
จ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รับประกนักำรจ ำหนำ่ย ผู้ ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย และผู้จดัจ ำหน่ำยและรับประกนั
กำรจ ำหน่ำย จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ทัง้จ ำนวนให้แก่ผู้ จองซือ้แต่ละรำยที่จองซือ้หุ้ น ตำม
รำยละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 6.9 

6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้นสามัญ 

บริษัทฯ ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (ไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม) ให้แก่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ผู้
ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.2 และผู้จดัจ ำหน่ำยและรับประกนั
กำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.3 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 19,500,000 บำท โดยกำรช ำระเงินดงักลำ่วจะ
เป็นไปตำมวิธีกำรที่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตกลงกบับริษัทฯ ภำยใต้สญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและ
รับประกนักำรจ ำหนำ่ย (Underwriting Agreement) 

6.3.3 ประมาณการจ านวนเงนิค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับ 

ประมำณกำรจ ำนวนเงินคำ่หุ้นสำมญัที่บริษัทฯ จะได้รับ (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม) 

หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 75,000,000 หุ้นในรำคำหุ้นละ 13.0 บำท       975,000,000 บำท 

หกั คำ่ใช้จำ่ยในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั       26,258,300 บำท 

จ ำนวนเงินคำ่หุ้นสำมญัที่บริษัทฯ จะได้รับ       948,741,700 บำท 

จ ำนวนเงินคำ่หุ้นสำมญัที่บริษัทฯ จะได้รับตอ่หุ้น       12.6 บำท 

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์1 

ประมำณคำ่ใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม) 

คำ่ธรรมเนียมค ำขออนญุำตเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ    100,000 บำท 

คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 50,000 บำท 

คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั 682,500 บำท 

คำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำในกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน2 150,000 บำท 

คำ่ธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุช ำระแล้ว 75,000 บำท 
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คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย 19,500,000 บำท 

คำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ3 5,700,800 บำท 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 26,258,300 บาท 

หมำยเหต:ุ  1    คำ่ใช้จำ่ยข้ำงต้นไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ 
              2    ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมรำยปี 

          3  คำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ รวมถึง คำ่ที่ปรึกษำกฎหมำย คำ่ตอบแทนนำยทะเบยีนหุ้น คำ่โฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์ คำ่พิมพ์หนงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุ้น และเอกสำรอืน่ๆ และคำ่ใช้จำ่ย
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้เป็นต้น 

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย์ 

ส าหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

สำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสำมญัได้ที่ส ำนกังำนของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 7-8 และ 11 กมุภำพนัธ์ 2562 (หรือภำยในเวลำท ำ
กำรของแตล่ะส ำนกังำนของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์นัน้) 

ส าหรับนักลงทุนสถาบัน  

สำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสำมญัได้ที่ส ำนกังำนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ย
และรับประกันกำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 7-8 และ 11 
กมุภำพนัธ์ 2562 (หรือภำยในเวลำท ำกำรของส ำนกังำนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย) 

ส าหรับผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทฯ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  

สำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสำมญัได้ที่บริษัทฯ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. 
ของวนัท่ี 7-8 และ 11 กมุภำพนัธ์ 2562 

นอกจำกนี ้ผู้ลงทนุสำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนงัสือชีช้วนซึ่งมีข้อมลูไม่แตกต่ำงจำกหนงัสอืชี ้
ชวนที่ยื่นต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. จำกเว็บไซต์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำร
เสนอขำยหุ้นสำมญัครัง้นีไ้ด้ก่อนกำรจองซือ้หุ้นสำมญั 

6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ 

กำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขำยผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำร
จ ำหนำ่ย ผู้ ร่วมจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย และผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยในครัง้นี ้แบง่
กำรจดัสรรเป็น 4 สว่น ได้แก่ (1) บคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ (2) นกัลงทนุสถำบนั (3) ผู้มีอปุ
กำรคณุของกลุม่บริษัทฯ และ (4) พนกังำนของกลุม่บริษัทฯ     



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที่ 3.6 หน้ำที่ 5 
 

นอกจำกนี ้กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะอยูภ่ำยใต้เกณฑ์ดงันี ้

(1) ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย ผู้ ร่วมจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย และ
ผู้จดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยจะไม่จดัสรรหุ้นสำมญัที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง ผู้จดัจ ำหนำ่ย
หลกัทรัพย์ที่ร่วมจดัจ ำหนำ่ย กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ยของตนเอง หรือของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ที่ร่วมจดัจ ำหนำ่ย และผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกองทนุรวม
ที่มีลกัษณะที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย ผู้ ร่วมจดัจ ำหนำ่ยและรับประกันกำร
จ ำหน่ำย และผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลกัทรัพย์ให้  ตลอดจน
บคุคลที่บริษัทฯ ถกูห้ำมมิให้จดัสรรหลกัทรัพย์ให้ เว้นแตเ่ป็นกำรจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืจำกกำรจองซือ้ของผู้
จองซือ้ทัง้หมด รวมทัง้จะไม่จัดสรรหุ้นสำมัญให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ทัง้นี ้เป็นไปตำม
รำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 40/2557 เร่ืองกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ประเภทหุ้ น และใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น ของบริษัทที่ออกตรำสำรทุน ลงวันที่ 7 
พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  

(2) ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจเปลีย่นแปลงจ ำนวน
หุ้นสำมญัที่จัดสรรให้แก่นกัลงทุนแต่ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจดัสรรให้แก่บุคคลตำมดุลยพินิจ
ของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ในส่วนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยเพิ่มเติม 
หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีหุ้นสำมญัเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนของนกัลงทุนสถำบนั หรือในกรณี
กลบักนั อำจพิจำรณำจดัสรรให้แก่นกัลงทนุสถำบนัเพิ่มเติม หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีหุ้นเหลือจำก
กำรจัดสรรในส่วนของบุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ในส่วนของผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญครัง้นีป้ระสบ
ควำมส ำเร็จ 

(3) ภำยหลงัจำกกำรปิดรับจองซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับผู้จองซือ้ในแตล่ะประเภท ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและ
รับประกนักำรจ ำหน่ำยอำจพิจำรณำเปิดรับจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มเติม และ/หรือ ขยำยระยะเวลำกำร
จองซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับผู้จองซือ้ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรร
ให้แก่นกัลงทนุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หำกพบว่ำมีหุ้นสำมญัเหลือจำกกำรจดัสรรในสว่นผู้มีอุป
กำรคุณของกลุ่มบริษัทฯ แต่มีผู้ สนใจจองซือ้หุ้ นสำมัญเกินกว่ำจ ำนวนที่จะจัดสรรส ำหรับส่วนของ
บุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ในส่วนของผู้จดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกนั
กำรจ ำหน่ำย หรือนกัลงทุนสถำบนั เป็นต้น ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะอยู่ภำยใต้ดุลยพินิจของ
ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้ เดียว โดยปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง  

(4) บริษัทฯ และผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่สง่เอกสำรกำรจองซือ้ รวมทัง้จะไมเ่สนอขำย
และจดัสรรหุ้นสำมญัที่เสนอขำยให้แก่ผู้จองซือ้รำยใดรำยหนึ่ง หำกกำรเสนอขำยหรือจดัสรรดงักลำ่ว
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ท ำให้หรืออำจเป็นผลให้ (ก) เป็นกำรกระท ำขดัต่อกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใดๆ ของ
ประเทศไทย หรือต่ำงประเทศ และ/หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิหรือ
ต้องด ำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบั
กำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร หรือ
เง่ือนไขที่ก ำหนดในกำรเสนอขำยหรือจดัสรรหุ้นที่ก ำหนดในสว่นท่ี 3 ของหนงัสอืชีช้วนฉบบันี ้อยำ่งไรก็
ตำม บริษัทฯ อำจเสนอขำยหรือจัดสรรหุ้ นให้แก่ผู้ จองซือ้ที่ไม่อยู่ในประเทศไทยหรือจองซือ้ใน
ตำ่งประเทศ โดยอำศยัข้อยกเว้นท่ีมีอยูภ่ำยใต้กฎหมำยตำ่งประเทศ 

(5) กำรจดัสรรหุ้นสำมญัในครัง้นีเ้ป็นกำรปฏิบตัิเพื่อให้สอดคล้องกบัคณุสมบตัิที่ก ำหนดตำมข้อ 4 (3) เร่ือง 
กำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยภำยใต้ข้อบังคับตลำดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้ น
บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม)   

6.6.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

กำรจัดสรรหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 โดยจะท ำกำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่
บุคคลตำมดุลยพินิจของผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมนิยำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 โดยจะจัดสรรให้แก่
บคุคลใด และ/หรือ ในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลใดก็
ได้  

หำกยอดกำรจองซือ้หุ้นสำมญัของบคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ครบตำม
จ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2  ขอสงวนสทิธิในกำรปิด
รับจองซือ้หุ้นสำมญัของบุคคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ
กำรจองซือ้ 

6.6.2 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนสถาบัน 

กำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่นกัลงทนุสถำบนั ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะท ำกำรจัดสรรหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลใด 
และ/หรือ ในจ ำนวนมำกน้อยเทำ่ใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลใดก็ได้  

หำกยอดกำรจองซือ้หุ้นสำมญัครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซือ้หุ้นสำมญัก่อนครบ
ก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 
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6.6.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทฯ  

กำรจัดสรรหุ้นสำมญัให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของกลุ่มบริษัทฯ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ โดยจะท ำกำรจัดสรรหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลใด และ/หรือในจ ำนวนมำก
น้อยเทำ่ใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลใดก็ได้  

6.6.4 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ 

กำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่พนกังำนของกลุม่บริษัทฯ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรของบริษัทฯ โดยจะท ำกำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลใด และ/หรือในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็
ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลใดก็ได้  

6.7 วันและวิธีการจองและการช าระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 

6.7.1 ส าหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

เว้นแต่จะได้รับแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นจำกผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้จะ
ท ำกำรจองซือ้ ผู้จองซือ้ที่เป็นบคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์จะต้องปฏิบตัิตำมวธีิกำร
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นสำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคณู
ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ้สำมำรถเลอืกจองซือ้หุ้นตำมวิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมญั ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผู้ จองซือ้จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลำยมือช่ือ หำกผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้พร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัท  (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้ จองซือ้จะต้องแนบเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไมห่มดอำย ุและลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง หรือในกรณี
ที่ไม่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขบตัรประจ ำตวั
ประชำชนที่ยงัไมห่มดอำย ุและส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน พร้อมทัง้
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ที่ยังไม่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน 
จะต้องแนบส ำเนำใบสตูิบตัร พร้อมทัง้ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยขุอง
ผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่
ผู้ เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง รวมถึงหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุ้ นได้ถูกต้องตำม
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กฎหมำย หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ที่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้ เยำว์และของผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) 
หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย พร้อมให้ผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) หรือผู้ปกครองตำม
กฎหมำยลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง รวมถึงหลกัฐำนท่ีแสดงวำ่สำมำรถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้อง
ตำมกฎหมำย) 

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยำว์จะต้องแนบหลกัฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุ้นได้ถูกต้องตำม
กฎหมำย) 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์อำยไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำ
ส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือ
ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดงักลำ่ว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส ำเนำหนงัสือ
แสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และส ำเนำรำยช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้อมตวัอย่ำง
ลำยมือช่ือ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำงที่ยงัไมห่มดอำย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลดงักลำ่ว พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้หมดที่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้อง
ได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจใน
ประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง และให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำนทตู
ไทยหรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง ท ำ
กำรรับรองลำยมือช่ือและตรำประทบัของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้
ด ำเนินกำรข้ำงต้น ซึง่ต้องมีอำยไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้  

กรณีผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทยหรือตำ่งด้ำว หรือนิติบคุคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ เป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือเ ปิดบญัชีอื่นๆ กับผู้ จัด
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 หรือบริษัทหลกัทรัพย์อื่น และได้ผ่ำนขัน้ตอนกำร
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รู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมินควำมสำมำรถ
รับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 หรือ
บริษัทหลกัทรัพย์อื่น ในช่วงระยะเวลำไมเ่กิน 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ พร้อมทัง้ลงนำมในสว่นของ
กำรประเมินควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อกำรจองซือ้หุ้ น (Suitability Test) ในใบจองซือ้หุ้ น
สำมญัเพิ่มทนุ ผู้จองซือ้ดงักลำ่วไมจ่ ำเป็นต้องแนบเอกสำร Suitability Test ประกอบกำรจอง
ซือ้ ทัง้นี ้หำกไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขที่กล่ำวข้ำงต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสำร Suitability 
Test ที่กรอกรำยละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดั
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ 

นอกจำกนี ้การจองซือ้ในทุกกรณีข้างต้น หากผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่  600 ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ในใบจองซือ้ในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA)” ส าหรับผู้จองซือ้ที่ เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะ
นิติบุคคล” ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นนิติบุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้องของ
ข้อมลูเพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

(ข) การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online)  

ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ตำมขัน้ตอนและ
วิธีกำรที่ผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แต่ละรำยได้ก ำหนด (เฉพำะรำยที่เปิดรับจองซือ้ผ่ำนทำง
ระบบออนไลน์ ซึง่ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน)) โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำย
หลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2  และได้
ผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จักลกูค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้ำ (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่จะท ำ
กำรจองซือ้ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ โดยผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แต่ละ
รำยจะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ที่ รัดกุมเพียงพอ สำมำรถ
ตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ใช้ (User Name) และรหสัผำ่น (Password login
) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัวำ่ได้ศกึษำข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นในหนงัสอืชีช้วนและ/หรือ 
ข้อมูลสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive Summary) และยินยอมผูกพนัตำมหนงัสือชีช้วน 
และ/หรือข้อมลูสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive Summary) และรับรองว่ำเข้ำใจ ยอมรับ
ควำมเสีย่ง และยินยอมผกูพนัตำมหนงัสอืชีช้วนดงักลำ่ว โดยผู้จองซือ้ไมต้่องกรอกข้อมลูและ
ลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้
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ผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แต่ละรำยจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนและข้อมลูสรุปของหนงัสือชีช้วน 
(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์  

ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิกำรจองซือ้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ตอนท่ีผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แต่
ละรำย (เฉพำะรำยที่เปิดรับจองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์) ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ก ำหนด
เพิ่มเติมส ำหรับลกูค้ำของตนในภำยหลงั 

(ค) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป  

ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะน ำกำรลงทนุ (Investment Consultant) ของผู้
จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ ตำมขัน้ตอนและวิธีกำรท่ีผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำยได้ก ำหนด 
(เฉพำะรำยที่เปิดรับจองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย 
จ ำกดั (มหำชน) บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกดั บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน)) โดยยืนยนักำรจองซือ้
ผ่ำนโทรศพัท์บนัทึกเทปได้ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือบัญชี
ประเภทอื่นๆ กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2  และได้ผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จกั
ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & 
Customer Due Dil igence : KYC / CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมิน
ควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ที่จะท ำกำรจองซือ้
ในช่วงระยะเวลำไมเ่กิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ โดยผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แตล่ะรำยจะต้องมี
กำรควบคมุกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และสำมำรถตรวจสอบ
ควำมมีตวัตนของลกูค้ำและผู้จองซือ้ต้องยืนยนัวำ่ได้ศกึษำข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นใน
หนงัสือชีช้วนและ/หรือ ข้อมูลสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive Summary) และยินยอม
ผกูพนัตำมหนงัสอืชีช้วน และ/หรือข้อมลูสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive Summary) และ
รับรองว่ำเข้ำใจ ยอมรับควำมเสี่ยง และยินยอมผกูพนัตำมหนงัสือชีช้วนดงักลำ่ว โดยผู้จอง
ซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมลูและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ 
ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้ผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แต่ละรำยจะจัดให้มีหนงัสือชีช้วนและ
ข้อมลูสรุปของหนงัสอืชีช้วน (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหนำ่ย
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เจ้ำหน้ำที่ผู้แนะน ำกำรลงทนุของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์จะต้องปฏิบตัิตำม
เกณฑ์ ดงันี ้

▪ ผู้ แนะน ำกำรลงทุนต้องติดต่อผู้ จองซือ้ในกำรด ำเนินกำรกำรจองซือ้หลักทรัพย์ผ่ำน
โทรศพัท์บนัทึกเทป เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุจ ำนวนหุ้นที่จัดสรร รำคำที่
เสนอขำย จ ำนวนเงินที่ต้องช ำระ กำรฝำกหุ้น ช่องทำงและวนัที่ต้องช ำระรำคำ และแจ้ง
ให้ทรำบวำ่ผู้จองซือ้สำมำรถศึกษำข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นในหนงัสอืชีช้วน และ/
หรือ ข้อมูลสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive Summary) ของหลกัทรัพย์ผ่ำนเว็บไซต์ 
(Website) ของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ และ/หรือ จำกหนงัสือชีช้วน และ/หรือ ข้อมูล
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สรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive Summary) ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th 

▪ ผู้แนะน ำกำรลงทนุต้องให้ผู้จองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทกึเทปพิสจูน์ตวัตน โดยขัน้ตอน
กำรตรวจสอบตัวตนของผู้ จองซือ้ เช่น กำรสอบถำมเลขที่บัญชีที่ผู้ จองซือ้มีกับผู้ จัด
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่จะท ำกำรจองซือ้ หรือเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือวนัเดือนปี
เกิด หรือธนำคำรที่ใช้ช ำระรำคำโดยวิธีเงินโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System 
หรือ ATS) กับผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่จะท ำกำรจองซือ้ หรือช่ือผู้แนะน ำกำรลงทุน 
เป็นต้น  

▪ ผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทำงวำจำว่ำได้ศึกษำ (หรือทรำบ) ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัในหนงัสือชีช้วน และ/หรือ ข้อมลูสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive Summary) 
และยินยอมผกูพนัตำมหนงัสือชีช้วน และ/หรือข้อมลูสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive 
Summary) ของหลกัทรัพย์ดงักล่ำว โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบ
จองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไมต้่องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

▪ ผู้แนะน ำกำรลงทนุของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ เมื่อรับค ำยืนยนัพร้อมรำยละเอียดกำร
จองซือ้ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกค ำสั่งกำรจองซือ้ผ่ำนระบบที่ผู้ จัด
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ดงักล่ำวจดัเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูกำรจองซือ้ผ่ำนทำง
โทรศพัท์บนัทกึเทป ช่ือผู้แนะน ำกำรลงทนุ วนัและเวลำบนัทกึกำรจองซือ้ผำ่นระบบ  

ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิกำรจองซือ้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ตอนท่ีผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แต่
ละรำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรับลกูค้ำของตนในภำยหลงั 

(2) ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ได้ที่ส ำนกังำนหรือสำขำของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แต่ละรำย หรือ
ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ตำมวิธีกำรที่ผู้ จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์แตล่ะรำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 แตล่ะรำยได้ก ำหนด ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้  

▪ กรณีจองซือ้ด้วยกำรกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ 
ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 7-8 และ 11 กมุภำพนัธ์ 2562 (หรือภำยในเวลำ
ท ำกำรของแตล่ะส ำนกังำนนัน้)   

▪ กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจอง
ซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ของวนัที่ 7 กุมภำพนัธ์ 2562 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ 11 
กมุภำพนัธ์ 2562  

▪ กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ 
คือ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 11 
กมุภำพนัธ์ 2562 (หรือภำยในเวลำท ำกำรของแตล่ะส ำนกังำนนัน้) 
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(3) ผู้จองซือ้ต้องช ำระเงินคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยวิธีช ำระเงินมีดงันี  ้

▪ หำกจองซือ้ในวนัที่ 7 กุมภำพนัธ์ 2562 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึงวนัที่ 8 กุมภำพนัธ์ 2562 
ก่อนเวลำ 11.00 น. ผู้จองซือ้สำมำรถช ำระเงินคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนท่ีจอง
ซือ้ โดยช ำระเป็น (1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ฉบบัเดียว ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 8 
กุมภำพันธ์ 2562 เท่ำนัน้ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักงำนหักบญัชีใน
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำร โดยช่ือของเจ้ำของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จอง
ซือ้เท่ำนัน้ หรือ (2) กำรโอนเงิน หรือ (3) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพำะผู้จองซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์
หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้ จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2   ที่ได้
ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระคำ่ภำระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบ
กำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักลำ่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้) หรือ (4) กำรหกัเงินฝำกใน
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ (เฉพำะผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่เปิดให้ช ำระเงิน
คำ่จองซือ้ด้วยวิธีดงักลำ่วเทำ่นัน้)   

▪ หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 11.00 น. ของวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2562 จนถึงเวลำ 16.00 น. 
ของวนัที่ 11 กุมภำพนัธ์ 2562 ผู้จองซือ้จะต้องช ำระคำ่จองซือ้ด้วย (1) กำรโอนเงิน หรือ 
(2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ 
ATS) (เฉพำะผู้ จองซือ้ที่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้ จัด
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงิน
เพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่ำวมีผลใช้
บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้) หรือ (3) กำรหกัเงินฝำกในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ 
(เฉพำะผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ที่เปิดให้ช ำระเงินคำ่จองซือ้ด้วยวิธีดงักลำ่วเทำ่นัน้)  

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหาก
จากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้น (จ านวนเงินที่ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ได้รับต้องเท่ากับ
ยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

(4) ผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นด้วย (1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ขีด
คร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเข้ำบญัชีจองซือ้หุ้นที่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แต่ละรำยจะก ำหนดต่อไป 
พร้อมระบุช่ือ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ด้ำนหลงั เช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ (2) กำรโอนเงิน หรือ (3) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมตัิ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ให้โอนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้หุ้ นที่ผู้ จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์แต่ละรำยจะก ำหนดตอ่ไป ซึ่งผู้จองซือ้สำมำรถสอบถำมช่ือและเลขที่บญัชีจองซือ้
ได้จำกผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำยที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้ 

(5) ผู้จองซือ้ต้องน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในข้อ (1) พร้อมหลกัฐำนกำรช ำระ
เงินค่ำจองซือ้ในข้อ (3)  มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ได้ที่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ตำมที่ระบุ
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ไว้ในข้อ 6.2 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 7-8 และ 11 กุมภำพนัธ์ 2562 โดยใน
กำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซือ้จะลงลำยมือช่ือหรือประทบัตรำรับจองเพื่อเป็นหลกัฐำนใน
กำรรับจองซือ้หุ้ นสำมัญให้แก่ผู้ จองซือ้ ยกเว้นผู้ จองซือ้ซึ่งจองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ 
(Online) หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้ จองซือ้ไม่ต้องน ำส่งใบจองซือ้หรือเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้  

(6) ผู้จองซือ้ซึง่เป็นบคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ จะต้องกรอกใบจองซือ้แยก
ต่ำงหำกจำกหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรในฐำนะผู้มีอปุกำรคณุของกลุม่บริษัทฯ และพนกังำนของ
กลุม่บริษัทฯ (ถ้ำมี) 

(7) หำกผู้จองซือ้ไม่ช ำระเงินคำ่จองซือ้ หรือผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
6.2 ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้ได้ไมว่่ำทัง้หมดหรือบำงสว่นภำยในก ำหนดระยะเวลำ
กำรจองซือ้ หรือผู้จองซือ้ไม่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข วิธีกำรจองซือ้และวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ 
ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบบันี ้ผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซือ้
ของผู้ จองซือ้รำยดังกล่ำว และขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ดงักลำ่วให้แก่บคุคลอื่นตอ่ไป  

(8) ผู้จองซือ้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และได้ช ำระคำ่จองซือ้ไว้แล้ว จะยกเลกิกำรจองซือ้และ
ขอเงินคืนไมไ่ด้  

(9) กำรจองซือ้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไข ที่ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แต่
ละรำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 อำจก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรับลกูค้ำของตน 

ทัง้นี ้ผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะโอนเงินค่ำจองซือ้ในสว่น
ของตนให้กบับริษัทฯ ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย 
(Underwriting Agreement) ตอ่ไป 

6.7.2 ส าหรับนักลงทุนสถาบัน 

เว้นแตจ่ะได้รับแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงเป็นอยำ่งอื่นจำกผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนั
กำรจ ำหนำ่ย ผู้จองซือ้ที่เป็นนกัลงทนุสถำบนัจะต้องปฏิบตัิตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นสำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคณู
ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วน
และชัดเจนพร้อมลงลำยมือช่ือ หำกผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลง
นำมของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบ
เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้
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ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์อำยไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำ
ส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือ
ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดงักลำ่ว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส ำเนำหนงัสือ
แสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และส ำเนำรำยช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้อมตวัอย่ำง
ลำยมือช่ือ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำงที่ยงัไมห่มดอำย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลดงักลำ่ว พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้หมดที่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้อง
ได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจใน
ประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง และให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำนทตู
ไทยหรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง ท ำ
กำรรับรองลำยมือช่ือและตรำประทบัของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้
ด ำเนินกำรข้ำงต้น ซึง่ต้องมีอำยไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้  

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) 
เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน  

ส ำเนำหนงัสือมอบอ ำนำจให้ผู้ดแูลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) ด ำเนินกำรแทน 1 ฉบบั 
พร้อมแนบส ำเนำเอกสำรของผู้มอบอ ำนำจ ทัง้นี ้เอกสำรดงักลำ่วให้เป็นไปตำมประเภทของผู้
จองซือ้ที่ระบไุว้ข้ำงต้น (แล้วแต่กรณี) โดยในใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้จะลง
นำมโดยผู้ ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) และจะต้องมีหนังสือของผู้ ดูแลรักษำ
ผลประโยชน์ (Custodian) ที่ระบช่ืุอผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่
ยงัไม่หมดอำยหุรือเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผู้มีอ ำนำจลงนำมนัน้อีก 1 ฉบบั พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ทัง้นี ้นกัลงทุนสถำบนัไม่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำม
เสี่ยง (Suitability Test) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทธ. 
35/2556 เร่ือง มำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ระบบงำน และกำร
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ให้บริกำรของผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ลงวนัท่ี 
6 กนัยำยน 2556 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

(2) ผู้ จองซือ้สำมำรถจองซือ้ได้ที่ส ำนักงำนของผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 
16:00 น. ของวนัท่ี 7-8 และ 11 กมุภำพนัธ์ 2562   

(3) ผู้จองซือ้ต้องช ำระเงินคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยวิธีช ำระเงินมีดงันี  ้

▪ หำกจองซือ้ในวนัที่ 7 กุมภำพนัธ์ 2562 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึงวนัที่ 8 กุมภำพนัธ์ 2562 
ก่อนเวลำ 11.00 น. ผู้จองซือ้สำมำรถช ำระเงินคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนท่ีจอง
ซือ้ โดยช ำระเป็น (1) กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เข้ำ
บญัชีจองซือ้หุ้นท่ีผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
6.2.1 จะก ำหนดตอ่ไป (2) กำรน ำฝำกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์นัน้ๆ จะต้องลงวนัที่ 7 หรือ 8 กุมภำพนัธ์ 2562 เท่ำนัน้ และสำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้จำกส ำนกังำนหกับญัชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำร โดย
ชื่ อของเ จ้าของเช็คต้องเป็นชื่ อ เดียวกับ ผู้จองซื ้อ หรือชื่ อ ผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ (Custodian) ส าหรับกรณีผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจ
ให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน) เท่านัน้ 
ทัง้นี ้กำรช ำระเงินคำ่จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ำยบญัชี
ธนำคำรที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1  
ก ำหนด  

▪ หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 11.00 น. ของวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2562 จนถึงเวลำ 16.00 น. 
ของวนัที่ 11 กุมภำพนัธ์ 2562 ผู้จองซือ้จะต้องช ำระคำ่จองซือ้ด้วยกำรโอนเงิน หรือกำร
โอนเงินผำ่นระบบบำทเนต (BAHTNET) เทำ่นัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหาก
จากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้น (จ านวนเงินที่ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกัน
การจ าหน่ายได้รับต้องเท่ากับยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

(4) ผู้จองซือ้ที่ช ำระเงินคำ่จองซือ้เป็นเงินโอน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)  หรือ
กำรน ำฝำกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสัง่จ่ำยเช็ค 
เข้ำบญัชีจองซือ้หุ้นที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
6.2.1 ก ำหนด ซึ่งผู้จองซือ้สำมำรถสอบถำมช่ือและเลขที่บญัชีจองซือ้ได้จำกผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย  

(5) ผู้จองซือ้ต้องน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในข้อ (1) พร้อมหลกัฐำนกำรช ำระ
เงินค่ำจองซือ้ในข้อ (3) มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ได้ที่ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
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รับประกนักำรจ ำหนำ่ย ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 7-
8 และ 11 กุมภำพนัธ์ 2562 โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซือ้จะลงลำยมือช่ือหรือ
ประทบัตรำรับจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรับจองซือ้หุ้นสำมญัให้แก่ผู้จองซือ้  

(6) หำกผู้จองซือ้ไม่ช ำระเงินคำ่จองซือ้ หรือผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย 
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ได้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน
ภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือผู้จองซือ้ไม่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข วิธีกำรจองซือ้และ
วิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี ้ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รับประกนักำรจ ำหน่ำยมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้รำยดงักลำ่ว และขอ
สงวนสทิธิในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลำ่วให้แก่บคุคลอื่นตอ่ไป  

(7) ผู้จองซือ้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และได้ช ำระคำ่จองซือ้ไว้แล้ว จะยกเลกิกำรจองซือ้และ
ขอเงินคืนไมไ่ด้  

(8) กำรจองซือ้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไข ที่ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย
และรับประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 อำจก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรับลกูค้ำของ
ตน 

ทัง้นี ้ผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะโอน
เงินค่ำจองซือ้ในสว่นของตนให้กบับริษัทฯ ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและ
รับประกนักำรจ ำหนำ่ย (Underwriting Agreement) ตอ่ไป 

6.7.3 ส าหรับผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทฯ 

เว้นแตจ่ะได้รับแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงเป็นอยำ่งอื่นจำกผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนั
กำรจ ำหน่ำยและผู้ ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย ผู้จองซือ้ที่เป็นผู้มีอปุกำรคณุของกลุ่ม
บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นสำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคณู
ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ้สำมำรถเลอืกจองซือ้หุ้นตำมวิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมญั ดงัตอ่ไปนี  ้

การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผู้ จองซือ้จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลำยมือช่ือ หำกผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้พร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัท  (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้ จองซือ้จะต้องแนบเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้
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ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไมห่มดอำย ุและลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง หรือในกรณี
ที่ไม่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขบตัรประจ ำตวั
ประชำชนที่ยงัไมห่มดอำย ุและส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน พร้อมทัง้
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ที่ยังไม่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน 
จะต้องแนบส ำเนำใบสตูิบตัร พร้อมทัง้ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยขุอง
ผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่
ผู้ เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง รวมถึงหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุ้ นได้ถูกต้องตำม
กฎหมำย หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ที่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้ เยำว์และของผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) 
หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย พร้อมให้ผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) หรือผู้ปกครองตำม
กฎหมำยลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง รวมถึงหลกัฐำนท่ีแสดงวำ่สำมำรถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้อง
ตำมกฎหมำย) 

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยำว์จะต้องแนบหลกัฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุ้นได้ถูกต้องตำม
กฎหมำย) 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์อำยไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำ
ส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือ
ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดงักลำ่ว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส ำเนำหนงัสือ
แสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และส ำเนำรำยช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้อมตวัอย่ำง
ลำยมือช่ือ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำงที่ยงัไมห่มดอำย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลดงักลำ่ว พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
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ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้หมดที่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้อง
ได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจใน
ประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง และให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำนทตู
ไทยหรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง ท ำ
กำรรับรองลำยมือช่ือและตรำประทบัของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้
ด ำเนินกำรข้ำงต้น ซึง่ต้องมีอำยไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้  

กรณีผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทยหรือตำ่งด้ำว หรือนิติบคุคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือตำ่งประเทศ เป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้ จดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจดัจ ำหน่ำย
และรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 หรือบริษัทหลกัทรัพย์อื่น และได้ผ่ำน
ขัน้ตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมิน
ควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนั
กำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.2 หรือบริษัทหลกัทรัพย์อื่น ที่จะท ำกำรจองซือ้ในช่วงระยะเวลำไมเ่กิน 
2 ปีก่อนกำรจองซือ้ พร้อมทัง้ลงนำมในสว่นของกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อกำร
จองซือ้หุ้น (Suitability Test) ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ผู้จองซือ้ดงักลำ่วไม่จ ำเป็นต้อง
แนบเอกสำร Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้หำกไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขที่กลำ่ว
ข้ำงต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสำร Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน
และชัดเจน พร้อมลงลำยมือช่ือผู้ จองซือ้ให้แก่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหน่ำยหรือผู้ ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย (แล้วแต่กรณี) เพื่อเป็นเอกสำร
ประกอบใบจองซือ้ 

นอกจำกนี ้การจองซือ้ในทุกกรณีข้างต้น หากผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ในใบจองซือ้ในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA)” ส าหรับผู้จองซือ้ที่ เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะ
นิติบุคคล” ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นนิติบุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้องของ
ข้อมลูเพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้  

ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิกำรจองซือ้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ตอนที่ผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 (แล้วแต่กรณี) ก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรับลูกค้ำของตนใน
ภำยหลงั 
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(2) ผู้ จองซือ้สำมำรถจองซือ้ได้ที่ส ำนักงำนของผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 (แล้วแต่กรณี) ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 
16.00 น. ของวันที่ 7-8 และ 11 กุมภำพันธ์ 2562 (หรือภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละ
ส ำนกังำนนัน้)   

(3) ผู้จองซือ้ต้องช ำระเงินคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยวิธีช ำระเงินมีดงันี  ้

▪ หำกจองซือ้ในวนัที่ 7 กุมภำพนัธ์ 2562 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึงวนัที่ 8 กุมภำพนัธ์ 2562 
ก่อนเวลำ 11.00 น. ผู้จองซือ้สำมำรถช ำระเงินคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนท่ีจอง
ซือ้ โดยช ำระเป็น (1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ฉบบัเดียว ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 8 
กุมภำพันธ์ 2562 เท่ำนัน้ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักงำนหักบญัชีใน
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำร โดยช่ือของเจ้ำของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จอง
ซือ้เท่ำนัน้ หรือ (2) กำรโอนเงิน หรือ (3) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพำะผู้จองซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์
หรือบญัชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
6.2.2   ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพันโดย
อตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่ำวมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ ) หรือ 
(4) กำรหักเงินฝำกในบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ของผู้ จองซือ้ (เฉพำะผู้ จัดกำรกำรจัด
จ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจดัจ ำหนำ่ยและ
รับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ที่เปิดให้ช ำระเงินค่ำจองซือ้ด้วยวิธี
ดงักลำ่วเทำ่นัน้)   

▪ หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 11.00 น. ของวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2562 จนถึงเวลำ 16.00 น. 
ของวนัที่ 11 กุมภำพนัธ์ 2562 ผู้จองซือ้จะต้องช ำระคำ่จองซือ้ด้วย (1) กำรโอนเงิน หรือ 
(2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ 
ATS) (เฉพำะผู้จองซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ กบัผู้จดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจดัจ ำหน่ำย
และรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.2 ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์
ให้โอนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักลำ่ว
มีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้) หรือ (3) กำรหกัเงินฝำกในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของผู้
จองซือ้ (เฉพำะผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 
6.2.1 หรือผู้ ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.2 ที่เปิด
ให้ช ำระเงินคำ่จองซือ้ด้วยวิธีดงักลำ่วเทำ่นัน้)  

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหาก
จากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้น (จ านวนเงินที่ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกัน
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การจัดจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ร่วมจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 (แล้วแต่กรณี) ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซือ้เต็ม
จ านวน) 

(4) ผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นด้วย (1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ขีด
คร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเข้ำบญัชีจองซือ้หุ้นท่ีผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย
หรือผู้ ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย (แล้วแต่กรณี) จะก ำหนดตอ่ไป พร้อมระบุ
ช่ือ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ด้ำนหลงั เช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊ำฟท์ หรือ (2) กำรโอนเงิน หรือ (3) กำรโอนเงินผำ่นระบบกำรโอนอตัโนมตัิ (Automatic 
Transfer System หรือ ATS) ให้โอนเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หุ้นที่ผู้ จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รับประกนักำรจ ำหน่ำยหรือผู้ ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (แล้วแต่กรณี) จะ
ก ำหนดต่อไป ซึ่งผู้จองซือ้สำมำรถสอบถำมช่ือและเลขที่บญัชีจองซือ้ได้จำกผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยหรือผู้ ร่วมจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย 
(แล้วแตก่รณี) ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้ 

(5) ผู้จองซือ้ต้องน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในข้อ (1) พร้อมหลกัฐำนกำรช ำระ
เงินค่ำจองซือ้ในข้อ (3)  มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ได้ที่ผู้จดักำรกำรจ ำหน่ำยและรับประกนั
กำรจดัจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.2 (แล้วแตก่รณี) ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 7-8 และ 11 
กมุภำพนัธ์ 2562 โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับจองซือ้จะลงลำยมือช่ือหรือประทบัตรำรับ
จองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรับจองซือ้หุ้นสำมญัให้แก่ผู้จองซือ้  

(6) ผู้จองซือ้ซึ่งเป็นผู้มีอปุกำรคณุของกลุม่บริษัทฯ จะต้องกรอกใบจองซือ้แยกต่ำงหำกจำกหุ้นท่ี
ได้รับกำรจดัสรรในฐำนะบคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ (ถ้ำมี) 

(7) หำกผู้จองซือ้ไม่ช ำระเงินคำ่จองซือ้ หรือผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
6.2.2 (แล้วแต่กรณี) ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ได้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่นภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือผู้จองซือ้ไม่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข วิธีกำรจองซือ้และวิธีกำร
ช ำระเงินคำ่จองซือ้ ตำมที่ระบไุว้ในเอกสำรฉบบันี ้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 (แล้วแต่กรณี) มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซือ้ของผู้ จองซือ้รำย
ดงักลำ่ว และขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลำ่วให้แก่บคุคล
อื่นตอ่ไป  

(8) ผู้จองซือ้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และได้ช ำระคำ่จองซือ้ไว้แล้ว จะยกเลกิกำรจองซือ้และ
ขอเงินคืนไมไ่ด้  
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(9) กำรจองซือ้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไขทีผู่้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและ
รับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วมจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.2 (แล้วแตก่รณี) อำจก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรับลกูค้ำของตน 

ทัง้นี ้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้ ร่วม
จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.2 (แล้วแตก่รณี) จะโอนเงินคำ่
จองซือ้ในส่วนของตนให้กบับริษัทฯ ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จัดจ ำหน่ำย
และรับประกนักำรจ ำหนำ่ย (Underwriting Agreement) ตอ่ไป 

6.7.4 ส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ 

เว้นแตจ่ะได้รับแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงเป็นอยำ่งอื่นจำกผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนั
กำรจ ำหนำ่ย ผู้จองซือ้ที่เป็นพนกังำนของกลุม่บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นสำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคณู
ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ้สำมำรถเลอืกจองซือ้หุ้นตำมวิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมญั ดงัตอ่ไปนี  ้

การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผู้ จองซือ้จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลำยมือช่ือ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไมห่มดอำย ุและลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง หรือในกรณี
ที่ไม่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขบตัรประจ ำตวั
ประชำชนที่ยงัไมห่มดอำย ุและส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน พร้อมทัง้
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ที่ยังไม่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน 
จะต้องแนบส ำเนำใบสตูิบตัร พร้อมทัง้ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยขุอง
ผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่
ผู้ เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง รวมถึงหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุ้ นได้ถูกต้องตำม
กฎหมำย หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ที่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้ เยำว์และของผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) 
หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย พร้อมให้ผู้ ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ) หรือผู้ปกครองตำม
กฎหมำยลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง รวมถึงหลกัฐำนท่ีแสดงวำ่สำมำรถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้อง
ตำมกฎหมำย) 

  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที่ 3.6 หน้ำที่ 22 
 

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยำว์จะต้องแนบหลกัฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุ้นได้ถูกต้องตำม
กฎหมำย) 

กรณีผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยหรือต่ำงด้ำว เป็นผู้ ที่มีบัญชีซือ้ขำย
หลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้ จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 หรือบริษัทหลกัทรัพย์อื่น และได้ผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จกัลกูค้ำและตรวจสอบ
เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability 
Test) กับผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย หรือบริษัทหลกัทรัพย์อื่น 
ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ พร้อมทัง้ลงนำมในส่วนของกำรประเมินควำม
เสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อกำรจองซือ้หุ้น (Suitability Test) ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ผู้จอง
ซือ้ดงักล่ำวไม่จ ำเป็นต้องแนบเอกสำร Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้หำกไม่
เป็นไปตำมเง่ือนไขที่กล่ำวข้ำงต้น ผู้ จองซือ้จะต้องแนบเอกสำร Suitability Test ที่กรอก
รำยละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดักำรกำรจัด
จ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ 

นอกจำกนี ้การจองซือ้ในทุกกรณีข้างต้น หากผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่  600 ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ในใบจองซือ้ในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA)” ส าหรับผู้จองซือ้ที่ เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะ
นิติบุคคล” ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นนิติบุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้องของ
ข้อมลูเพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้  

ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิกำรจองซือ้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ตอนที่ผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ก ำหนดเพิ่มเติมในภำยหลงั 

(2) ผู้ จองซือ้สำมำรถจองซือ้ได้ที่ส ำนักงำนของผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหน่ำย ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัที่ 7-8 และ 
11 กมุภำพนัธ์ 2562   

(3) ผู้จองซือ้ต้องช ำระเงินคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยวิธีช ำระเงินมีดงันี ้

▪ หำกจองซือ้ในวนัที่ 7 กุมภำพนัธ์ 2562 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึงวนัที่ 8 กุมภำพนัธ์ 2562 
ก่อนเวลำ 11.00 น. ผู้จองซือ้สำมำรถช ำระเงินคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนท่ีจอง
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ซือ้ โดยช ำระเป็น (1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ฉบบัเดียว ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 8 
กุมภำพันธ์ 2562 เท่ำนัน้ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักงำนหักบญัชีใน
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำร โดยช่ือของเจ้ำของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จอง
ซือ้เท่ำนัน้ หรือ (2) กำรโอนเงิน หรือ (3) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพำะผู้จองซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์
หรือบญัชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระผกูพนั
โดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่ำวมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ ) 
หรือ (4) กำรหกัเงินฝำกในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ (เฉพำะผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 เทำ่นัน้)   

▪ หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 11.00 น. ของวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2562 จนถึงเวลำ 16.00 น. 
ของวนัที่ 11 กุมภำพนัธ์ 2562 ผู้จองซือ้จะต้องช ำระคำ่จองซือ้ด้วย (1) กำรโอนเงิน หรือ 
(2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ 
ATS) (เฉพำะผู้จองซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ กบัผู้จดักำรกำร
จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้ง
ควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงิน
อตัโนมตัิดงักล่ำวมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้) หรือ (3) กำรหกัเงินฝำกในบญัชีซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ (เฉพำะผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 เทำ่นัน้)  

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหาก
จากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้น (จ านวนเงินที่ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกัน
การจัดจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

(4) ผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นด้วย (1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ขีด
คร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเข้ำบญัชีจองซือ้หุ้นท่ีผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย
จะก ำหนดต่อไป พร้อมระบช่ืุอ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้
ด้ำนหลงั เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ หรือ (2) กำรโอนเงิน หรือ (3) กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
กำรโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ให้โอนเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หุ้นท่ี
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยจะก ำหนดต่อไป ซึ่งผู้จองซือ้สำมำรถ
สอบถำมช่ือและเลขที่บญัชีจองซือ้ได้จำกผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 

(5) ผู้จองซือ้ต้องน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในข้อ (1) พร้อมหลกัฐำนกำรช ำระ
เงินค่ำจองซือ้ในข้อ (3)  มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ได้ที่ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 7-8 
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และ 11 กุมภำพันธ์ 2562 โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซือ้จะลงลำยมือช่ือหรือ
ประทบัตรำรับจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรับจองซือ้หุ้นสำมญัให้แก่ผู้จองซือ้  

(6) ผู้จองซือ้ซึง่เป็นพนกังำนของกลุม่บริษัทฯ จะต้องกรอกใบจองซือ้แยกตำ่งหำกจำกหุ้นที่ได้รับ
กำรจดัสรรในฐำนะบคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ (ถ้ำมี) 

(7) หำกผู้จองซือ้ไม่ช ำระเงินคำ่จองซือ้ หรือผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ได้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน
ภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือผู้จองซือ้ไม่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข วิธีกำรจองซือ้และ
วิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี ้ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซือ้ของผู้
จองซือ้รำยดงักล่ำว และขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลำ่ว
ให้แก่บคุคลอื่นตอ่ไป  

(8) ผู้จองซือ้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และได้ช ำระคำ่จองซือ้ไว้แล้ว จะยกเลกิกำรจองซือ้และ
ขอเงินคืนไมไ่ด้  

(9) กำรจองซือ้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไขทีผู่้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและ
รับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 อำจก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรับลกูค้ำของตน 

ทัง้นี ้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 จะโอนเงิน
ค่ำจองซือ้ในสว่นของตนให้กบับริษัทฯ ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้จดัจ ำหนำ่ย
และรับประกนักำรจ ำหนำ่ย (Underwriting Agreement) ตอ่ไป 

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้หลักทรัพย์เกินกว่าจ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

ในกรณีที่มีกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเกินกวำ่จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรให้ตำมที่ระบใุนข้อ 1.2 ผู้จดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผู้ ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผู้จดัจ ำหน่ำยและ
รับประกนักำรจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบใุนข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 จะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรจดัสรรหลกัทรัพย์ในข้อ 6.6 (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ส ำหรับผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรหรือได้รับจดัสรรน้อย
กวำ่จ ำนวนที่จองซือ้จะได้รับคืนเงินคำ่จองซือ้ตำมรำยละเอียดในข้อ 6.9  

6.9 วิธีการในการคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 

6.9.1 กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญ 

ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้
หุ้นสำมญัจำกผู้จองซือ้ที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัรำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินคำ่จองซือ้
หุ้ นสำมัญผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบีย้ และ /หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมที่ผู้ จองซือ้ระบุไว้ในใบจองซือ้ 
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กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซือ้เข้ำบญัชีธนำคำรของผู้ จองซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือที่
เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำ
กำรจองซือ้ (เฉพำะกรณีผู้จองซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ  ที่ได้ด ำเนินกำร
แจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอัตโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ
ดงักลำ่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้) หรือโอนเงินให้ผู้จองซือ้ผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบไุว้ในใบ
จองซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ (เฉพำะกรณีผู้จองซือ้ที่ได้แนบส ำเนำ
สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรกหรือส ำเนำ Bank Statement ที่มีช่ือ เลขที่บญัชี ประเภทบญัชี ช่ือ
สำขำ และเลขที่สำขำ ซึง่ได้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ โดยช่ือเจ้ำของ
บญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เทำ่นัน้) หรือจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซือ้หุ้นตำมช่ือที่
ระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ภำยใน 10 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือ
คำ่ธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คตำ่งส ำนกัหกับญัชีหรือเช็คตำ่งธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ำมำรถ
คืนเงินค่ำจองซือ้หุ้ นสำมัญให้แก่ผู้ จองซือ้ได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดดังกล่ำว ผู้ จองซือ้จะได้รับ
ดอกเบีย้ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุ้ นสำมัญที่ไม่ได้รับกำร
จัดสรรคืน นบัแต่วนัที่พ้นก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว จนถึงวนัที่ได้มีกำรช ำระคืนตำมวิธีกำรดงักลำ่ว
ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หรือโอนเงินให้ผู้จองซือ้ผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบใุนใบจองซือ้ หรือ
โอนเงินค่ำจองซือ้เข้ำบัญชีธนำคำรของผู้ จองซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่ำจองซือ้
แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป   

ทัง้นี ้หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ หรือกำรสญูหำยใน
กำรจดัสง่เช็ค ซึง่ไมใ่ช่ควำมผิดของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ ที่อยู ่ของผู้จองซือ้ไมช่ดัเจน
หรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์จะไม่รับผิดชอบตอ่ควำมผิดพลำด
ดงักลำ่ว 

นอกจำกนี ้ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรคืนเงินคำ่จองซือ้โดยจ่ำยเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซือ้ตำมช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หำกไม่สำมำรถโอนเงินค่ำจองซือ้ตำมวิธีกำรที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ได้ 
อนัเนื่องมำจำกสำเหตใุดๆ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้จองซือ้ให้ข้อมลู และ/หรือเอกสำรเก่ียวกบับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรท่ีจะรับคืนเงินคำ่จองซือ้ไมถ่กูต้อง ครบถ้วน 

6.9.2 กรณีผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามัญที่จองซือ้ 

ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้
หุ้นสำมญัจำกผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นรำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้น
สำมัญในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบีย้ และ /หรือ
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คำ่เสยีหำยใดๆ ตำมที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ กลำ่วคือ กำรโอนเงินคำ่จองซือ้เข้ำบญัชีธนำคำรของ
ผู้จองซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 
ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ (เฉพำะกรณีผู้ จองซือ้ที่มีบัญชีซือ้ขำย
หลกัทรัพย์กับผู้จัดจ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ ท่ีได้ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระ
ผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักลำ่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้) หรือโอน
เงินให้ผู้ จองซือ้ผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันสิน้สุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ (เฉพำะกรณีผู้จองซือ้ที่ได้แนบส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรกหรือ
ส ำเนำ Bank Statement ที่มีช่ือ เลขที่บญัชี ประเภทบญัชี ช่ือสำขำ และเลขที่สำขำ ซึง่ได้ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ โดยช่ือเจ้ำของบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เทำ่นัน้) 
หรือจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซือ้หุ้นตำมช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ 
โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือคำ่ธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คตำ่งส ำนกั
หกับญัชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้ นสำมญัให้แก่ผู้จอง
ซือ้ได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดดงักล่ำว ผู้จองซือ้จะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย
ค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรคืน นบัแต่วนัที่พ้นก ำหนดระยะเวลำ
ดงักลำ่ว จนถึงวนัที่ได้มีกำรช ำระคืนตำมวิธีกำรดงักลำ่วข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มี
กำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หรือโอนเงินให้ผู้
จองซือ้ผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบใุนใบจองซือ้ หรือโอนเงินค่ำจองซือ้เข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมตัิ  (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่ำจองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้ จองซือ้ หรือกำรสญูหำยใน
กำรจดัสง่เช็ค ซึง่ไมใ่ช่ควำมผิดของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ ที่อยู ่ของผู้จองซือ้ไมช่ดัเจน
หรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์จะไม่รับผิดชอบตอ่ควำมผิดพลำด
ดงักลำ่ว 

นอกจำกนี ้ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรคืนเงินคำ่จองซือ้โดยจ่ำยเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซือ้ตำมช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หำกไม่สำมำรถโอนเงินค่ำจองซือ้ตำมวิธีกำรที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ได้ 
อนัเนื่องมำจำกสำเหตใุดๆ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้จองซือ้ให้ข้อมลู และ/หรือเอกสำรเก่ียวกบับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรท่ีจะรับคืนเงินคำ่จองซือ้ไมถ่กูต้อง ครบถ้วน 
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6.9.3 กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเน่ืองมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่า
จองซือ้หุ้นตามเช็คที่ จ่ายค่าจองซือ้หุ้น หรือเน่ืองจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจอง
ซือ้ 

ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้
หุ้นสำมญัจำกผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นรำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรให้มีกำรคืนเช็คค่ำจองซือ้หุ้น
ให้แก่ผู้ จองซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ อันเนื่องมำจำกกำรถูกตัดสิทธิกำรจองซือ้เพรำะไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ตำมเช็คที่สัง่จ่ำยค่ำจองซือ้หุ้นได้ หรือเนื่องจำกกำรปฏิบตัิผิดเง่ือนไข
กำรจองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะต้องติดตอ่ขอรับเช็คฉบบัดงักลำ่วคืนจำกผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ หำกผู้ จองซือ้ไม่
ท ำกำรติดต่อขอรับเช็คดงักล่ำว ผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์รำยที่เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้ นจะจัดส่งเช็คทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินคำ่จอง
ซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

6.9.4 กรณีมีการยกเลกิการเสนอขายหุ้น 

(ก) ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6.3.1 เง่ือนไขในกำรจดัจ ำหนำ่ยหุ้นสำมญั บริษัทฯ
และ/หรือผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยใช้สิทธิยกเลิกเสนอขำยหุ้น
สำมญัและจัดจ ำหน่ำยหุ้นสำมญั ให้ถือว่ำผู้จองซือ้ได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ
ทนัที 

(ข) กรณีที่เกิดเหตกุำรณ์อื่นใดที่ท ำให้บริษัทฯ ต้องระงบัหรือหยดุกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์หรือไม่
สำมำรถส่งมอบหลกัทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซือ้มีสิทธิที่จะยกเลิกกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ 
โดยผู้จองซือ้จะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 6.2 ภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว 

หำกเกิดเหตกุำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซือ้ได้ใช้สทิธิยกเลกิกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ ผู้จดั
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่รับจองซือ้หุ้นสำมญัจำกผู้จองซือ้หุ้นที่ยกเลิกกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะ
ด ำเนินกำรคืนเงินคำ่จองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้รำยนัน้ๆ ตำมช่ือ
ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ โดยกำรโอนเงินอตัโนมตัิเข้ำบญัชีในช่ือผู้จองซือ้กรณีผู้จองซือ้ช ำระด้วยวิธี กำร
โอนเงินอัตโนมัติ  (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันสิน้สุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือวนัที่ผู้ จองซือ้แจ้งควำมประสงค์ที่จะยกเลิกกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ต่อผู้จดั
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์หำกเกิดกรณีตำมข้อ 6.9.4 (ข) (แล้วแตก่รณี) (เฉพำะกรณีผู้จองซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำย
หลกัทรัพย์กับผู้จัดจ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ ท่ีได้ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระ
ผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักลำ่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้) หรือโอน
เงินให้ผู้ จองซือ้ผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันสิน้สุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือวนัที่ผู้ จองซือ้แจ้งควำมประสงค์ที่จะยกเลิกกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ต่อผู้จดั
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์หำกเกิดกรณีตำมข้อ 6.9.4 (ข) (แล้วแตก่รณี) (เฉพำะกรณีผู้จองซือ้ที่ได้แนบส ำเนำ
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สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรกหรือส ำเนำ Bank Statement ที่มีช่ือ เลขที่บญัชี ประเภทบญัชี ช่ือ
สำขำ และเลขที่สำขำ ซึง่ได้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ โดยช่ือเจ้ำของ
บญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เท่ำนัน้) หรือจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซือ้ตำมช่ือที่
ระบไุว้ในใบจองซือ้และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ภำยใน 10 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือวนัที่ผู้ จองซือ้แจ้งควำมประสงค์ที่จะยกเลิกกำรจองซือ้
หลกัทรัพย์ตอ่ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์หำกเกิดกรณีตำมข้อ 6.9.4 (ข) (แล้วแตก่รณี)   ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้ จัด
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสง่คืนเงินดงักลำ่ว จะต้องช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จอง
ซือ้ในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัคืน
นับแต่วันที่พ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรช ำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 
อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่กรณีใดๆ หำกได้มีกำรสง่เช็คคืนเงินคำ่จองซือ้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบุ
ไว้ในใบจองซือ้ หรือโอนเงินให้ผู้จองซือ้ผำ่นบญัชีธนำคำรตำมที่ระบใุนใบจองซือ้ หรือโอนเงินคำ่จองซือ้
เข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวำ่ผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้
จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป  

หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ หรือกำรสญูหำยในกำร
จดัสง่ ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่
ครบถ้วนตำมได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมผิดพลำดดงักลำ่ว 

นอกจำกนี ้ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรคืนเงินคำ่จองซือ้โดยจ่ำยเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซือ้ตำมช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หำกไม่สำมำรถโอนเงินค่ำจองซือ้ตำมวิธีกำรที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ได้ 
อนัเนื่องมำจำกสำเหตใุดๆ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้จองซือ้ให้ข้อมลู และ/หรือเอกสำรเก่ียวกบับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรท่ีจะรับคืนเงินคำ่จองซือ้ไมถ่กูต้อง ครบถ้วน 

6.10 วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ปัจจุบนั บริษัท  ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์”) ได้ตกลงรับ
หน้ำที่เป็นนำยทะเบียนหุ้นสำมญัให้กับบริษัทฯ และให้บริกำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซือ้ในกำรเสนอขำยในครัง้นี ้
กลำ่วคือ ผู้จองซือ้สำมำรถใช้บริกำรของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้น ำหุ้นสำมญัที่ตนได้รับกำรจดัสรรเข้ำสู่
ระบบซือ้ขำยแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้จองซือ้สำมำรถขำยหุ้นสำมญัในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้หุ้ นสำมัญของบริษัทฯ เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่ำงกบักรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมญัได้ใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ จนกวำ่จะได้รับใบหุ้น 
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ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี ้ผู้จองซือ้สำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จอง
ซือ้มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่ได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั 
“บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึก
ยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมญัอยู ่และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้
จองซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์
นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ผู้ จองซือ้ฝำกไว้ ในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะ
สำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ อนญุำตให้
หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมข้อ 6.10 (1) นี ้ช่ือของผู้ จองซือ้จะต้องตรงกับช่ือ
เจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว 
มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้น ตำมข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

(2) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(Scripless System) โดยผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซือ้ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับกำรด ำเนินกำร
ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส ำหรับผู้จองซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดำและนิติ
บุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมส ำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติ
บุคคล” ส ำหรับผู้จองซือ้ที่เป็นนิติบุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล กรณีนี ้
บริษัทฯ  จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่ได้รับจดัสรรฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนที่ผู้จองซือ้ได้รับกำรจดัสรรไว้ในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่ได้รับ
กำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ โดยผู้จองซือ้จะต้องถอนหุ้นสำมญัออกจำกบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้สำมำรถติดตอ่ได้ที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีคำ่ธรรมเนียม
กำรถอนหุ้นสำมญัตำมอตัรำที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ก ำหนด 

หำกผู้จองซือ้กรอกเอกสำรไม่ถกูต้องและครบถ้วน ซึ่งรวมถึงกำรกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้สว่น 
“ข้อมลูเพิ่มเติมส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส ำหรับ
ผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมส ำหรับตรวจสอบสถำนะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล” ส ำหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นนิติบุคคลเท่ำนัน้ อันเป็นผลให้
บริษัทฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่ได้รับจดัสรรฝำกไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
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สมำชิกเลขที่ 600 ได้ หรือหำกมีข้อบ่งชีว้่ำผู้จองซือ้อำจเป็นบคุคล/ นิติบคุคลสญัชำติอเมริกนั บริษัทฯ  
ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้น ตำมข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

ทัง้นี ้กำรถอนหุ้นสำมญัที่ฝำกไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำ
ในกำรด ำเนินกำร ดงันัน้ ผู้จองซือ้ที่น ำฝำกในบญัชีดงักล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุ้นสำมญัได้ทัน
ภำยในวนัท่ีหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยได้ในวนัแรกในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

(3) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซือ้ บริษัทฯ โดยศูนย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมช่ือและที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้น ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ 
ในกรณีนี  ้ผู้ จองซือ้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้ นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรร ในตลำด  
หลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญัของบริษัทฯ เร่ิมท ำกำร
ซือ้ขำยได้ในวนัแรกในตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

ทัง้นี ้หำกผู้จองซือ้ไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุ้น 
ตำมข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ZEN Corporation Group Public Company Limited 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
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ส่วนที่ 4 

กำรรับรองควำมถกูต้องของข้อมูล 

4. กำรเสนอขำยหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลู/หนงัสือชีช้วนกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วย
ควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรบริหำรของบริษัทหรือผู้ด ำรงต ำแหนง่บริหำรสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ข้ำพเจ้ำ
ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้ อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินที่ประกอบเป็นสว่นหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมลู/หนงัสือชีช้วนกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ ได้แสดงข้อมลูอย่ำงถกูต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแส
เงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบต่อกำรจดัให้บริษัทมีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมลู
ในสว่นที่เป็นสำระส ำคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำม
ระบบดงักลำ่ว 

(3) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่กำรจดัให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำม
ระบบดงักลำ่ว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัที่ 19 ตุลำคม 2561 ต่อผู้สอบบญัชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคุม
ภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว 
ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ หรือ นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลเิดร์ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้
ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของนำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ ก ำกับไว้ 
ข้ำพเจ้ำจะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น 
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ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

นำยบญุยง ตนัสกลุ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง / 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร /                                       
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  นายบญุยง ตนัสกลุ 

นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง / 
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและ
รับผิดชอบตอ่สงัคม / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กลุม่ธุรกิจบริหำรสนิทรัพย์ทำงปัญญำ (รักษำกำร) นางสาวจอมขวญั จิราธิวฒัน์ 

นำยชิตพล วิวฒันำเกษม กรรมกำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดแีละรับผิด
ชองตอ่สงัคม นายชิตพล วิวฒันาเกษม 

นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลเิดร์ กรรมกำร นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 

นำงยพุำพรรณ เอกสทิธิกลุ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและ
บญัชี / ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี (รักษำกำร) นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ 

นำงสำวศดุำรัตน์ เชำวนะญำณ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน นางสาวศดุารตัน์ เชาวนะญาณ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ   

นำงยพุำพรรณ เอกสทิธิกลุ กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง /        
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและ

บญัชี / ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี (รักษำกำร) นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ 

นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลเิดร์ กรรมกำร นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 

 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นท่ี 4 หน้ำที ่3 
 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลู/หนงัสือชีช้วนกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วย
ควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรบริษัท ข้ำพเจ้ำไมม่ีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ ข้อมลูดงักลำ่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท ำให้
ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือขำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั 

ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัที่ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มีเหตอุนั
ควรสงสยัว่ำ ข้อมลูดงักลำ่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือขำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั 
ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ หรือ นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลเิดร์ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้
ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของนำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกุล หรือ นำยสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ ก ำกับไว้ 
ข้ำพเจ้ำจะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

นำยไพฑรูย์ ทวีผล ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ นายไพฑูรย์ ทวีผล 

นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน นายประวิทย์ กิจไพศาลรตันา 

ดร. วิเลศิ ภริูวชัร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /                       
ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ดร.วิเลิศ ภูริวชัร 

นำงโชตกิำ สวนำนนท์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /                         
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  นางโชติกา สวนานนท์ 

นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท /                       
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน นายสรรคนนท์ จิราธิวฒัน์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ   

นำงยพุำพรรณ เอกสทิธิกลุ กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง /        
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ธุรกิจกำรเงินและ

บญัชี / ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี (รักษำกำร) นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ 

นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลเิดร์ กรรมกำร นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 

 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นท่ี 4 หน้ำที ่4 
 

กำรรับรองกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ 

ข้ำพเจ้ำในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมลู/หนงัสอืชีช้วนกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยควำมระมดัระวงัในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดงักลำ่วถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสำระส ำคญั 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

นำยพงศ์ศกัดิ์ พฤกษ์ไพศำล กรรมกำรผู้จดักำร นายพงศ์ศกัด์ิ พฤกษ์ไพศาล 

 
บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 



 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 1  

รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแล

กำรท ำบัญชีและเลขำนุกำรบริษัท



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 1 : รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
โดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชีและเลขำนุกำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1.1: รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคมุดแูลกำรท ำบญัชีและเลขำนกุำรบริษัท 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยไพฑรูย์ ทวีผล 

 

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท  

(1 ธนัวาคม 2557) 

กรรมกำรอิสระ 

(3 กนัยายน 2561) 

68 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(บญัชี) มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัรบญัฑิตทำง
กำรสอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประเทศไทย 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร

-ไมมี่- -ไมมี่- 2557 – ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำร
บริษัท /  

กรรมกำรอิสระ 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ /  

ประธำน
กรรมกำรนโยบำย
ควำมเสี่ยง 

บริษัท เคซีอี  

อีเลคโทรนิคส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยชิน้สว่น
อิเล็กทรอนิกส์ 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 

กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท อีซี่ บำย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจบริกำรสินเช่ือ 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 2 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4/2546 

- Director Certification 
Program (DCP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
38/2546 

- Audit Committee Program 
(ACP) สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 6/2548 

- Role of Chairman Program 
(RCP) สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 11/2548 

- Chartered Director Class 
(R-CDC) สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) รุ่นที่ 3/2551 

- Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM) สมำคม

2551 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร 

สรรหำและ
คำ่ตอบแทน /  

กรรมกำรอิสระ /  

กรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล 

บริษัท สมบรูณ์ แอ็ดวำนซ์ 
เทคโนโลยี จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  

ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ /  

ประธำน
คณะกรรมกำรนโยบำย
ควำมเสี่ยง 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันำ 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 3 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2552 

- Monitoring the Quality of 
Financial Reporting (MFR) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 11/2553 

- Role of the Compensation 
Committee สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) รุ่นที่ 10/2553 

- Monitoring the Internal 
Audit Function (MIA) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 9/2553 

- Monitoring the System of 
Internal Control and Risk 
Management (MIR) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2553 

- Anti-Corruption for 
Executive Program (ACEP) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 2/2555 

    



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 4 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์(2) 

 

กรรมกำร 

(1 ธนัวาคม 2557) 

รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท 

(1 มิถนุายน 2561) 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

(13 พฤษภาคม 2558) 

 

กรรมการบริษัทย่อย(3) 

41 - ปริญญำตรี สำขำ
สถำปัตยกรรม University of 
Westminster ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำออกแบบผงั
เมือง AA School of 
Architecture ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำธุรกิจบณัฑิต 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ 
ศศินทร์ ประเทศไทย 

- Director Certification 
Program (DCP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่น 
211/2558 

- Ethical Leadership Program 
(ELP) สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น 
7/2560 

44.6 เป็นพี่น้องกบั
นำงสำวจอมขวญั 
จิรำธิวฒัน์ ซึง่เป็น
กรรมกำรและ
ผู้บริหำรของกลุม่
บริษัทฯ 

2557 – ปัจจบุนั รองประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท /  

กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจ้ำของเคร่ืองหมำยบริกำร 

แบรนด์ร้ำนอำหำร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ฟูด้ แอคทีฟ จ ำกดั ธุรกิจขำยสง่ผลิตภณัฑ์อำหำร
อ่ืนๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี แฟมิลี่        
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไมไ่ด้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส์      
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไมไ่ด้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย เชน 
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัสง่วตัถดุบิ 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 5 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สวนศำลำแดง 
จ ำกดั 

ธุรกิจกำรเชำ่และด ำเนินกำร
เก่ียวกบัอสงัหำริมทรัพย์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ำกดั ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์ฟูด้ส์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2554 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็นเรสเตอร์รอง  
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เทอรำ คอทเทจ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้อง
ชดุ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แคนยอน คอทเทจ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

2557 – 2561 ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 6 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ 

 

กรรมกำรอิสระ 

(12 ธนัวาคม 2557) 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(12 ธนัวาคม 2557) 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน   

(15 ธนัวาคม 2558) 

65 - ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประเทศไทย 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
120/2558 

- Advanced Audit Committee 
Program (AACP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
30/2561 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  

ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ /  

ประธำนคณะกรรมกำร 

สรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  

ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป 
โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจยำงพำรำ ธุรกิจ
ปำล์มน ำ้มนั ธุรกิจพลงังำน
ทดแทน และธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง
อ่ืน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บ้ำนสวยกรุ๊ป      
(สรุำษฎร์ธำนี) จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 

2556 – 2557 ประธำนสหกรณ์ สหกรณ์โคเนือ้ฯ สหกรณ์กำรเกษตร 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 7 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

ดร .วิเลิศ ภริูวชัร 

 

กรรมกำรอิสระ 

(13 พฤษภาคม 2558) 

กรรมกำรตรวจสอบ 

(1 มิถนุายน 2561) 

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

(10 มีนาคม 2559) 

50 - ปริญญำตรี สำขำกำรเงินและ
กำรธนำคำร จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำกำรตลำด 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำ Private and 
Public Management Yale 
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำเอก สำขำ 
International Business 
University of Oxford ประเทศ
องักฤษ 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
137/2560 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  

กรรมกำรตรวจสอบ /  

ประธำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
และรับผิดชอบตอ่
สงัคม 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2553 – ปัจจบุนั หวัหน้ำภำควิชำ
กำรตลำด 

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยั 

2553 – 2558 ที่ปรึกษำ บริษัท สปำ  ฮำคโูฮโด 
จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรโฆษณำ 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 8 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงโชติกำ สวนำนนท์ 

 

กรรมกำรอิสระ 

(15 พฤษภาคม 2561) 

กรรมกำรตรวจสอบ 

(15 พฤษภาคม 2561) 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

(14 สิงหาคม 2561) 

57 - ปริญญำตรี สำขำจติวิทยำ 
University of Minnesota  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำโท สำขำจิตวทิยำ 
University of San Francisco 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ 
ศศินทร์ ประเทศไทย 

- Director Certification 
Program (DCP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
73/2549 

- Advanced Audit Committee 
Program (AACP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
18/2558 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  

กรรมกำรตรวจสอบ /  

กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำร์เอฟเอส จ ำกดั ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำน
กำรสนนัสนนุโรงพยำบำล 

2560 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 

หน่วยงำนของรัฐ 

2559 – ปัจจบุนั คณะกรรมกำรชดุยอ่ย ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 

หน่วยงำนของรัฐ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  

กรรมกำรตรวจสอบ /  

กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันำ 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 9 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

- Risk Management 
Committee Program (RMP) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 6/2558 

- Corporate Governance for 
Capital Market 
Intermediaries (CGI) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
18/2560 

2558 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์จดักำร
กองทนุ ทำลิส จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลยั
ผู้ทรงคณุวฒิุ 

สภำมหำวิทยำลยัมหิดล มหำวิทยำลยั 

2560 – 2561 กรรมกำร /  

กรรมกำรตรวจสอบ /  

กรรมกำรลงทนุ  

กองทนุประกนัชีวิต  

(Life Insurance Fund) 

ธุรกิจประกนัภยั 

2557 – 2561 กรรมกำร /  

ประธำนอนกุรรมกำร
ตรวจสอบ /  

กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ 

ประเทศไทย 

2557 - 2560 กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒิุ
ด้ำนกำรเงิน 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัและสง่เสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 

หน่วยงำนของรัฐ 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 10 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

2557 - 2558 กรรมกำร / 

กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง /  

กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 

2552 - 2557 กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำร
กองทนุ ไทยพำณิชย์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ 

นำยบญุยง ตนัสกลุ(2) 

 

กรรมกำร 

(21 กรกฎาคม 2559) 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

(1 มิถนุายน 2561) 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

(1 มิถนุายน 2561) 

53 - ปริญญำตรี สำขำ
วิศวกรรมไฟฟำ้ สถำบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ
ประเทศไทย 

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

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  

ประธำนคณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง /  

ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำร /  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร / 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

บริษัท เซ็นเรสเตอร์รอง  
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 11 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

(1  มิถนุายน 2561) 

 

กรรมการบริษัทย่อย(3) 

ผู้บริหารบริษัทย่อย(3) 

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

- ประกำศนียบตัร สำขำ 
ผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนั
วิทยำกำรตลำดทนุ ประเทศ
ไทย 

- ประกำศนียบตัร สำขำ Capital 
Market Academy 
Leadership Program 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ  
ศศินทร์ ประเทศไทย 

- Director Certification 
Program (DCP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

บริษัท อำกะอินเตอร์ฟูด้ส์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร / ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ำกดั ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจ้ำของเคร่ืองหมำยบริกำร 

แบรนด์ร้ำนอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

บริษัท เซ็น ซพัพลำย เชน 
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัสง่วตัถดุบิ 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 12 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
96/2550 

- Chartered Director Class 
สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 3/2551 

- Anti-Corruption for 
Executive Program (ACEP) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 2/2555 

2556 – 2559 กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ 

ประเทศไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจค้ำปลีกและเชำ่ซือ้ 

2556 – 2558 รองประธำนบริหำร 

ซิงเกอร์เอเชีย 

บริษัท ซิงเกอร์ 

ประเทศไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจค้ำปลีกและเชำ่ซือ้ 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 13 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์(2) 

 

กรรมกำร 

(1  ธนัวาคม 2557) 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(14 สิงหาคม 2561) 

กรรมกำรบริหำร 

(14 สิงหาคม 2561) 

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

(3 กนัยายน 2561) 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่
ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ทำงปัญญำ 
(รักษำกำร) 

(14 สิงหาคม 2561) 

 

กรรมการบริษัทย่อย(3) 

ผู้บริหารบริษัทย่อย(3) 

36 - ปริญญำตรี สำขำ Mass 
Communication จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร สำขำ 
Fashion Portfolio London 
College of Fashion ประเทศ
องักฤษ 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
116/2558 

 

44.6 เป็นพี่น้องกบันำย
สรรคนนท์          
จิรำธิวฒัน์ ซึง่เป็น
กรรมกำรของ
กลุม่บริษัทฯ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  

กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง /  

กรรมกำรบริหำร /  

กรรมกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดีและ
รับผิดชอบตอ่สงัคม /  

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุม่ธุรกิจ
บริหำรสินทรัพย์ทำง
ปัญญำ (รักษำกำร) 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุม่ธุรกิจ
บริหำรสินทรัพย์ทำง
ปัญญำ (รักษำกำร) 

บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจ้ำของเคร่ืองหมำยบริกำรแบ
รนด์ร้ำนอำหำร 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 14 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี แฟมิลี่        
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไมไ่ด้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส์      
โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทโฮลดิง้ที่ไมไ่ด้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ำกดั ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย เชน 
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัสง่วตัถดุบิ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สวนศำลำแดง 
จ ำกดั 

ธุรกิจกำรเชำ่และด ำเนินกำร
เก่ียวกบัอสงัหำริมทรัพย์ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์ฟูด้ส์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2554 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็นเรสเตอร์รอง  
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2554 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เทอรำ คอทเทจ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 

และห้องชดุ 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 15 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แคนยอน คอทเทจ 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

นำยชิตพล วิวฒันำเกษม(2) 

 

กรรมกำร 

(1  ธนัวาคม 2557) 

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

(23  ธนัวาคม 2557) 

 

กรรมการบริษัทย่อย(3) 

39 - ปริญญำตรี สำขำ General 
Management Assumption 
University ประเทศไทย 

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

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
116/2558 

1.9 -ไมมี่- 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร /  

กรรมกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดีและ
รับผิดชอบตอ่สงัคม  

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เรดดี ้เซ็ท โก จ ำกดั ธุรกิจอปุกรณ์กีฬำ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจ้ำของเคร่ืองหมำยบริกำร 

แบรนด์ร้ำนอำหำร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย เชน 
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัสง่วตัถดุบิ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็นเรสเตอร์รอง  
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 16 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ำกดั ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์ฟูด้ส์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2553 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท หำดส ำรำญ จ ำกดั ธุรกิจโรงแรม 

นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์(2) 

 

กรรมกำร 

(1  ธนัวาคม 2557) 

 

กรรมการบริษัทย่อย(3) 

39 - ปริญญำตรี สำขำ 
Mechanical Engineering 
University of Southampton 
ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำ 
Engineering Business 
Management University of 
Warwick ประเทศองักฤษ 

- ปริญญำโท สำขำ 
Engineering Management 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประเทศไทย 

3.4 -ไมมี่- 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี ้
จ ำกดั 

เจ้ำของเคร่ืองหมำยบริกำรแบ
รนด์ร้ำนอำหำร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำกะอินเตอร์ฟูด้ส์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 17 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่น 
115/2558 

 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็น ซพัพลำย เชน 
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร จดัหำ 
จดัซือ้ และจดัสง่วตัถดุบิ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ็นเรสเตอร์รอง  
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ำกดั ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2553 – 2556 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรฝ่ำยกลยทุธ์ 

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธนำคำรพำณิชย์ 

นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ(4) 

 

กรรมกำรบริหำร 

(1 มิถนุายน 2561) 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(1 มิถนุายน 2561) 

 

51 - ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัรบญัฑิตทำง
กำรสอบบญัชีขัน้สงู 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร /  

กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง / 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุม่ธุรกิจ
กำรเงินและบญัชี /  

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
(รักษำกำร) 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 18 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่
ธุรกิจกำรเงินและบญัช ี

(1 มิถนุายน 2561) 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี (รักษำกำร) 

(1 มิถนุายน 2561) 

 

ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบ
สูงสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

 

ผู้บริหารบริษัทย่อย(3) 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประเทศไทย 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
96/2555 

- Board Reporting Program 
(BRP) สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 12/2556 

- Company Secretary 
Program (CSP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
53/2556 

- Company Reporting 
Program (CRP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2557 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  

กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจผู้ผลติสิ่งพิมพ์ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สิทธิกลุ              
แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั 

ธุรกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกบั
บญัชี กำรท ำบญัชี กำร
ตรวจสอบบญัช ี

2559 – 2560 หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่
บริหำรฝ่ำยกำรเงิน 

บริษัท โพสต์พบัลิชช่ิง 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 

2555 – 2558 รองกรรมกำรผู้จดักำร
สว่นงำนสนบัสนนุ 

บริษัท น ำ้ตำลเอรำวณั 
จ ำกดั 

ธุรกิจโรงงำนน ำ้ตำล 

2555 – 2557 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
กำรเงิน 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกิจผลิตและจดัจ ำหนำ่ยส ี

และสำรเคลือบผิว 

2540 – 2554 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
กำรเงิน 

บริษัท เซ็นทรัล              
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 19 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

- Effective Minutes Taking 
(EMT) สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 30/2557 

- Anti-Corruption the 
Practical Guide (ACPG) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 18/2558 

- Risk Management Program 
for Corporate Leaders 
สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 9/2560 

- Orientation Course – CFO 
Focus on Financial Reports 
สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรม
รำชปูถมัภ์ รุ่นที่ 6/2561 

- 2017 Thai Financial 
Reporting Standards 

    



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 20 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

(TFRS) Update บริษัท 
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จ ำนวน 
6 ชัว่โมง 

- ภำพรวมมำตรฐำนกำรสอบ
บญัชีของไทย สภำวิชำชีพ
บญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
รุ่นที่ 1/2560  

    

    

นำยวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต(4) 

 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(14 สิงหาคม 2561) 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่
ธุรกิจบริหำรโครงกำรและพฒันำ
ธุรกิจ 

(1 ธนัวาคม 2557) 

 

ผู้บริหารบริษัทย่อย(3) 

45 - ปริญญำตรี สำขำ 
สถำปัตยกรรม มหำวิทยำลยั
รังสิต ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำ MHD 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประเทศไทย 

- Director Accreditation 
Program (DAP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
139/2560 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2546 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง /  

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุม่ธุรกิจ
บริหำรโครงกำรและ
พฒันำธุรกิจ 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 21 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์(4) 

 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(2 ตลุาคม 2560) 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่
ธุรกิจใหม ่

(16 กรกฎาคม 2561) 

 

ผู้บริหารบริษัทย่อย(3) 

40 - ปริญญำตรี สำขำออกแบบ
นิเทศศิลป์ มหำวิทยำลยัรังสิต 
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร Global Mini 
MBA สำขำ Entrepreneurial 
Manager 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประเทศไทย 

- ประกำศนียบตัร BrandKU 
EXT สำขำ บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ประเทศไทย 

4.0 -ไมมี่- 2561 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง /  

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุม่ธุรกิจใหม ่

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เชฟ เบสท์ จ ำกดั ประกอบธุรกิจให้เชำ่ทรัพย์สิน 

2552 – 2559 ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

บริษัท เครซี่ สไปร์ซี่ กรุ๊ป 
จ ำกดั 

ธุรกิจแฟรนไชส์ร้ำนอำหำร 

นำงดลพร บญุกลู(4) 

 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(14 สิงหาคม 2561) 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่
ธุรกิจบริหำรซพัพลำยเชน 

(1 กรกฎาคม 2561) 

54 - ปริญญำตรี สำขำ 
มนษุยศำสตร์ เอกภำษำและ
วรรณคดีองักฤษ มหำวิทยำลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท Mini MBA สำขำ 
บริหำรธุรกิจ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ประเทศไทย 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2561 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง /  

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุม่ธุรกิจ
บริหำรซพัพลำยเชน 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2556 – 2561  ผู้จดักำรทัว่ไป สำยกำร
ด ำเนินงำนศนูย์กำรค้ำ 

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกิจห้ำงสรรพสินค้ำ
ให้เชำ่สถำนทีแ่ละบริกำรตำ่งๆ 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 22 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

ผู้บริหารบริษัทย่อย(3) 2550 – 2554 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
คลงัสินค้ำและ          
โลจิสติกส์ 

บริษัท เซ็นทรัล              
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2547 – 2550 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ซพัพลำนเชนและ     
โลจิสติกส์ 

บริษัท เซ็นทรัล              
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2540 – 2547 ผู้จดักำรฝ่ำยจดัซือ้ บริษัท เซ็นทรัล              
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

นำยอกุฤษฎ์ ลีวำนนัท์(4) 

 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่
ธุรกิจทรัพยำกรบคุคล 

(1 สิงหาคม 2559) 

 

ผู้บริหารบริษัทย่อย(3) 

53 - ปริญญำตรี สำขำกฎหมำย  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประเทศไทย 

- Anti-Corruption the 
Practical Guide (ACPG) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่น
ที่ 46/2561 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – ปัจจบุนั รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุม่ธุรกิจ
ทรัพยำกรบคุคล 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทรู ไอเด็นติตี ้จ ำกดั ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำด้ำน
ทรัพยำกรบคุคล  

2558 – 2559 ผู้จดักำรทัว่ไป ฝ่ำย
ทรัพยำกรบคุคล 

บริษัท คิงฟิชเชอร์  

โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

ประกอบธุรกิจผลิตอำหำรทะเล
แชแ่ข็ง และบรรจภุำชนะ
สง่ออก 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 23 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

- ประกำศนียบตัร Certified Life 
Coaching Master 
Practitioner จำก Thailand 
Coaching Academy ประเทศ
ไทย 

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

- ประกำศนียบตัร Human 
Resource Management จำก 
Yum University ประเทศ
สิงคโปร์ 

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

2557 –  2558 กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ทรู ไอเด็นติตี ้จ ำกดั ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำด้ำน
ทรัพยำกรบคุคล  



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 24 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงนดัดำวดี สวุรรณนำคินทร์ 

 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(18 ธนัวาคม 2561) 

 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่
ธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์  

(1 ธนัวาคม 2561) 

 

ผู้บริหารบริษัทย่อย(3) 

46 - ปริญญำตรี สำขำ
เศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 

University of Kentucky 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง /  

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรกลุม่ธุรกิจ     
แบรนด์และแฟรนไชส์ 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2559 - 2561 กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท เชสเตอร์ฟูด้ จ ำกดั ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2557 - 2559 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ปฏิบตัิกำร 

บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

นำงสำวศดุำรัตน์ เชำวนะญำณ 

 

ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

(15 พฤศจิกายน 2561) 

51 - ปริญญำตรี สำขำเบญชี
มหำวิทยำลยัสยำม ประเทศ
ไทย 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2561 – ปัจจบุนั ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงิน 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2561 ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

บริษัท เจฟเฟอร์              
เรสโตรองส์ จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

2535 - 2561 ผู้จดักำรฝ่ำยบญัช ี บริษัท เซ็นทรัล                 
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 25 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวกลัยำ ชว่ยช ู

 

ผู้จดักำรแผนกบญัช ี

(14 ธนัวาคม 2559) 

 

ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบ
โดยตรงในการควบคมุดูแลการท า
บญัชี 

 

ผู้จดัท างบการเงินของบริษัทส าหรบั
ปีบญัชีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 และส าหรบังวดเก้าเดือน
ส้ินสดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 โดย
สามารถจดัท างบการเงินใหแ้ล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาการจดัท าและส่ง
งบการเงินดงักล่าวทีใ่ช้บงัคบักบั
บริษัทจดทะเบียน 

39 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรบญัชี) มหำวิทยำลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรบญัชี) มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง ประเทศไทย 

- กำรจดัท ำงบกระแสเงินและ
ปัญหำในกำรปฏิบตัิส ำหรับ
กิจกำร NPAEs สวสัดิกำรกรม
พฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ จ ำนวน 7 ชัว่โมง 

- TFRS ทกุฉบบั ปี 2560 รุ่นที่ 
1/2560 (หลกัสตูรยอ่ย 202)
สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรม
รำชปูถมัภ์ จ ำนวน 6 ชัว่โมง 

- TFRS ทกุฉบบั ปี 2560 รุ่นที่ 
1/2560 (หลกัสตูรยอ่ย 301) 
สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรม
รำชปูถมัภ์ จ ำนวน 6 ชัว่โมง 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – ปัจจบุนั ผู้จดักำรแผนกบญัช ี บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2555 – 2559  ผู้ชว่ยผู้จดักำรบญัช ี บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอ
จำกใยสงัเครำะห์ ด้ำย ยำงยดื 
เส้นใยไนลอ่น ใยสงัเครำะห์ 
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ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวอรญำ อือ้สกลุ 

 

เลขำนกุำรบริษัท 

(24 กรกฎาคม 2558) 

 

53 - ปริญญำตรี สำขำกำรเงินและ
กำรธนำคำร มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง ประเทศไทย 

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

- Company Secretary 
Program (CSP) สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
36/2553 

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

- หลกัสตูรพืน้ฐำนกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบับริษัท
จดทะเบียน สมำคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย รุ่นที่ 12 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2558 – ปัจจบุนั 

 

เลขำนกุำรบริษัท 

 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 

2557 – 2558 เลขำนกุำรบริษัท 

 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอ
จำกใยสงัเครำะห์ ด้ำย ยำงยดื 
เส้นใยไนลอ่น ใยสงัเครำะห์ 

2554 – 2556 

 

ผู้ชว่ยรองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย
บญัชีและกำรเงิน  

บริษัท เคมีแมน จ ำกดั 
(มหำชน) 

 

ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยปนูไลม์ 
และผลิตภณัฑ์เคมีตอ่เน่ือง 

2553 – 2554 

 

เลขำนกุำรบริษัท 

 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 

และห้องชดุ 

2543 – 2552 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงิน 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 

และห้องชดุ 
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ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 

(วันที่ได้รับแต่งตัง้) 

อำยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติ
อบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

(ร้อยละ)(1) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษัท / หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูรผู้ปฏบิตัิงำน
เลขำนกุำรบริษัท (Advances 
for Corporate Secretaries) 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
รุ่นที่ 1/2561 

    

หมำยเหต:ุ (1) สดัสว่นกำรถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้โดยนบัรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะของบคุคลดงักลำ่ว  
(2) บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรซึง่ลงนำมผกูพนับริษัทฯ คือ นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ หรือ นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกบั นำยชิตพล วิวฒันำเกษม หรือ นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ หรือ 
นำยบญุยง ตนัสกลุ รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท จงึจะมีผลผกูพนับริษัทฯ 

(3) เป็นบคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิสง่เข้ำเป็นกรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำรของบริษัทยอ่ย 
(4) โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทยอ่ยในสว่นที่ 2.3 ข้อ 10 โครงสร้ำงกำรจดักำร 
 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 28 
 

เอกสำรแนบ 1.2: กำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำร และผู้บริหำรในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

รำยช่ือกรรมกำร 
บริษัทฯ หรือ 

ZCG 
บริษัทย่อย 

ZRH AKF GGG SYN OTT ZPC ZSM 

1. นำยไพฑรูย์  ทวีผล C, II - - - - - - - 

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ I, V I I I I I I I 

3. นำยประวิทย์ กิจไพศำลรัตนำ I, II, III, V - - - - - - - 

4. ดร. วิเลิศ ภริูวชัร I, II, III, VI - - - - - - - 

5. นำงโชติกำ สวนำนนท์ I, II, III, V - - - - - - - 

6. นำยบญุยง ตนัสกลุ I, IV, VII, X I, X I, X I, X I, X I, X I, X I, X 

7. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ I, IV, VI,  VII, X I I I I, X I I I 

8. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม I, VI I I I I I I I 

9. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ I I I I I I I I 

10. นำงยพุำพรรณ เอกสิทธิกลุ X, IV, VII X X X X X X X 

11. นำยวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต X, VII X X X - X X X 

12. นำยศิรุวฒัน์ ชชัวำลย์ X, VII X X X - X X - 

13. นำงดลพร บญุกลู X, VII X X X X X X X 

14. นำยอกุฤษฏ์ ลีวำนนัท์ X X X X X X X X 

15. นำงนดัดำวดี สวุรรณนำคินทร์ X, VII X X X X X X - 

16. นำงสำวศดุำรัตน์ เชำวนะญำณ X - - - - - - - 

หมำยเหต:ุ 
C = ประธำนกรรมกำร  I = กรรมกำร II = กรรมกำรอิสระ III = กรรมกำรตรวจสอบ 
IV = กรรมกำรบริหำร V = กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน VI = กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม VII = กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
X = ผู้บริหำร    
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เอกสำรแนบ 1.3: กำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำร และผู้บริหำรในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

รำยช่ือบริษัทฯ 

รำยช่ือกรรมกำร และผู้บริหำร 

นำ
ยไ
พฑู

รย์
  ท

วีผ
ล 

นำ
ยส

รร
คน

นท์
 จ
ิรำ
ธิว

ัฒ
น์ 

นำ
ยป

ระ
วิท

ย์ 
กิจ

ไพ
ศำ

ลรั
ตน

ำ 

ดร
. ว

ิเลิ
ศ 
ภ ูริ

วัช
ร 

นำ
งโ
ชต

ิกำ
 ส
วน

ำน
นท์

 

นำ
ยบุ

ญ
ยง
 ต
ันส

กุล
 

นำ
งส

ำว
จอ

มข
วัญ

 จ
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ธิว
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น์ 

นำ
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ตพ
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ฒ
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ษม

 

นำ
ยส

ตีเ
ว่น

 เด
วิด

 ฮ
อร์

ลิเ
ดร์

 

นำ
งยุ
พำ

พร
รณ

 เอ
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ทธิ
กุล

 

นำ
ยว

รว
ิทย์

 ก่
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อง
วิศ

รุต
 

นำ
ยศ

ิรุว
ัฒ
น์ 
ชัช

วำ
ลย์

 

นำ
งด

ลพ
ร 
บุญ

กูล
 

นำ
ยอุ

กฤ
ษฏ์

 ลี
วำ
นัน

ท์ 

นำ
งนั
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ดี 
สุว
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นำ

คิน
ทร์

 

นำ
งส

ำว
ศุด

ำรั
ตน์

 เช
ำว
นะ

ญ
ำณ

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

I, II, III, 
VIII 

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

บริษัท อีซี ่บำย จ ำกดั 
(มหำชน) 

I, II, III 
- - - - - - - - - - - - - 

- - 

บริษัท สมบรูณ์ แอ็ดวำนซ์ 
เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

I, II, III, 
V 

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

บริษัท เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั 
(มหำชน) 

I, II, III, 
VII 

- - - 
I, II, III, 

V 
- - - - - - - - - 

- - 

บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

- 
I 

- - - - I - - - - - - - 
- - 

บริษัท เอจีบี ซิบลิง้ส์ โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

- 
I 

- - - - I - - - - - - - 
- - 

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

รำยช่ือกรรมกำร และผู้บริหำร 
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บริษัท แคนยอน คอทเทจ 
จ ำกดั 

- 
I 

- - - - I - - - - - - - 
- - 

บริษัท ฟูด้ แอคทีฟ จ ำกดั - I - - - - - - - - - - - - - - 

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

บริษัท ไทย อิสเทิร์น กรุ๊ป          
โฮลดิง้ จ ำกดั 

- - I, II, III - - - - - - - - - 
- - - - 

บริษัท บ้ำนสวยกรุ๊ป                    
(สรุำษฎร์ธำนี) จ ำกดั 
(มหำชน) 

- - 
I 

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

บริษัท อำร์เอฟเอส จ ำกดั - - - - I - - - - - - - - - - - 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำร
กองทนุ ทำลิส จ ำกดั 

- - - - 
C 

- - - - - - - 
- 

- 
- - 

บริษัท หำดส ำรำญ จ ำกดั - - - - - - - I - - - - - - - - 

บริษัท เรดดี ้เซ็ท โก จ ำกดั - - - - - - - I - - - - - - - - 



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 31 
 

รำยช่ือบริษัทฯ 

รำยช่ือกรรมกำร และผู้บริหำร 
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บริษัท สิทธิกลุ แอสโซซิเอทส์ 
จ ำกดั 

- - - - - - - - - I - - 
- 

- 
- - 

บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก 
จ ำกดั (มหำชน) 

- - - - - - - - - I, II, III - - 
- 

- 
- - 

บริษัท เชฟ เบสท์ จ ำกดั - - - - - - - - - - - I - - - - 

บริษัท ทรู ไอเด็นติตี ้จ ำกดั - - - - - - - - - - - -  - I - - 

หมำยเหต:ุ 
C = ประธำนกรรมกำร  I = กรรมกำร II = กรรมกำรอิสระ III = กรรมกำรตรวจสอบ 
IV = กรรมกำรบริหำร V = กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน VI = กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม VII = กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
VIII = กรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง IX = กรรมกำรลงทนุ X = ผู้บริหำร  

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 2  

รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 2 : รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

 

รำยช่ือกรรมกำร 

บริษัทย่อย 

บริษัท เซ็นเรสเตอร์
รองโฮลดิง้ จ ำกัด 

บริษัท อำกะอินเตอร์
ฟู้ดส์ จ ำกัด 

บริษัท กิวกริลกรุ๊ป 
จ ำกัด 

บริษัท สไปซ์          
ซินเนอจี ้จ ำกัด 

บริษัท โตเกียว      
คอนเซปท์ จ ำกัด 

บริษัท เซ็น แอนด์ 
สไปซี่ จ ำกัด 

บริษัท เซ็น           
ซัพพลำย เชน 

แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 

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

2. นำยสรรคนนท์ จิรำธิวฒัน์ I I I I I I I 

3. นำงสำวจอมขวญั จิรำธิวฒัน์ I I I I, X I I I 

4. นำยชิตพล วิวฒันำเกษม I I I I I I I 

5. นำยสตีเวน่ เดวิด ฮอร์ลิเดร์ I I I I I I I 

หมำยเหต:ุ 

C = ประธำนกรรมกำร  I = กรรมกำร X = ผู้บริหำร  

 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 
เอกสำรแนบ 3  

รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 1 
 

เอกสำรแนบ 3 : รำยละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

บริษัทฯ มอบหมำยให้นำยสพุงศ์ ลิม่ทอง เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยมีรำยละเอียดของหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ดงันี ้

หวัหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

นำยสพุงศ์ ลิ่มทอง 62 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- Anti-Corruption the Practical Guide 
(ACPG) สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
34/2559 

- How to Develop a Risk Management 
Plan (HRP) สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 
17/2561 

2557 – ปัจจบุนั บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

2551 – 2556 บริษัท ทำ่เรือรำชำเฟอร์ร่ี จ ำกดั(มหำชน) ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

2542 – 2546 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) ผู้บริหำรฝ่ำยตรวจสอบ 

2533 – 2541  ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรสำขำ / ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกำร 

2523 – 2532 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 

 
  



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 2 
 

บริษัทฯ วำ่จ้ำง บริษัท มลัติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จ ำกดั (“Multiplus”) (Outsource) เป็นผู้ให้บริกำรตรวจสอบภำยใน ทัง้นี ้Multiplus ได้มอบหมำยให้นำยสรุพล ถวลัยวิชชจิต เป็นหวัหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน  โดยมีรำยละเอียดของหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ดงันี ้

หวัหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

นำยสรุพล ถวลัยวิชชจิต 52 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
- ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย  
เลขทะเบียน 3941 
 
กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 (สภำวิชำชีพบญัชีฯ) 
- กำรบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- กำรตรวจสอบและข้อควรพิจำรณำในกำรตรวจสอบเม่ือกิจกำรใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมลู 

- จบัประเด็นส ำคญัในรำยงำนกำรสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีตำม
มำตรฐำนใหม ่

- โครงกำรอบรมเพ่ือรับวฒิุบตัรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (หลกัสตูรที่ 
10)  

- กำรประกนัคณุภำพของงำนตรวจสอบภำยใน 
a. มำตรฐำนฉบบั 1300 
b. วิธีกำรสร้ำงคณุภำพในงำนตรวจสอบภำยใน 
c. วิธีกำรประยกุต์มำตรฐำนเพ่ือปรับปรุงด้ำนคณุภำพ 
d. วิธีกำรพฒันำปรับปรุงคณุภำพในกำรปฏิบตัิ 

2556 – ปัจจบุนั บริษัท มลัติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จ ำกดั/ธุรกิจ
ให้บริกำรตรวจสอบบญัชี, ตรวจสอบภำยในและที่ปรึกษำ 

กรรมกำรบริหำร 

2555 – 2556 บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย สอบบญัชี จ ำกดั/ธุรกิจรับสอบ
บญัชีและบริกำรด้ำนบญัช ี

กรรมกำรบริหำร 

2542 - 2554 บริษัท ส ำนกังำนสอบบญัชี เอส. ที. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 
จ ำกดั/ธุรกิจให้บริกำรตรวจสอบบญัชีและวำงระบบบญัชี 

กรรมกำรบริหำร 

   



             บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 3 
 

หวัหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง 

e. กำรวดัผลด้ำนคณุภำพเป็น KPI 
- M – Score ดชันีชีว้ดั…? งบกำรเงินและหลกันิตบิญัชีศำสตร์ 
- กำรปรับปรุงข้อมลูทำงบญัชีและข้อผิดพลำดในกำรจดัท ำบญัชีตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 
ปี 2560 
- Internal Audit in Disruptive Technology 
- COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยใน รุ่นที่ 3/60 
- รับมือตำมเกณฑ์กำรรับรู้รำยได้ใหมต่ำม TFRS15  ส ำหรับธุรกิจทัว่ไป 
รุ่นที่ 2/60 

 



 
 
 
 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
 

งบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ   ผูถ้ือหุน้บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั 
 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด และบริษทัย่อย และของเฉพำะบริษัท          
เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ         
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอื่น ๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจำ้ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำน
ตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัหรือไม่ 
 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำร
ตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของ
งบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำ
และกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพือ่ออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำร
แสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช้
และควำมสมเหตุสมผลของกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 
 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ำกดั และบริษทัย่อยและของเฉพำะบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558  และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
 

(นำยอภิชำติ สำยะสิต)                              
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4229 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 10 มีนำคม 2559 



บริษัท เซ็น คอร์ปปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74,483,306          129,327,106        14,314,874          4,939,437            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4, 5 9,674,741            12,466,233          55,747,347          61,226                 

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 4 -                      -                      58,013,466          10,000,000          

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6 63,403,041          12,013,197          -                      -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4, 7 15,496,462          17,234,546          2,495,854            3,695,933            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 163,057,550        171,041,082        130,571,541        18,696,596          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 8 -                      -                      182,499,125        164,999,200        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 15, 16, 17, 26, 29 805,167,106        710,608,902        359,735,875        344,421,040        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 10 8,881,683            7,217,534            6,125,004            4,482,025            

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 27,804,152          33,595,171          -                      -                      

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่า 12 24,784,500          23,809,500          -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13 13,262,814          9,608,103            375,269               720,049               

เงินมดัจาํ 4 122,233,566        89,693,377          3,777,472            1,873,949            

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 2,798,523            655,210               2,041,511            -                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,004,932,344     875,187,797        554,554,256        516,496,263        

รวมสินทรัพย์ 1,167,989,894     1,046,228,879     685,125,797        535,192,859        

 บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 2



บริษัท เซ็น คอร์ปปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 9, 15 75,000,000          18,000,000          35,000,000          18,000,000          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 14 121,472,055        224,678,972        3,665,161            36,527,359          

เงินทดรองจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 4 -                      866,224               -                      22,731                 

เงินกูย้ืมจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                      36,018,244          106,376,665        29,999,800          

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 9, 16, 29 380,205,972        -                      380,205,972        -                      

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9, 17 682,632               422,412               682,632               -                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,452,768            26,087,747          -                      -                      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 65,471,340          29,630,583          19,556,814          -                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 15,614,093          24,059,467          5,052,898            1,260,249            

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 662,898,860        359,763,649        550,540,142        85,810,139          

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 11,970,417          8,096,903            314,806               -                      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 9, 16, 29 -                      317,262,916        -                      317,262,916        

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 17 2,654,014            110,498               2,654,014            -                      

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 18 1,293,422            622,591               -                      -                      

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์

พนกังานเมือเกษียณอายุ 19 4,640,646            2,033,924            1,978,997            -                      

ประมาณการหนีสินการรือถอน 9, 26 86,158,281          72,032,192          -                      -                      

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 106,716,780        400,159,024        4,947,817            317,262,916        

รวมหนสิีน 769,615,640        759,922,673        555,487,959        403,073,055        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 13,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 135,000,000        135,000,000        135,000,000        135,000,000        

- ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 13,500,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 135,000,000        135,000,000        135,000,000        135,000,000        

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 129,618,899        127,923,660        -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 21 133,752,435        23,380,475          (5,362,162)           (2,880,196)           

ส่วนของผู้ถือหุ้นทีเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ 398,371,334        286,304,135        129,637,838        132,119,804        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,920                   2,071                   -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 398,374,254        286,306,206        129,637,838        132,119,804        

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,167,989,894     1,046,228,879     685,125,797        535,192,859        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3



บริษัท เซ็น คอร์ปปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

สาํหรับรอบระยะ

สาํหรับปีสินสุด เวลาบญัชีตงัแต่

วนัที วนัที 1 ธนัวาคม 2557 ถึง

หมายเหตุ 2558 2557 31 ธนัวาคม 2558 วนัที 31 ธนัวาคม 2557

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,961,995,081     1,733,476,298     -                      -                               

ตน้ทุนขายและบริการ 4, 24, 26 (1,492,958,988)    (1,293,095,406)    -                      -                               

กาํไรขันต้น 469,036,093        440,380,892        -                      -                               

รายไดค้่าบริหารจดัการ 4 -                      -                      210,440,000        -                               

รายไดอื้น 4 3,747,177            13,476,622          1,933,636            6,987                            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4, 24, 26 (41,554,535)         (27,149,265)         -                      -                               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 24, 26 (275,196,361)       (192,109,060)       (193,973,337)       (2,851,099)                    

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (17,055,550)         (2,039,046)           (17,816,827)         (756,133)                       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 138,976,824        232,560,143        583,472               (3,600,245)                    

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (28,914,399)         (45,791,561)         (3,065,438)           720,049                        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 110,062,425        186,768,582        (2,481,966)           (2,880,196)                    

กาํไรเบ็ดเสร็จอืน : 3

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

กาํไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 387,887               -                      -                      -                               

ภาษีเงินไดข้องรายการกาํไรเบด็เสร็จอืนทีจะไม่จดัประเภท (77,578)                -                      -                      -                               

กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 310,309               -                      -                      -                               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 110,372,734        186,768,582        (2,481,966)           (2,880,196)                    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี

    ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 110,061,651        23,380,475          (2,481,966)           (2,880,196)                    

    ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย -                      163,386,840        -                      -                               

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 774                      1,267                   -                      -                               

110,062,425        186,768,582        (2,481,966)           (2,880,196)                    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

    ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 110,371,960        23,380,475          (2,481,966)           (2,880,196)                    

    ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย -                      163,386,840        -                      -                               

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 774                      1,267                   -                      -                               

110,372,734        186,768,582        (2,481,966)           (2,880,196)                    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐานส่วนทีเป็น

ของบริษัทใหญ่ 25 8.15                     1.73                     (0.18)                   (0.21)                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

ส่วนเกิน (ตาํกวา่)

ทุนเรือนหุน้ ทุนจากการรวม ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ธุรกิจภายใตก้าร ทีเป็นส่วนของ ทีไม่มี รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ควบคุมเดียวกนั กาํไรสะสม  บริษทัใหญ่ ทุนเรือนหุน้ กาํไรสะสม รวม  อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556

 - ไม่ได้ตรวจสอบ/ไม่ได้สอบทาน -                   (17,056,220)       -                   (17,056,220)       118,000,000     66,629,630       184,629,630     -                 167,573,410      

รับชาํระค่าทุนเรือนหุน้จากผูถื้อหุน้ 20 135,000,000     -                     -                   135,000,000       47,000,000       -                   47,000,000       -                 182,000,000      

จ่ายเงินปันผล 22 -                   -                     -                   -                     -                   (65,380,000)     (65,380,000)     -                 (65,380,000)       

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวรจากบริษทัทีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 -                   (19,656,586)       -                   (19,656,586)       -                   -                   -                   -                 (19,656,586)       

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยลดลง

จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 -                   164,636,466       -                   164,636,466       -                   (164,636,470)   (164,636,470)   4                    -                    
-                   

ซือเงินลงทุนจากผูถื้อหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 2 -                   -                     -                   -                     (165,000,000)   -                   (165,000,000)   800                (164,999,200)     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                     23,380,475      23,380,475         -                   163,386,840     163,386,840     1,267             186,768,582      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 - ตรวจสอบแล้ว 135,000,000     127,923,660       23,380,475      286,304,135       -                   -                   -                   2,071             286,306,206      

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวรจากบริษทัทีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 -                   (125,600)            -                   (125,600)            -                   -                   -                   -                 (125,600)            

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                   1,820,839           -                   1,820,839           -                   -                   -                   -                 1,820,839          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน -                   -                     -                   -                     -                   -                   -                   75                  75                      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                     110,371,960    110,371,960       -                   -                   -                   774                110,372,734      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 135,000,000     129,618,899       133,752,435    398,371,334       -                   -                   -                   2,920             398,374,254      

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษัท เซ็น คอร์ปปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ

ชาํระแลว้ ขาดทุนสะสม สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 ธันวาคม 2557 -                              -                              -                              

เงินรับชาํระค่าทุนเรือนหุน้จากผูถื้อหุน้ 135,000,000               -                              135,000,000               

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              (2,880,196)                  (2,880,196)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 135,000,000               (2,880,196)                  132,119,804               

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              (2,481,966)                  (2,481,966)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 135,000,000               (5,362,162)                  129,637,838               

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท เซ็น คอร์ปปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

สาํหรับรอบระยะ

สาํหรับปีสินสุด เวลาบญัชีตงัแต่

วนัที วนัที 1 ธนัวาคม 2557 ถึง

2558 2557 31 ธนัวาคม 2558 วนัที 31 ธนัวาคม 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 110,062,425           186,768,582           (2,481,966)             (2,880,196)                     

รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก

(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 133,386,184           87,259,849            10,721,140            75,192                            

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชี 647,056                 -                         647,056                 -                                 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,262,268              107,700                 -                         -                                 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 7,813,267              (1,377,283)             -                         -                                 

ค่าเผอืสินคา้เสือมสภาพ 910,336                 -                         -                         -                                 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 1,452,821              -                         -                         -                                 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 2,994,609              207,738                 1,978,997              -                                 

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 670,831                 622,591                 -                         -                                 

ดอกเบียจ่าย 17,055,550            2,039,046              17,816,827            756,133                          

ดอกเบียรับ (1,284,217)             (1,890,988)             (1,380,234)             (6,987)                            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 28,914,399            45,791,561            3,065,438              (720,049)                        

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2,791,492              (7,041,046)             (55,686,121)           (61,226)                          

สินคา้คงเหลือ (52,300,180)           (10,456,656)           -                         -                                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,738,083              (9,837,354)             1,382,454              (3,695,933)                     

เงินมดัจาํ (32,540,189)           (50,230,693)           (1,903,523)             (1,873,949)                     

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (103,206,917)         99,856,480            (32,862,198)           36,527,359                     

เงินทดรองจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (866,224)                (12,627,025)           (22,731)                  22,531                            

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 3,873,514              5,194,567              314,806                 -                                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 35,558,870            13,562,181            19,460,614            -                                 

หนีสินหมุนเวียนอืน (8,445,374)             24,417,370            3,792,649              1,260,249                       

จ่ายภาษีเงินได้ (56,424,979)           (28,442,132)           (4,762,169)             -                                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 96,063,625            343,924,488           (39,918,961)           29,403,124                     

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษัท เซ็น คอร์ปปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

สาํหรับรอบระยะ

สาํหรับปีสินสุด เวลาบญัชีตงัแต่

วนัที วนัที 1 ธนัวาคม 2557 ถึง

2558 2557 31 ธนัวาคม 2558 วนัที 31 ธนัวาคม 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัร่วม -                         (2,880,000)             -                         -                                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน -                         -                         (17,499,925)           -                                 

ส่วนตาํกวา่ทุนเพิมขึนจากการซือสินทรัพยถ์าวรจาก

   บริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (125,600)                (19,656,586)           -                         -                                 

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวรจาก

   บริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,820,839              -                         -                         -                                 

ซือเงินลงทุนจากผูถื้อหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย -                         (164,999,200)         -                         (164,999,200)                  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัร่วม -                         15,120,000            -                         -                                 

จ่ายเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                         -                         (286,359,157)         (10,000,000)                    

รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                         -                         238,345,691           -                                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,176,987              11,485,581            -                         -                                 

ซือสินทรัพยถ์าวร (213,063,645)         (529,577,195)         (19,288,499)           (344,482,894)                  

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,795,744)             (7,381,185)             (3,853,072)             (4,495,363)                     

เงินจ่ายค่าสิทธิการเช่า (975,000)                (51,679,318)           -                         -                                 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน 75                          -                         -                         -                                 

รับดอกเบีย 1,284,217              1,884,002              1,197,859              6,987                              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (215,677,871)         (747,683,901)         (87,457,103)           (523,970,470)                  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 285,000,000           18,000,000            245,000,000           18,000,000                     

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 62,296,000            317,262,916           62,296,000            317,262,916                   

เงินสดรับจากเงินกูยื้มจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                         39,218,244            816,868,019           30,000,000                     

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (228,000,000)         -                         (228,000,000)         -                                 

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (36,018,244)           (62,000,000)           (740,491,154)         -                                 

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,733,647)             (364,533)                (1,200,737)             -                                 

เงินสดรับจากผูถื้อหุน้เพือทุนเรือนหุน้ -                         135,000,000           -                         135,000,000                   

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากการเพิมทุน

   ของบริษทัยอ่ย -                         47,000,000            -                         -                                 

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล -                         (65,380,000)           -                         -                                 

จ่ายดอกเบีย (16,773,663)           (2,254,530)             (17,720,627)           (756,133)                        

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงิน 64,770,446            426,482,097           136,751,501           499,506,783                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (54,843,800)           22,722,684            9,375,437              4,939,437                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 129,327,106           106,604,422           4,939,437              -                                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 74,483,306            129,327,106           14,314,874            4,939,437                       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษัท เซ็น คอร์ปปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

สาํหรับรอบระยะ

สาํหรับปีสินสุด เวลาบญัชีตงัแต่

วนัที วนัที 1 ธนัวาคม 2557 ถึง

2558 2557 31 ธนัวาคม 2558 วนัที 31 ธนัวาคม 2557

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

- เงินสดในมือ 7,937,692              925,000                 53,542                   -                                 

- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 10,251,976            13,044,105            9,877,609              4,929,437                       

- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 56,293,638            115,358,001           4,383,723              10,000                            

รวม 74,483,306            129,327,106           14,314,874            4,939,437                       

2) สินทรัพยถ์าวรเพิมขึนโดย :

- สญัญาเช่าการเงิน 4,537,383              -                         4,537,383              -                                 

- จ่ายเงินสด 213,063,645           529,577,195           19,288,499            344,482,894                   

- ประมาณการหนีสินการรือถอน (หมายเหตุ 9) 14,126,089            72,032,192            -                         -                                 

รวม 231,727,117           601,609,387           23,825,882            344,482,894                   

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีเก่ียวกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
7   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น  
8   เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  
9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
10   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  
11   สิทธิการเช่า - สุทธิ  
12   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่า  
13   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ  
14   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  
15   เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  
16   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  
17   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  
18   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  
19   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
20   ทุนเรือนหุน้  
21   ส ารองตามกฎหมาย  
22   จ่ายเงินปันผล  
23   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  
24   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
25   ก าไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  
26   สัญญาเช่าระยะยาว  
27   เคร่ืองมือทางการเงิน  
28   ส่วนงานด าเนินงาน  
29   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
30   การบริหารจดัการส่วนทุน      
31   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  

       
        
 
 
 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

11 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557  บริษทัด าเนินธุรกิจหลกั
ในการใหบ้ริการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มสรุปไดด้งัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้  ถือหุน้ (ร้อยละ) 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงตรง :   
นางสาวธนนารี  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  31.0 
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  11.5 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  11.5 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงอ้อม :   
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  19.5 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  19.5 
อ่ืน ๆ  7.0 
รวม  100.0 
 
ท่ีอยู่จดทะเบียนของส านักงานใหญ่ของบริษัทตั้ งอยู่ท่ี  เลขท่ี 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย   
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ไดเ้ปิดเผยเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 8 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   ทุนช าระ       
   แลว้    สัดส่วน (ร้อยละ) 

 ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท)  การถือหุน้  2558  2557 
บริษัทย่อย 

 
     

 
  

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ร้านอาหาร  30  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั ร้านอาหาร  25  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั ร้านอาหาร  80  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  ร้านอาหาร  30  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซน ซพัพลาย เชน แมเนจเมนท ์จ ากดั  บริการ  17  ทางตรง  99.99  - 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
ก) งบการเงินน้ีจดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท าข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 

ข) งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันตามขอ้เท็จจริงท่ีบริษทัเขา้ถือหุ้นในบริษทัย่อยในปี 2557 ซ่ึงถือว่าเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน ทั้งน้ี การ
จดัท างบการเงินรวมน้ีจะใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ของผูบ้ริหารบริษทัในการน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการยืน่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไป และการขอเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น  ดงันั้น งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 น้ีจึง
ไม่เหมาะส าหรับบุคคลอ่ืนหรือใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น 

 
ค) งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
ง) บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั

แปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้ นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้ นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง 

 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น  ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัที่สูญเสียการควบคุม 

 
จ) เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี ซ่ึงได้

น าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

ฉ) งบการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ไดร้วมงบการเงินของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

       ทุนช าระ       
   จ านวนร้านอาหาร  แลว้    วธีิการจดัท า  สัดส่วน (ร้อยละ) 
 ลกัษณะธุรกิจ  2558  2557  (ลา้นบาท)  การถือหุ้น  งบการเงินรวม  2558  2557 

บริษัทย่อย 
 

           
 

 
 

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ร้านอาหาร  43  35  30  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.99  99.99 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั ร้านอาหาร  16  9  25  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.99  99.99 
บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั ร้านอาหาร  16  14  80  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.99  99.99 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  ร้านอาหาร  2  3  30  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.99  99.99 
บริษทั เซน ซัพพลาย เชน แมเนจเมนท ์จ ากดั   บริการ  -  -  17  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.99  - 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว (วนัที่ 1 ธนัวาคม 2557) สรุปไดด้งัน้ี 
 
 พนับาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 97,151 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11,236 
สินคา้คงเหลือ 8,457 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 7,771 
เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัร่วม 15,120 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 317,592 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 3,936 
สิทธิการเช่า - สุทธิ 43,556 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่า 14,091 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 8,654 
เงินมดัจ า 86,845 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 631 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (10,000) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (112,019) 
เงินทดรองจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10,828) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (20,815) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (64,639) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (57,400) 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (7,195) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ (564) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ (1,944) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือ 329,636 
ซ้ือเงินลงทุนจากผูถื้อหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย (164,999) 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 164,637 

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

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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ญ) ในปี 2557 บริษทัไดซ้ื้อสินทรัพยถ์าวรจากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและในปี 2557 บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั
ยอ่ยขา้งตน้ ซ่ึงถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน โดยถือเสมือนว่าบริษทัย่อยขา้งตน้เป็นบริษทัย่อยของบริษทัมาโดย
ตลอด  บริษทัไดถื้อปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี  ในการน้ี บริษทัมีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจ านวนเงิน 164.6 ลา้นบาทและส่วนต ่า
กว่าทุนจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรจากบริษทัท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจ านวนเงิน 19.7 ลา้นบาท ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัเก็บไวใ้ช้เพ่ือวตัถุประสงค์ทัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแส
รายวนัซ่ึงมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนี้และค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ ทั้งน้ี โดยการประมาณจากประสบการณ์
ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี 
 
สินค้ำคงเหลือ 
 
กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
 
เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)        
 
ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
เม่ือสินทรัพยถู์กขายหรือตดัออกจากบญัชี  ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดัออกจากบญัชี   ก าไรหรือขาดทุนจาก
การขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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กลุ่มบริษทัตดัค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์โดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 
 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและพ้ืนท่ีเช่า 5 
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการด าเนินงาน 5 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 และ 5 
ยานพาหนะ 5 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลาส้ินสุดของประโยชน์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตนดงักล่าวจะไม่ถูกตดัจ าหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบว่าดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 
 
สิทธิกำรเช่ำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  เม่ือมีการขายสิทธิในสัญญาเช่า  ตน้ทุนและค่าตดั
จ าหน่ายสะสมของสิทธิการเช่าจะถูกตดัออกจากบญัชีโดยจะแสดงไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสิทธิ
การเช่าเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้รอตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายสัุญญาเงินกู ้
 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ   หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่) ต ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ
สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน    กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้นให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน   และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุน
จากการตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนมาก่อน   กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยูอี่กต่อไป   หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึก
ไวใ้นบญัชีรายไดอ่ื้น   หรือน าไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี    ทั้งน้ี   จ  านวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ี
จะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 
ประมำณกำรหนี้สิน 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
อดีตและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ กลุ่ม
บริษทัจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตามประมาณการ
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จ านวนเงินประมาณการ
หน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) กลุ่มบริษทัเปล่ียนนโยบายการบัญชีเก่ียวกับเกณฑ์การก าหนดรายไดห้รือค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวแ้ละการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงก าหนดให้รับรู้
ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและยกเลิกการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัในปีก่อน  อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายคุ  านวณจากการประมาณจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบแทน
ส าหรับบริการท่ีพนักงานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้การช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน ก าไรหรือขาดทุน
จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธี
คิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
 
ประมำณกำรหนี้สินกำรร้ือถอน 
 
ตน้ทุนในการร้ือถอนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะท าการร้ือถอน 
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ประมำณกำรหนี้สินจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 

กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นสิทธิ ซ่ึงลูกคา้สามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนลดค่าอาหารจากกลุ่มบริษทั มูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหวา่งสิทธิท่ีลูกคา้ไดรั้บและส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรายการ
ขายนั้น การปันส่วนใชว้ธีิการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของส่วนลดค่าค่าอาหาร ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมน้ีประมาณโดยใชมู้ลค่าส่วนลด
ปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิและกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตาม
สัญญาภาระผูกพนัท่ีตกลงไว ้จ  านวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยูก่บัจ  านวนสิทธิท่ีลูกคา้ไดใ้ชใ้นการแลกเป็นส่วนลดค่าค่าอาหาร ซ่ึงตอ้งสัมพนัธ์
กบัจ านวนรวมของสิทธิท่ีคาดว่าจะมีการใช ้นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีความเป็นไปไดว้่าลูกคา้จะไม่มา
ใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
 
กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินน้ีไดมี้การสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ  การเปล่ียนแปลงการประมาณการทาง
บญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
การใช้วิจารณญาณ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
ประกอบดว้ย  
- การจดัท างบการเงินรวม : กลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
- การจดัประเภทสัญญาเช่า 

 
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
- การรวมธุรกิจ 
- ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

18 

กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรู้เม่ือไดส่้งมอบสินคา้และให้บริการแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบและบริการท่ีไดใ้หห้ลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 
รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
การเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา  เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยย์งัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบันทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน   ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
เช่า          
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึก
เป็นต้นทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะ
น ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 
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ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ
ของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน   กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใช้ในงวดท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน   การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนตามลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระราคาตามบญัชีของ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ใหม่   กลุ่ม
บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทัจะ
ไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ย
จ านวนท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้ นกลุ่มบริษัทมีความตั้ งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี  

 
4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 ส าหรับความสัมพนัธ์กับผูบ้ริหารท่ีส าคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร  ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชำติ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จ  ากดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
     
บริษทั ฟดูส์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั  

ไทย 

 

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนักบับริษทั  
 (ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  โดยมีสมาชิก 
 ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั) 

บริษทั คอนเทม็โพลาร่ี ฟู้ดส์ จ  ากดั   
บริษทั ซคัเซส ฟู้ดส์ จ  ากดั   
บริษทั ไทดี ฟู้ดส์ จ  ากดั   
บริษทั นิวทรีชัน่ ฟู้ดส์ จ  ากดั   
บริษทั พรีวิลเลจ ฟู้ดส์ จ  ากดั   
บริษทั ฟดูส์ กิมมิคส์ จ  ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ เซสท ์จ ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ ดีเวลลอป จ ากดั   
บริษทั ฟดูส์ เพลสเชอร์ จ  ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ ลกัชวัร่ี จ  ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ อาร์ต จ  ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ เอคเซ็ลเล็นท ์จ  ากดั   
บริษทั เวล็ธ ฟู้ดส์ จ  ากดั   
บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ  ากดั   
บริษทั อินโนเวชัน่ ฟู้ดส์ จ  ากดั   
บริษทั เพร็ตต้ี ฟู้ดส์ จ  ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ คลบั จ  ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ แอบโซลูท จ ากดั   
บริษทั อบิลิต้ี ฟู้ดส์ จ  ากดั   

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินทรัพยถ์าวร  ราคาประเมินตามราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและวสัดุส้ินเปลือง  ราคาประเมินตามราคาตลาด 
ซ้ือสิทธิการเช่า  ราคาประเมินตามราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรร้อยละ 2 
ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่าลบร้อยละ 2 ต่อปี (2557 : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2 ต่อปี) 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.15 ต่อปี (2557 : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2 ต่อปี) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกวา่จ านวนเงินท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั 

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       ส าหรับรอบระยะ 
       เวลาบญัชีตั้งแต่ 
     ส าหรับปีส้ินสุด  วนัที่ 1 ธนัวาคม  
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  วนัที่ 31 ธนัวาคม  2557 ถึงวนัที่ 31 
 2558 

 
2557  2558  ธนัวาคม 2557 

ขำยสินทรัพย์ถำวร        
   บริษทัร่วม -  71  -  - 
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 748  9  -  - 
รวม 748  80  -  - 
        

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร        
   บริษทัยอ่ย -  -  210,440  - 
รวม -  -  210,440  - 
        

ดอกเบีย้รับ        

   บริษทัยอ่ย -  -  963  7 
รวม -  -  963  7 
        

ซ้ือวัตถุดบิ        

 บริษทัร่วม -  19  -  - 
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69,420  486,267  -  - 
รวม 69,420  486,286  -  - 
        

ซ้ือสินทรัพย์ถำวร        

   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,653  60,931  3,373  - 
รวม 3,653  60,631  3,373  - 
        

ซ้ือสิทธิกำรเช่ำ        

   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  39,104  -  - 
รวม -  39,104  -  - 
        

ซ้ืออ่ืน ๆ        

   บริษทัยอ่ย -  -  106  - 
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,482  -  617  - 
รวม 1,482  -  723  - 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       ส าหรับรอบระยะ 
       เวลาบญัชีตั้งแต่ 
     ส าหรับปีส้ินสุด  วนัที่ 1 ธนัวาคม  
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  วนัที่ 31 ธนัวาคม  2557 ถึงวนัที่ 31 
 2558 

 
2557  2558  ธนัวาคม 2557 

        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,995  4,753  -  - 
รวม 4,995  4,753  -  - 

        
ค่ำบริหำรจัดกำรสินค้ำขำด        
   บริษทัยอ่ย -  -  272  - 
รวม -  -  272  - 

        
ค่ำธรรมเนียมค่ำบริหำรจัดกำร        
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  116,706  -  - 
รวม -  116,706  -  - 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  387  -  - 
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  706  -  - 
   บริษทัยอ่ย -  -  804  - 
รวม -  1,093  804  - 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 24,328  5,703  24,328  - 
   ผลประโยชน์ระยะยาว 775  1,592  775  - 
รวม 25,103  7,295  25,103  - 

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ลูกหนี้อ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -  -  •  34,167 •  -  
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั -  -  •  7,865 •  -  
   บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั -  -  •  11,761 •  -  
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  -  -  •  1,954 •  -  

รวมบริษทัยอ่ย -  -   55,747  -  
        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั -  61 •  - •  61 

รวมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  61  -  61 
รวมลูกหน้ีอ่ืน -  61  55,747  61 

        
เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั  -   58,729  -   -  
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 1,674  -   -   -  
รวมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,674  58,729  -   -  
        
เจ้ำหนี้อ่ืน        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 2  112,486 •  2 •  29,184 
   บริษทั นิวทรีชัน่ ฟู้ดส์  จ  ากดั -   1,360 •  -  •  -  
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 152  -  •  151 •  -  
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั 160  2,850 •  -  •  -  
   บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จ  ากดั 61  70 •  -  •  -  
    บริษทั ฟู้ดส์ คลบั จ ากดั 44  -   -   -  
    บริษทั ฟูดส์ ดีเวลลอป จ ากดั 256  -   -   -  
รวมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 675  116,766  153  29,184 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,349  175,495  153  29,184 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
 

       

ดอกเบีย้ค้ำงรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั -   -   123   
   บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั -   -   12  -  
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  -   -   49  -  
รวม -   -  •  184 •  -  
        

เงินมัดจ ำ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
  บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั 2,667  2,667 •  - •  - 
  บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จ  ากดั 670  670 •  - •  - 

รวม 3,337  3,337  -  - 
        

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั -   -   1  -  
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั  -   -   82  -  
รวม -   -  •  83 •  -  
        

เงินทดรองจำกบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั        
   คุณสรรคนนท ์จิราธิวฒัน์ (ผูถื้อหุน้) -   866  -   -  

 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 
 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน            
บริษทัยอ่ย:            
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 4.525  -  -   -   37,242  -  
   บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั 4.525  -  -   -   7,737  -  
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  4.525  2.00  -   -   13,034  10,000 
รวม      -   -   58,013  10,000 

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 -   -  
เพ่ิมข้ึน -   10,000 
ลดลง -   -  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 -   10,000 
เพ่ิมข้ึน -   286,359 
ลดลง -      (238,346) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 -   58,013 

 
เงินกู้ยืมจำกบริษัทและบุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
บริษทัยอ่ย:            
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 1.15  -  -  -  106,377  - 
            
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั:            
  คุณสรรคนนท ์จิราธิวฒัน์ -  2.00  -  5,015  -  - 
  คุณจอมขวญั จิราธิวฒัน์ -  2.00  -  1,003  -  - 
  คุณสรรคนนท ์จิราธิวฒัน์ -  -  -  6,000  -  6,000 
  คุณจอมขวญั จิราธิวฒัน์ -  -  -  6,000  -  6,000 
  คุณสุภาเจษฐ ววิฒันาเกษม -  -  -  12,000  -  12,000 
  คุณธนนารี จิราธิวฒัน์ -  -  -  6,000  -  6,000 
รวมเงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     -  36,018  -  30,000 
รวม     -  36,018  106,377  30,000 

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
                                   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ยืมจำกบริษัทและบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 58,800  - 
เพ่ิมข้ึน 39,218  30,000 
ลดลง (62,000)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 36,018  30,000 
เพ่ิมข้ึน -  816,868 
ลดลง (36,018)  (740,491) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 -  106,377 

 
5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 
   
การวเิคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ลูกหน้ีการคา้         
- อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 9,675  12,405  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน         
- อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี -  61  55,747  61 
รวม 9,675  12,466  55,747  61 

 
6. สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ 
 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

วตัถุดิบอาหาร 47,490  9,972  -  - 
เคร่ืองด่ืม 4,846  1,182  -  - 
ของใชส้ิ้นเปลือง 11,977  859  -  - 
รวม 64,313  12,013  -  - 
หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (910)  -  -  - 
สุทธิ 63,403  12,013  -  - 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม -  2,022  -  2,022 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษี 6,941  9,834  422  222 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 6,129  4,354  1,484  1,401 
อ่ืน ๆ 2,426  1,025  590  51 
รวม 15,496  17,235  2,496  3,696 

 
8. เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย – รำคำทุน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 
                    พนับาท  
   ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน              วธีิราคาทุน  
             (ลา้นบาท)               (ร้อยละ)   (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
         2558       2557        2558       2557        2558       2557  
บริษัทย่อย         
- บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั   30 30 99.99 99.99 30,000 30,000 
- บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั   25 25 99.99 99.99 25,000 25,000 
- บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั   80 80 99.99 99.99 80,000 80,000 
- บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั    30 30 99.99 99.99   29,999   29,999 
- บริษทั เซน ซัพพลาย เชน แมเนจเมนท ์จ ากดั    17 - 99.99     -   17,500       -  
รวม       182,499 164,999 
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9. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
   ส่วน  เคร่ืองมือ        งานระหวา่ง   
   ปรับปรุง  เคร่ืองใช ้  เคร่ืองตกแต่ง    เงินจ่าย  ก่อสร้างและ   
   อาคาร  และ  ติดตั้งและ    ล่วงหนา้  ทรัพยสิ์น   
   และ  อุปกรณ์  อุปกรณ์    ค่าซ้ือ  ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  พื้นท่ีเช่า  ด าเนินงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สินทรัพย ์  ติดตั้ง  รวม 
รำคำทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 -  183,650  38,155  21,235  1,500  -  9,896  254,436 
เพิ่มข้ึน 318,234  216,948  22,759  29,906  1,047  -  12,715  601,609 
จ าหน่าย -  (10,419)  (2,711)  (1,401)  -  -  (108)  (14,639) 
โอนเขา้ (ออก) -  9,129  150  509  -  -  (9,788)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 318,234  399,308  58,353  50,249  2,547  -  12,715  841,406 
เพิ่มข้ึน -  158,736  22,777  22,065  9,155  -  18,994  231,727 
จ าหน่าย -  (13,019)  (9,642)  (1,819)  (1,500)  -  (36)  (26,016) 
โอนเขา้ (ออก) -  10,112  721  224  -  -  (11,057)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 318,234  555,137  72,209  70,719  10,202  -  20,616  1,047,117 

                
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 -  40,854  9,768  5,033  228  -  -  55,883 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  61,866  8,869  8,409  301  -  -  79,445 
จ าหน่าย -  (3,282)  (692)  (557)  -  -  -  (4,531) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 -  99,438  17,945  12,885  529  -  -  130,797 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  94,333  13,339  14,248  1,599  -  -  123,519 
จ าหน่าย -  (5,343)  (6,639)  (1,090)  (747)  -  -  (13,819) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 -  188,428  24,645  26,043  1,381  -  -  240,497 
                
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำก 
กำรด้อยค่ำ 

               

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 -  -  -  -  -  -  -  - 
เพิ่มข้ึน -  (1,453)  -  -  -  -  -  (1,453) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 -  (1,453)  -  -  -  -  -  (1,453) 
                
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 318,234  299,870  40,408  37,364  1,046  -  12,715  709,637 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  972  -  -  972 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 318,234  299,870  40,408  37,364  2,018  -  12,715  710,609 

                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 318,234  365,256  47,564  44,676  4,829  -  20,616  801,175 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  3,992  -  -  3,992 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 318,234  365,256  47,564  44,676  8,821  -  20,616  805,167 

                



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
     เคร่ืองมือ  เคร่ืองตกแต่ง       
   ส่วน  และ  ติดตั้งและ    ทรัพยสิ์น   
   ปรับปรุง  อุปกรณ์  อุปกรณ์    ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  ด าเนินงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 -  -  -  -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน 318,234  13,166  2,604  7,919  2,495  65  344,483 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 318,234  13,166  2,604  7,919  2,495  65  344,483 
เพิ่มข้ึน -  3,883  2,839  3,475  8,979  4,650  23,826 
โอนเขา้ (ออก) -  65  -  -  -  (65)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 318,234  17,114  5,443  11,394  11,474  4,650  368,309 
              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 -  -  -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -  33  3  23  3  -  62 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 -  33  3  23  3  -  62 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,267  913  2,656  1,675  -  8,511 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 -  3,300  916  2,679  1,678  -  8,573 
              
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 318,234  13,133  2,601  7,896  2,492  65  344,421 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 318,234  13,133  2,601  7,896  2,492  65  344,421 

              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 318,234  13,814  4,527  8,715  5,804  4,650  355,744 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  3,992  -  3,992 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 318,234  13,814  4,527  8,715  9,796  4,650  359,736 

 
ท่ีดินทั้ งหมดของบริษัทซ่ึงมีราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จ  านวนเงิน 318.2 ล้านบาท ได้จ  านองเพื่อใช้เป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 และ 16 

 
ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัและกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตสั้ญญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 
 
มูลค่าตน้ทุนของอุปกรณ์บางรายการของกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีจ  านวนเงินรวมประมาณ 3.9 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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ประมำณกำรหนี้สินกำรร้ือถอน 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินการร้ือถอนส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 72,032  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน 18,283  72,032  -  - 
ลดลง (4,157)  -  -  - 
ยอดยกไปตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 86,158  72,032  -  - 
 

ประมาณการร้ือถอนดงักล่าวไดร้วมไวใ้นตน้ทุนของส่วนปรับปรุงอาคารและพ้ืนท่ีเช่าส าหรับร้านอาหารของบริษทัย่อยท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีเช่า
ตามสัญญาเช่าด าเนินงานตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 
 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 พนับาท 
ค่ำลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รำคำทุน    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 / 1 ธนัวาคม 2557 4,037  - 
เพ่ิมข้ึน 7,381  4,495 
จ าหน่าย (333)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 11,085  4,495 
เพ่ิมข้ึน 5,796  3,853 
จ าหน่าย (445)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 16,436  8,348 

    

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 / 1 ธนัวาคม 2557 1,787  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี / งวด 2,306  13 
จ าหน่าย (225)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 3,868  13 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,076  2,210 
จ าหน่าย (390)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 7,554  2,223 

    

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 7,217  4,482 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 8,882  6,125 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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11. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 
 (พนับาท) 
รำคำทุน  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 -  
เพ่ิมข้ึน 39,104 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 39,104 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 39,104 
  

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 -  
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5,509 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 5,509 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5,791 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 11,300 
  

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 33,595 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 27,804 

 
12. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิกำรเช่ำ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าจ านวนเงินรวม 24.8 ล้านบาท และ 23.8 ล้านบาท 
ตามล าดบั  และไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
ตามล าดบั 
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13. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธิ 
 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
        

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 32,647  50,419  2,720  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 203  (924)  914  (914) 
-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (182)  -  -  - 
-   ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (291)  -  -  - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
 พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุ (599)  (42)  (396)  - 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (134)  (125)  -  - 
- ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูร้อการตดับญัชี (129)  194  (129)  194 
- ค่าเช่า 251  (1,376)  (44)  - 
-   ค่าเส่ือมราคา – ประมาณการร้ือถอน (2,852)  (2,354)  -  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 28,914  45,792  3,065  (720) 
 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีส าหรับแต่ละปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
        

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีทางบญัชี 138,977  232,560  583  (3,600) 
        

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20  27,795  46,512  116  (720) 
บวก :  ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        

-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 2,524  383  2,949  -  
-   ค่าเส่ือมราคา – ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการซ้ือ        
 สินทรัพยจ์ากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (1,405)  (1,103)  -   -  

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 28,914  45,792  3,065  (720) 
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รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  บนัทึกเป็น (ค่าใชจ่้าย) รายไดใ้น  
   ก าไร  ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวาคม 2557  ส าหรับปี  ส าหรับปี  31 ธนัวาคม 2558 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 5,540  (203)  -  5,337 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ -  182  -  182 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  291  -  291 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุ 407  599  (78)  928 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 125  134  -  259 
ค่าเช่า 1,375  (251)  -  1,124 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 2,355  2,852  -  5,207 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูร้อการตดับญัชี (194)  129  -  (65) 
สุทธิ 9,608  3,733  (78)  13,263 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
  บนัทึกเป็น (ค่าใชจ่้าย) รายไดใ้น  
   ก าไร  ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวาคม 2557  ส าหรับปี  ส าหรับปี  31 ธนัวาคม 2558 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 914  (914)  -  - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุ -  396  -  396 
ค่าเช่า -  44  -  44 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูร้อการตดับญัชี (194)  129  -  (65) 
สุทธิ 720  (345)  -  375 

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

เจา้หน้ีการคา้        
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,674  58,729  -  - 
- บริษทัอ่ืน 118,449  49,072  3,084  7,340 
เจา้หน้ีอ่ืน        
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 675  116,766  153  29,184 
- บริษทัอ่ืน 674  112  428  3 
รวม 121,472  224,679  3,665  36,527 

 
15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 
 พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
            
ตัว๋เงินจ่ายธนาคาร 4.025  4.250  75,000  18,000  35,000  18,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 -  - 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 18,000  18,000 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 18,000  18,000 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 285,000  245,000 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี (228,000)  (228,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 75,000  35,000 

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมี 
 
ก) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนเงิน 10 ลา้นบาทและวงเงินกูย้มืระยะส้ันจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงและมี

ดอกเบ้ียในอตัราเงินเบิกเกินบญัชีขั้นต ่าและอตัราเงินกูย้ืมขั้นต ่าลบร้อยละ 2.5 ต่อปี ตามล าดบั วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดยการ
จ านองท่ีดินของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

 
ข) วงเงินสินเช่ือระยะส้ันจ านวนเงินรวม 100 ลา้นบาทกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  ซ่ึงมีดอกเบ้ียในอตัราเงินกู้ยืมขั้นต ่าลบ     

ร้อยละ 2.0 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สถาบนัการเงินดงักล่าวไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
ใหเ้ป็นอตัราเงินกูย้มืขั้นต ่าลบร้อยละ 3.0 ต่อปี 

 
16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน – สุทธิ 
 
 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 

  (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 

ส่วนท่ีหมุนเวียน            
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 4.025  -  380,530  -  380,530  - 
หกั ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกู ้     (324)  -  (324)  - 
รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน     380,206  -  380,206  - 

            

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน            
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -  4.25  -  318,234  -  318,234 
หกั ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกู ้     -  (971)  -  (971) 
รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน     -  317,263  -  317,263 
รวม     380,206  317,263  380,206  317,263 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 -  - 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 318,234  318,234 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 318,234  318,234 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 62,296  62,296 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 380,530  380,530 
 

วงเงินกูย้ืมระยะยาวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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เม่ือวนัที่ 11 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 488 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
       ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)       อตัราดอกเบ้ีย                                 ระยะเวลาการจ่ายช าระ  
ก)  วงเงิน Term loan (ค่าท่ีดิน) 
  
 

318 อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.50  

 

มีก าหนดช าระเงินตน้วนัท่ีถึงก่อนระหวา่ง 18 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี
การเบิกเงินกูย้มืจากธนาคารเป็นคร้ังแรก (วนัที่ 12 ธนัวาคม 
2557) หรือในวนัที่ครบ 2 วนัท าการนบัจากวนัที่บริษทัไดรั้บเงิน
จากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป 

    
ข) วงเงิน Term loan (เพ่ือซ้ือ

สินทรัพยจ์ากบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั) 

  

40 อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.50  
 

มีก าหนดช าระเงินตน้วนัท่ีถึงก่อนระหวา่ง 18 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี
การเบิกเงินกูย้มืจากธนาคารเป็นคร้ังแรก (วนัที่ 12 ธนัวาคม 
2557) หรือในวนัที่ครบ 2 วนัท าการนบัจากวนัที่บริษทัไดรั้บเงิน
จากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป 

    
ค) วงเงิน Term loan (เพื่อใช้

ลงทุนในหุน้ของ        
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั) 

 

30 อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.50  
 

มีก าหนดช าระเงินตน้วนัท่ีถึงก่อนระหวา่ง 18 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี
การเบิกเงินกูย้มืจากธนาคารเป็นคร้ังแรก (วนัที่ 12 ธนัวาคม 
2557) หรือในวนัที่ครบ 2 วนัท าการนบัจากวนัที่บริษทัไดรั้บเงิน
จากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป 

    
ง) วงเงินเบิกเกินบญัชี 10 อตัราเงินเบิกเกิน

บญัชีขั้นต ่า 
ไม่ก าหนดระยะเวลาแต่จะท าการหักจากบญัชีธนาคารเม่ือทวง
ถาม 

    
จ) เงินกูย้มืระยะส้ัน 90 อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า

ลบร้อยละ 2.50 
มีก าหนดช าระภายใน 7 วนัถึง 6 เดือน 

รวม 488   

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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17. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ 
 

บริษทัและกลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าการเงินหน่ึงฉบบักบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือซ้ือยานพาหนะตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 โดยมี
จ านวนงวดการผ่อนช าระ 36 งวด งวดละเท่า ๆ กันทุกเดือน สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กันจนถึงปี 2563
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ซ้ือภายใตสั้ญญาเช่าการเงินน้ีจะโอนเป็นของบริษทัและกลุ่มบริษทัต่อเม่ือบริษทัและกลุ่มบริษทัช าระเงินทั้งหมด
ใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิงดงักล่าวแลว้ โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ปี  2558  2557  2558  2557 
2558  -  422  -  - 
2559  828  141  828  - 
2560  828  -  828  - 
2561  828  -  828  - 
2562  828  -  828  - 
2563  408  -  408  - 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  3,720  563  3,720  - 
หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (383)  (30)  (383)  - 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า  3,337  533  3,337  - 
หกั    หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -               
  สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (683)  (422)  (683)  - 
สุทธิ  2,654  111  2,654  - 

 
18. ประมำณกำรหนี้สินจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 

 
รายการเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 -  - 
เพ่ิมข้ึน 623  - 
ใชไ้ป -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 623  - 
เพ่ิมข้ึน 1,320  - 
ใชไ้ป (650)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 1,293  - 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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19. ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 

บริษทัและกลุ่มบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์
เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 1,826  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 170  - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 38  - 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 2,034  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,916  1,956 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 78  23 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (387)  - 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 4,641  1,979 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
ในก าไรส าหรับปี :        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,916  170  1,956  - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 78  38  23  - 
ในก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี :        
ก าไรจากการประมาณการ        
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (387)  -  -  - 
รวม 2,607  208  1,979  - 

 

ขอ้สมมุติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละ) 
 2558  2557 
อตัราคิดลด  2.35  2.73 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคตเฉล่ีย 5.00  3.00 

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
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ขอ้สมมติฐานเก่ียวกับอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและอา้งอิงตามตารางมรณะซ่ึงประกาศโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 

20. ทุนเรือนหุ้น 
 
ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) เม่ือวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั
ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาก 50 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 80 ลา้น
บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2557 
 
ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) เม่ือวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั
ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาก 8 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 80,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 25 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2557 
 
21. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์   กลุ่มบริษทัตอ้งจดัสรรส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิทุกคราว
ท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลจนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ในปี 2557 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดจ่้ายเงินปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22 และไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายจ านวนเงินรวม 5.6 ลา้นบาท 
 
22. จ่ำยเงินปันผล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557  คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล
ในอตัราหุน้ละ 39 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 300,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 11.7 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2557 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเม่ือวนัที่ 4 พฤศจิกายน  2557 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปัน
ผลในอตัราหุน้ละ 671 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 80,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 53.7 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน  2557 และวนัที่ 20 พฤศจิกายน  2557 
 
23. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนท่ีจดทะเบียน 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเขา้เป็นกองทุนจด
ทะเบียนโดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตามระเบียบกองทุน สมาชิกตอ้งจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริษทัตอ้ง
จ่ายสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนพนักงาน  กลุ่มบริษทัไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินรวมประมาณ 4.5 ลา้นบาท และ 1.4 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 และ 2557 ตามล าดบั (ของบริษทัจ านวนเงินประมาณ 2.0 ลา้นบาท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (2557 : ไม่มี)) 
 
24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ไดแ้ก่ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
ตน้ทุนวตัถุดิบ 653,240  610,369  -  - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 525,147  342,967  130,475  - 
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 331,921  252,615  17,828  4 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 133,386  87,260  10,721  75 
ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ 272  116,706  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 165,744  102,437  34,949  2,772 
รวม 1,809,710  1,512,354  193,973  2,851 

 
25. ก ำไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับแต่ละปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ี
ออกในระหวา่งปี 
 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค  านวณไดด้งัน้ี 
 
  ลา้นหุน้ 
  2558  2557 
จ านวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13.5  - 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี  -  13.5 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)   13.5  13.5 

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

41 

26. สัญญำระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัเพ่ือเช่าท่ีท  าการกลุ่มบริษัทและพ้ืนท่ีร้านอาหาร ภายใต้
สัญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าค่าเช่าจ านวนเงินรวม 118.3 ลา้นบาท และ 85.7 ลา้นบาท  ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจ า” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามล าดบั จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญา
เช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2558  2557  2558  2557 

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี  259,342  242,350  10,034  10,968 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  259,057  341,397  9,226  17,839 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี  5,069  17,463  -  1,353 
รวม  523,468  601,210  19,260  30,160 

 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดท้  าสัญญาบริการกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทัดงักล่าวจะใหบ้ริการการด าเนินการบริหารจดัการทัว่ไป
ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการและจัดเก็บสินค้าคงเหลือ บริษัทผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีก าหนด
ระยะเวลา 2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  ค่าเช่าภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญามีจ านวนเงินรวม 3.0 ลา้นบาท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558  
 
27. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  เจ้าหน้ีการค้าและ     
เจา้หน้ีอ่ืน เงินทดรองจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมจากบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เจา้หน้ีเงินประกันผลงาน  หน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  นโยบายการบญัชีส าหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
นโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทุนให้มีจ  านวนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือจ่ายช าระหน้ีส าหรับภาระผูกพนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นงบการเงิน  จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัไม่มี
ปัญหาความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
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ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากลูกหน้ีการคา้ไม่มีสาระส าคญั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัขายอาหารและให้บริการโดยส่วน
ใหญ่รับช าระเป็นเงินสดหรือเครดิตการ์ด  นอกจากน้ี  ลูกคา้ของกลุ่มบริษทักระจายอยูใ่นประชากรท่ีมีช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัและภูมิภาคต่าง ๆ 
ในประเทศไทย  
 
มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว หกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะส้ันและระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  
 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ผูบ้ริหารพิจารณาว่าความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียมีนอ้ย กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้  าสัญญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียง
ดงักล่าว 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอัตรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  
 2558 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  57,186 17,297 74,483 0.125 – 1.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        -         -         -         -    9,675     9,675 - 

รวม        -         -         -       57,186  26,972   84,158  
        

   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -        -         -  75,000        -  75,000 4.025 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - -        -         -  121,472 121,472 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -  11,970 11,970 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - -        -  380,206        - 380,206 4.025 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน        683        2,654        -         -         -        3,337 5.19 
รวม        683       2,654        -     455,206     133,442  591,985  
        



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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 งบการเงินรวม  
 2557 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  115,358 13,969 129,327 0.125 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        -         -         -         -  12,466    12,466 - 

รวม        -         -         -    115,358 26,435 141,793  
        

   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -        -         -  18,000        -  18,000 4.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - -        -         -  224,679 224,679 - 
เงินทดรองจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - -        -         -  866 866 - 
เงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,018 -        -         -  30,000 36,018 2.00 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -  8,097 8,097 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -         -  317,263        -  317,263 4.25 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน        422          111        -         -         -           533 7.90 
รวม    6,440          111        -      335,263     263,642  605,456  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2558 (พนับาท)  
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี      
  

 
  ภายใน 1 ปี  

 
มากกวา่ 

  1 ถึง 5 ปี  

 
 

    มากกวา่ 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

 
ไม่มี 

 อตัราดอกเบ้ีย  

 
 

       รวม  

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 
        
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        -         -         -  14,261 54 14,315 0.125 – 1.30 
ลูกหน้ีอ่ืนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        -         -         -         -             55,747 55,747 - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -        58,013        -    58,013 4.525 
รวม        -         -         -        72,274       55,801 128,075  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        -         -         -  35,000        -  35,000 4.025 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        -         -         -         -  3,665 3,665 - 
เงินกูย้ืมจากบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 106,377        -         -         -         -  106,377 1.15 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -        -         -         -  315 315 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        -         -         -  380,206        -  380,206 4.025 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน           683      2,654        -         -         -      3,337 5.19 
รวม    107,060      2,654        -     415,206        3,980 528,900  

   



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2557 (พนับาท)  
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี      
  

 
 ภายใน 1 ปี  

 
มากกวา่ 

 1 ถึง 5 ปี  

 
 

    มากกวา่ 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

 
ไม่มี 

  อตัราดอกเบ้ีย  

 
 

       รวม  

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 
        
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
รายการเทียบเท่าเงินสด        -         -         -  10 4,929 4,939 0.125 
ลูกหน้ีอ่ืนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        -         -         -         -             61              61 - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย       10,000        -         -         -         -  10,000 2.00 
รวม       10,000        -         -             10       4,990 15,000  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        -         -         -  18,000        -  18,000 4.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        -         -         -         -  36,527 36,527 - 
เงินทดรองจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        -         -         -         -  23 23 - 
เงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        -         -         -         -  30,000 30,000 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        -         -         -  317,263        -  317,263 4.25 
รวม        -         -         -  335,263     66,550 401,813  

 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  เงินทดรองจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากบริษทัและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั: มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน : ไม่สามารถค านวนมูลค่ายติุธรรมไดเ้น่ืองจากไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมได ้
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีราคาตามบัญชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็นสาระส าคญั   เน่ืองจากมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงเป็นอตัราทอ้งตลาด: มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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28. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
ส่วนงานธุรกิจ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
 
29. ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  
 
ก) บริษัทและกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจัดซ้ือสินทรัพยแ์ละวสัดุส้ินเปลืองจ านวนเงินรวม 14.2 ล้านบาท และ 40.9         

ลา้นบาท ตามล าดบั (2557 : ไม่มี และ 49.4 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือค ้าประกนัเป็นจ านวนเงิน 0.7 ลา้นบาท (2557 :   
ไม่มี) 

 

ค) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้ าประกันเงินกู้ยืมของบริษทัจ านวนเงิน 415.5 ล้านบาท และ 317.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามท่ีกล่าวไว ้ 
หมายเหตุ 16 

 
30. กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน     
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเน่ืองและรักษาไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2558  2557  2558  2557 
         
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  1.9 : 1  2.7 : 1  4.3 : 1  3.1 : 1 

 
กลุ่มบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการจัดการส่วนทุนของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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31. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออก/ปรับปรุงใหม่ท่ียังไม่ได้ใช้ 
 
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก/ปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีการบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ดงัต่อไปน้ี  
 
                   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                           เร่ือง   ปีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด าเนินงาน 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายุติธรรม 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 2559 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
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                   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                           เร่ือง   ปีมีผลบงัคบัใช ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ
ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  
(ปรับปรุง 2558) 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีน าส่งรัฐ 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมด าเนินงาน 
2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าด าเนินงาน 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมายตามสญัญาเช่า 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2559 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 
 



 
 
 

 
 

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษทัย่อย 
 

งบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559  
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั 
 

ความเห็น  
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั  และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั  (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ      
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  
 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรับผิดชอบของผูส้อบ
บญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัและบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรของผู้สอบบัญชี 

การรวมธุรกจิ  
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 8 เก่ียวกับกำรซ้ือเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม 2559 กลุ่มบริษทัได้
บันทึกรำยกำรบัญชีเก่ียวกับกำรซ้ือธุรกิจโดยใช้มูลค่ำยุติธรรมของ
ธุรกิจโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระส ำหรับสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและ
หน้ีสินท่ีรับมำจำกกำรวดัมูลค่ำตำมวธีิซ้ือ  
 
ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญักบัรำยกำรซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีมี
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินโดยรวม นอกจำกน้ี กำรตั้งขอ้สมมติต่ำงๆ ท่ี
ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรบันทึกบัญชีกำรซ้ือธุรกิจเร่ิมแรกนั้นเป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัของผูบ้ริหำร อนัเน่ืองมำจำกลกัษณะของ
ธุรกิจของบริษทัย่อยดงักล่ำว ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และวดั
มูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ  รวมถึงส่วน
ต่ำงในเบ้ืองตน้จำกกำรซ้ือธุรกิจ 

 
• ตรวจสอบข้อตกลงและเง่ือนไขในสัญญำซ้ือขำยธุรกิจ และ

สอบถำมฝ่ำยบริหำรถึงลักษณะและวตัถุประสงค์ในกำรเข้ำท ำ
รำยกำรซ้ือดังกล่ำวเพ่ือประเมินว่ำรำยกำรซ้ือธุรกิจดังกล่ำว
เป็นไปตำมค ำนิยำมของกำรรวมธุรกิจภำยใต้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
หรือไม่  

 
• ตรวจสอบมูลค่ำกำรซ้ือธุรกิจกับเอกสำรประกอบกำรซ้ือธุรกิจ

และกำรจ่ำยเงินเพ่ือประเมินว่ำมูลค่ำดงักล่ำวสะท้อนตำมมูลค่ำ
ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือธุรกิจ  
 

• ทดสอบกำรค ำนวณ รวมถึงพิจำรณำเหตุผลสนบัสนุนส่วนต่ำงใน
เบ้ืองต้นท่ีเกิดข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจท่ีกลุ่มบริษัทบันทึกไว ้กำร
พิจำรณำกำรใช้รำยงำนของผู ้ประเมินรำคำอิสระ ตลอดจน
พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัรำยกำรซ้ือธุรกิจ
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

การรับรู้รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 
เน่ืองจำกรำยได้หลักของกลุ่มบริษัทเป็นรำยได้จำกขำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมซ่ึงรำยไดด้งักล่ำวเกิดข้ึนเป็นประจ ำทุกวนั และกลุ่มบริษทัมี
สำขำจ ำนวนมำก ดังนั้ น รำยได้จำกขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมจึงมี
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินโดยรวม 

 
• ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ โดยกำรประเมินและทดสอบระบบ

สำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกับวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำม
เขำ้ใจและเลือกตวัอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุม
ท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 
 

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปี
และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี  

 
• วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้เพื่อตรวจสอบควำม

ผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยไดต้ลอดรอบระยะเวลำบญัชี  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด  
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ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจำ้อยู่ด้วย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลวำ่ รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่
ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใชง้บกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำร
ตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และ
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับ
กำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อ
ควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร  
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• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยใน
กลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 
ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ที่มีนัยส ำคญัท่ีพบ
จำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลว่ำขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับควำมเป็นอิสระและได้
ส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ีองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำ
กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ  
 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำร
เร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
 
 
(นำยอภิชำติ สำยะสิต) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4229 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2560 



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 128,255,677        74,483,306          74,372,012          14,314,874          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4, 5 22,522,251          9,674,741            23,423,739          55,747,347          

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 4 -                      -                      265,170,407        58,013,466          

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6 78,753,449          63,403,041          -                      -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4, 7 14,835,268          15,496,462          3,266,124            2,495,854            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 244,366,645        163,057,550        366,232,282        130,571,541        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 8, 10, 14 -                      -                      356,650,484        182,499,125        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 14, 16, 17, 26, 29 738,437,530        805,167,106        353,531,284        359,735,875        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8, 10 181,679,065        8,881,683            5,874,705            6,125,004            

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 50,738,835          27,804,152          -                      -                      

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่า 12 -                      24,784,500          -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13 19,499,768          13,262,814          737,249               375,269               

เงินมดัจาํ 4, 26 132,497,674        122,233,566        3,637,099            3,777,472            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7,724,243            2,798,523            3,066,625            2,041,511            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,130,577,115     1,004,932,344     723,497,446        554,554,256        

รวมสินทรัพย์ 1,374,943,760     1,167,989,894     1,089,729,728     685,125,797        

 บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 8, 9, 14, 29 555,850,000        75,000,000          555,850,000        35,000,000          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 15 122,283,905        121,472,055        2,098,051            3,665,161            

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 4 -                      -                      18,565,642          106,376,665        

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9, 16, 29 -                      380,205,972        -                      380,205,972        

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9, 17 716,054               682,632               716,054               682,632               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,153,087            4,452,768            -                      -                      

เงินปันผลคา้งจ่าย 22 303,750,000        -                      303,750,000        -                      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 55,024,511          65,471,340          14,507,376          19,556,814          

หนีสินหมุนเวียนอืน 32,806,672          15,614,093          3,144,674            5,052,898            

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,077,584,229     662,898,860        898,631,797        550,540,142        

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 6,742,542            11,970,417          34,711                 314,806               

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 17 1,937,961            2,654,014            1,937,961            2,654,014            

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 18 1,992,402            1,293,422            -                      -                      

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์

พนกังานเมือเกษียณอายุ 19 7,986,530            4,640,646            3,358,403            1,978,997            

ประมาณการหนีสินการรือถอน 9, 26 85,105,864          86,158,281          -                      -                      

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 103,765,299        106,716,780        5,331,075            4,947,817            

รวมหนสิีน 1,181,349,528     769,615,640        903,962,872        555,487,959        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามญั 14,062,500 หุ้น ในปี 2559 20

 และ 13,500,000 หุ้น ในปี 2558 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 140,625,000        135,000,000        140,625,000        135,000,000        

- ทุนทีออกและชาํระแลว้ (หุ้นสามญั 14,062,500 หุ้น ในปี 2559 

 และ 13,500,000 หุ้น ในปี 2558 หุ้นละ 10 บาท) 20 140,625,000        135,000,000        140,625,000        135,000,000        

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 130,981,807        129,618,899        -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

- จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 13,500,000          -                      13,500,000          -                      

- ทียงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (91,512,503)        133,752,435        31,641,856          (5,362,162)          

ส่วนของผู้ถือหุ้นทเีป็นของบริษทัใหญ่ - สุทธิ 193,594,304        398,371,334        185,766,856        129,637,838        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (72)                      2,920                   -                      -                      

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 193,594,232        398,374,254        185,766,856        129,637,838        

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,374,943,760     1,167,989,894     1,089,729,728     685,125,797        

 บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,158,106,201       1,961,995,081       -                        -                        

ตน้ทุนขายและบริการ 4, 24, 26 (1,660,847,705)      (1,492,958,988)      -                        -                        

กาํไรขันต้น 497,258,496          469,036,093          -                        -                        

รายไดค้่าบริหารจดัการ 4 -                        -                        211,407,424          210,440,000          

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 30,677,912            -                        -                        -                        

รายไดเ้งินปันผล 4 -                        -                        340,847,681          -                        

รายไดอื้น 4 7,900,780              3,747,177              8,798,424              1,933,636              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4, 24, 26 (53,554,178)           (41,554,535)           -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 24, 26 (351,555,492)         (275,196,361)         (182,354,724)         (193,973,337)         

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (17,374,500)           (17,055,550)           (18,196,670)           (17,816,827)           

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 113,353,018          138,976,824          360,502,135          583,472                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (20,897,245)           (28,914,399)           (6,039,230)             (3,065,438)             

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 92,455,773            110,062,425          354,462,905          (2,481,966)             

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน :

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 (589,304)                387,887                 (261,109)                -                        

ภาษีเงินไดข้องรายการกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนทีจะไม่จดัประเภท 117,861                 (77,578)                  52,222                   -                        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (471,443)                310,309                 (208,887)                -                        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 91,984,330            110,372,734          354,254,018          (2,481,966)             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 92,456,505            110,061,651          354,462,905          (2,481,966)             

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (732)                      774                        -                        -                        

92,455,773            110,062,425          354,462,905          (2,481,966)             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 91,985,062            110,371,960          354,254,018          (2,481,966)             

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (732)                      774                        -                        -                        

91,984,330            110,372,734          354,254,018          (2,481,966)             

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐานส่วนทีเป็น

ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 25 6.78                       8.15                       25.99                     (0.18)                     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

ส่วนเกิน (ตาํกวา่)

ทุนเรือนหุน้ ทุนจากการรวม ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ธุรกิจภายใตก้าร จดัสรรเป็น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีเป็นส่วนของ ทีไม่มี ส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม)  บริษทัใหญ่ - สุทธิ  อาํนาจควบคุม - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2558 135,000,000           127,923,660           -                         23,380,475             286,304,135           2,071                      286,306,206           

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวรจากบริษทัทีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                         (125,600)                -                         -                         (125,600)                -                         (125,600)                

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                         1,820,839               -                         -                         1,820,839               -                         1,820,839               

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน -                         -                         -                         -                         -                         75                          75                          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         110,371,960           110,371,960           774                         110,372,734           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 135,000,000           129,618,899           -                         133,752,435           398,371,334           2,920                      398,374,254           

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                         1,362,908               -                         -                         1,362,908               -                         1,362,908               

เพิมทุนเรือนหุน้ 20 5,625,000               -                         -                         -                         5,625,000               5,625,000               

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน 8 -                         -                         -                         -                         -                         60                          60                          

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 -                         -                         13,500,000             (13,500,000)            -                         -                         -                         

จ่ายเงินปันผล 22 -                         -                         -                         (303,750,000)          (303,750,000)          (2,320)                    (303,752,320)          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         91,985,062             91,985,062             (732)                       91,984,330             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 140,625,000           130,981,807           13,500,000             (91,512,503)            193,594,304           (72)                         193,594,232           

งบการเงินรวม (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

ทุนเรือนหุน้

ทอีอกและ กาํไร

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุน) สะสม สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2558 135,000,000             -                           (2,880,196)               132,119,804             

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           (2,481,966)               (2,481,966)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 135,000,000             -                           (5,362,162)               129,637,838             

เพมิทุนเรือนหุน้ 20 5,625,000                 -                           -                           5,625,000                 

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 -                           13,500,000               (13,500,000)             -                           

จ่ายเงนิปันผล 22 -                           -                           (303,750,000)           (303,750,000)           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           354,254,018             354,254,018             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 140,625,000             13,500,000               31,641,856               185,766,856             

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 92,455,773         110,062,425       354,462,905       (2,481,966)          

รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก

(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 163,384,732       133,386,184       13,408,131         10,721,140         

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชี 323,528              647,056              323,528              647,056              

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 17,569,295         3,262,268           229,849              -                     

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 410,050              7,813,267           2,590                  -                     

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 454                     -                     -                     

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 1,433,275           -                     -                     -                     

สาํรอง (กลบัรายการ) ค่าเผอืสินคา้เสือมสภาพ (761,645)             910,336              -                     -                     

ค่าเผอื (กลบัรายการ) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 1,179,850           1,452,821           -                     -                     

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 2,901,180           2,994,609           1,118,297           1,978,997           

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 698,980              670,831              -                     -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 17,374,500         17,055,550         18,196,670         17,816,827         

เงินปันผลรับ -                     -                     (340,847,681)      

ดอกเบียรับ (916,942)             (1,284,217)          (5,234,945)          (1,380,234)          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20,897,245         28,914,399         6,039,230           3,065,438           

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (12,847,510)        2,791,492           32,323,608         (55,686,121)        

สินคา้คงเหลือ (16,022,038)        (52,300,180)        -                     -                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 982,788              1,738,083           (65,505)               1,382,454           

เงินมดัจาํ (10,264,108)        (32,540,189)        140,373              (1,903,523)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (4,925,720)          -                     (1,025,114)          -                     

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 811,850              (103,206,917)      (1,567,110)          (32,862,198)        

เงินทดรองจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                     (866,224)             -                     (22,731)               

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน (5,227,875)          3,873,514           (280,095)             314,806              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (10,457,782)        35,558,870         (5,004,871)          19,460,614         

หนีสินหมุนเวียนอืน 17,192,579         (8,445,374)          (1,908,224)          3,792,649           

จ่ายผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ (144,600)             -                     -                     -                     

จ่ายภาษีเงินได้ (24,316,020)        (56,424,979)        (6,348,989)          (4,762,169)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 251,731,839       96,063,625         63,962,647         (39,918,961)        

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ยเพิมขึน -                     -                     (174,151,359)      (17,499,925)        

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในหุน้ทุนในบริษทัยอ่ย (174,051,419)      -                     -                     -                     

ส่วนตาํกวา่ทุนเพิมขึนจากการซือสินทรัพยถ์าวรจาก

   บริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                     (125,600)             -                     -                     

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวรจาก

   บริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,362,908           1,820,839           -                     -                     

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยเพิมขึน -                     -                     (960,848,213)      (286,359,157)      

รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                     -                     753,691,272       238,345,691       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 257,196              1,176,987           527                     -                     

ซือสินทรัพยถ์าวร (106,011,685)      (213,063,645)      (4,480,205)          (19,288,499)        

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,290,482)          (5,795,744)          (2,706,002)          (3,853,072)          

เงินจ่ายค่าสิทธิการเช่า (4,045,500)          (975,000)             -                     -                     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน 60                       75                       -                     -                     

รับเงินปันผล -                     -                     340,847,681       -                     

รับดอกเบีย 922,452              1,284,217           4,530,180           1,197,859           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (285,856,470)      (215,677,871)      (43,116,119)        (87,457,103)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,047,850,000    285,000,000       1,013,850,000    245,000,000       

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                     62,296,000         -                     62,296,000         

เงินสดรับจากเงินกูยื้มจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3,900,000           -                     733,927,589       816,868,019       

จ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (567,000,000)      (228,000,000)      (493,000,000)      (228,000,000)      

จ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (381,037,384)      -                     (381,037,384)      -                     

จ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (3,900,000)          (36,018,244)        (821,738,612)      (740,491,154)      

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (682,631)             (1,733,647)          (682,631)             (1,200,737)          

เงินสดรับจากผูถื้อหุน้เพือทุนเรือนหุน้ 5,625,000           -                     5,625,000           -                     

จ่ายเงินปันผล (2,320)                 -                     -                     -                     

จ่ายดอกเบีย (16,855,663)        (16,773,663)        (17,733,352)        (17,720,627)        

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงิน 87,897,002         64,770,446         39,210,610         136,751,501       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 53,772,371         (54,843,800)        60,057,138         9,375,437           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 74,483,306         129,327,106       14,314,874         4,939,437           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 128,255,677       74,483,306         74,372,012         14,314,874         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

- เงินสดในมือ 7,677,821           7,937,692           23,292                53,542                

- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 49,231,531         10,251,976         3,323,214           9,877,609           

- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 71,346,325         56,293,638         71,025,506         4,383,723           

รวม 128,255,677       74,483,306         74,372,012         14,314,874         

2) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึนโดย :

- สญัญาเช่าการเงิน -                     4,537,383           -                     4,537,383           

- จ่ายเงินสด 106,011,685       213,063,645       4,480,205           19,288,499         

- ประมาณการหนีสินการรือถอน (หมายเหตุ 9) (1,052,416)          14,126,089         -                     -                     

รวม 104,959,269       231,727,117       4,480,205           23,825,882         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
 

13 

หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
7   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น  
8   เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  
9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
10   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  
11   สิทธิการเช่า - สุทธิ  
12   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่า  
13   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ  
14   เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  
15   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  
16   ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  
17   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  
18   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  
19   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
20   ทุนเรือนหุน้  
21   ส ารองตามกฎหมาย  
22   เงินปันผล  
23   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  
24   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
25   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  
26   สัญญาเช่าระยะยาว  
27   การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน  
28   ส่วนงานด าเนินงาน  
29   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
30   การบริหารจดัการส่วนทุน      
31   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  

       
        
 
 
 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557  บริษทัด าเนินธุรกิจหลกั
ในการใหบ้ริการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มสรุปไดด้งัน้ี 
 

  ถือหุน้ (ร้อยละ) 
ผูถื้อหุน้  2559  2558 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงตรง :     
นางสาวธนนารี  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  -  30.98 
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  11.48 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  11.48 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงอ้อม :     
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  19.50 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  19.50 
อ่ืน ๆ  10.78  7.06 
รวม  100.00  100.00 

 
ท่ีอยู่จดทะเบียนของส านักงานใหญ่ของบริษัทตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย   
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดเ้ปิดเผยเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 8 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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        สัดส่วน (ร้อยละ) 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 ทุนช าระแลว้

(ลา้นบาท) 
  

การถือหุน้ 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558 
บริษัทย่อย 

 
     

 
  

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ร้านอาหาร  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั ร้านอาหาร  25.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั ร้านอาหาร  80.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  ร้านอาหาร  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  บริการ  17.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั ร้านอาหาร  0.1  ทางตรง  99.97  - 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั เจา้ของเคร่ืองหมาย

การคา้/การบริการ 
 5.0  ทางตรง  99.99  - 

 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
ก) งบการเงินน้ีจดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท าข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 

ข) งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

ค) การรวมธุรกิจ บริษทัยอ่ยและการสูญเสียการควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือ
กิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุม
จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและ
ค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั
แปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้ นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้ นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง 

 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้น  ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัที่สูญเสียการควบคุม 

 
ง) เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงได้

น าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

จ) งบการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดร้วมงบการเงินของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

       ทุนช าระ       
   จ านวนร้านอาหาร  แลว้    วธีิการจดัท า  สัดส่วน (ร้อยละ) 
 ลกัษณะธุรกิจ  2559  2558  (ลา้นบาท)  การถือหุ้น  งบการเงินรวม  2559  2558 

บริษัทย่อย 
 

           
 

 
 

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ร้านอาหาร  45  43  30  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.99  99.99 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั ร้านอาหาร  16  16  25  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.99  99.99 
บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั ร้านอาหาร  16  16  80  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.99  99.99 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  ร้านอาหาร  2  2  30  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.99  99.99 
บริษทั เซน ซัพพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั   

บริการ  -  -  17  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.99  99.99 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั  ร้านอาหาร  9  -  0.1  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.97  - 
บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ  ากดั  เจา้ของเคร่ืองหมาย

การคา้/การบริการ 
 -  -  5  ทางตรง  เตม็รูปแบบ  99.99  - 

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

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแส
รายวนัซ่ึงมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนี้และค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้  ทั้งน้ี โดยการประมาณจากประสบการณ์
ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี 
 
สินค้ำคงเหลือ 
 
กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
 
เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)        
 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
เม่ือสินทรัพยถู์กขายหรือตดัออกจากบญัชี  ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดัออกจากบญัชี   ก าไรหรือขาดทุนจาก
การขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
กลุ่มบริษทัตดัค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์โดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 

 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและพ้ืนท่ีเช่า 5 
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการด าเนินงาน 5 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 และ 5 
ยานพาหนะ 5 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ค่าความนิยม 

 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8  ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรกค่าความ
นิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 
เคร่ืองหมายการค้า 
 
ตราสินคา้ ช่ือทางการคา้หรือบริการเฉพาะกลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บความนิยมและการยอมรับจากกลุ่มลูกคา้ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการตดั
จ าหน่าย แต่จะมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชีในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลาส้ินสุดของประโยชน์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตนดงักล่าวจะไม่ถูกตดัจ าหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบว่าดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 

 
สิทธิกำรเช่ำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  เม่ือมีการขายสิทธิในสัญญาเช่า  ตน้ทุนและค่าตดั
จ าหน่ายสะสมของสิทธิการเช่าจะถูกตดัออกจากบญัชีโดยจะแสดงไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสิทธิ
การเช่าเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้รอตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายสัุญญาเงินกู ้
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ   หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) ต ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ
สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน    กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้นใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน   และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุน
จากการตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนมาก่อน   กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยูอี่กต่อไป   หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึก
ไวใ้นบญัชีรายไดอ่ื้น   หรือน าไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี    ทั้งน้ี   จ  านวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ี
จะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 
ประมำณกำรหนี้สิน 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
อดีตและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ กลุ่ม
บริษทัจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตามประมาณการ
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จ านวนเงินประมาณการ
หน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายคุ  านวณจากการประมาณจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบแทน
ส าหรับบริการท่ีพนักงานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้การช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน ก าไรหรือขาดทุน
จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธี
คิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
 
ประมำณกำรหนี้สินกำรร้ือถอน 
 
ตน้ทุนในการร้ือถอนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะท าการร้ือถอน 
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ประมำณกำรหนี้สินจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 

กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นสิทธิ ซ่ึงลูกคา้สามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนลดค่าอาหารจากกลุ่มบริษทั มูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหวา่งสิทธิท่ีลูกคา้ไดรั้บและส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรายการ
ขายนั้น การปันส่วนใชว้ธีิการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนลดค่าค่าอาหาร ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมน้ีประมาณโดยใชมู้ลค่าส่วนลด
ปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิและกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตาม
สัญญาภาระผูกพนัท่ีตกลงไว ้จ  านวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยู่กบัจ านวนสิทธิท่ีลูกคา้ไดใ้ชใ้นการแลกเป็นส่วนลดค่าค่าอาหาร ซ่ึงตอ้งสัมพนัธ์
กบัจ านวนรวมของสิทธิท่ีคาดวา่จะมีการใช ้นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ลูกคา้จะไม่มา
ใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
 
กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินน้ีไดมี้การสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ  การเปล่ียนแปลงการประมาณการทาง
บญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีที่มีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเมื่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
การใช้วิจารณญาณ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
ประกอบดว้ย  
- การจดัท างบการเงินรวม : กลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
- การจดัประเภทสัญญาเช่า 

 
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนัยส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
- การรวมธุรกิจ 
- ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรู้เม่ือไดส่้งมอบสินคา้และให้บริการแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบและบริการท่ีไดใ้หห้ลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 
 
รายไดค่้าสิทธิและแฟรนไชส์  จะรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รายไดเ้งินปันผล รับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 
รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
การเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา  เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยย์งัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน   ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญา
เช่า          
 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
 

22 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึก
เป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะ
น ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 
 
ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ
ของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน   กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน   การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสะทอ้นให้เห็น
ถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนตามลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระราคาตามบญัชีของ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดว้่าก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ใหม่   กลุ่ม
บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทัจะ
ไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ย
จ านวนท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกลุ่มบริษัทมีความตั้ งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับปี
ดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี  
 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีส าคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร  ประเทศทีจ่ัดตั้ง/สัญชำต ิ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จ ากดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
     

บริษทั ฟูดส์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั  

ไทย 

 

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนักบับริษทั  
 (ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  โดยมีสมาชิก 
 ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั) 

บริษทั คอนเทม็โพลาร่ี ฟูดส์ จ ากดั   
บริษทั ซคัเซส ฟู้ดส์ จ ากดั   
บริษทั ไทดี ฟู้ดส์ จ ากดั   
บริษทั นิวทรีชัน่ ฟู้ดส์ จ ากดั   
บริษทั พรีวิลเลจ ฟู้ดส์ จ ากดั   
บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ เซสท ์จ ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ ดีเวลลอป จ ากดั   
บริษทั ฟูดส์ เพลสเชอร์ จ ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ ลกัชวัร่ี จ ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ อาร์ต จ ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ เอคเซ็ลเลน็ท ์จ ากดั   
บริษทั เวล็ธ ฟู้ดส์ จ ากดั   
บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั   
บริษทั อินโนเวชัน่ ฟู้ดส์ จ ากดั   
บริษทั เพร็ตต้ี ฟู้ดส์ จ ากดั   
บริษทั ฟูดส์ คลบั จ ากดั   
บริษทั ฟู้ดส์ แอบโซลูท จ ากดั   
บริษทั อบิลิต้ี ฟู้ดส์ จ ากดั   
     

บริษทั สุทธารา สวีท  จ ากดั   ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนักบับริษทั  
 (ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2559 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  โดยมีสมาชิก 
 ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินทรัพยถ์าวร  ราคาประเมินตามราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและวสัดุส้ินเปลือง  ราคาประเมินตามราคาตลาด 
ซ้ือสิทธิการเช่า  ราคาประเมินตามราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรร้อยละ 2 
ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนการกูย้มืบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี (2558 : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2 ต่อปี) 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.10 ต่อปี (2558 : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.15 ต่อปี) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกวา่จ านวนเงินท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 

   พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 

 
2558  2559  2558 

ขำยสินทรัพย์ถำวร        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  748  -  - 

        
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร        
บริษทัยอ่ย -  -  211,407  210,440  

       
รำยได้เงินปันผล        
บริษทัยอ่ย -  -  340,848  - 

        
รำยได้อ่ืน        
   บริษทัยอ่ย -  -  2,525  - 
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 816  -  9  - 
รวม 816  -  2,534  - 

        
ขำยสินค้ำ        
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28  -  -  - 
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 282  -  -  - 
รวม 310  -  -  - 

        
ขำยอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย -  -  13  - 
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 137  -  -  - 
รวม 137  -  13  - 

        
ดอกเบีย้รับ        

   บริษทัยอ่ย -  -  4,738  963 

        
ซ้ือวัตถุดบิ        
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,512  69,420  -  - 

  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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   พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ซ้ือสินทรัพย์ถำวร        

   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13  3,653  -  3,373 

        
ซ้ืออ่ืน ๆ         
   บริษทัยอ่ย -  -  165  106 
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 124  1,482  120  617 
รวม 124  1,482  285  723 

        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,782  4,995  -  - 

        
ค่ำบริหำรจัดกำรสินค้ำขำด        
   บริษทัยอ่ย -  -  -  272 

        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
      บริษทัยอ่ย -  -  120  - 
      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11  -  -  - 
รวม 11  -  120  - 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        
      บริษทัยอ่ย -  -  965              804 
      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    83  -  -  - 
รวม 83  -  965  804 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 28,486  24,328  28,486  24,328 
   ผลประโยชน์ระยะยาว 501  775  501  775 
รวม 28,987  25,103  28,987  25,103 

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ลูกหนี้อ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั                  -                   -  10,502 •  34,167 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั                  -                   -  3,077 •  7,865 
   บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั                  -                   -  4,139 •  11,761 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั                   -                   -  768 •  1,954 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั                  -                   -  2,185 •                   - 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั                  -                   -  2,743 •                   - 

รวมบริษทัยอ่ย                  -                   -  23,414  55,747 
        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั :        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 10                   -  10                   - 
 บริษทั สุทธารา สวที  จ  ากดั 32                   -                   -                   - 
รวมกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42                   -  10                   - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 42                   -  23,424  55,747 

        
เงินมัดจ ำ        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั 2,667  2,667                   -                   - 
   บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จ  ากดั                  -  670                   -                   - 
รวมเงินมดัจ า 2,667  3,337                   -                   - 

        
เจ้ำหนี้กำรค้ำ          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 1,336  1,674                   -                   - 
   บริษทั สุทธารา สวที  จ  ากดั 8                   -                   -                   - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 1,344  1,674                   -                   - 

  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
เจ้ำหนี้อ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -   -    16   -  
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั -   -    27   -  
รวมบริษทัยอ่ย -   -   43  -  
        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 77   2                    -   2  
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 3   152   3   151  
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั -    160                    -  -                  
   บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จ  ากดั -    61                    -  -                   
   บริษทั ฟูดส์ คลบั จ ากดั -    44                    -  -                   
   บริษทั ฟู้ดส์ ดีเวลลอป จ ากดั -    256                    -  -                   
รวมกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80  675  3   153 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน 80  675  46   153 

        
เงินประกนัวัตถุดบิ (รวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน)        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
บริษทั สุทธารา สวที  จ  ากดั 80  -   -   -  

        
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั   152  -   -   -  

        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -                    -                    591  -                   
   บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั -                    -                    19  12 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  -                    -                    27  49 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั -                    -                    236  123 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั -                    -                    21                 - 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ -                    -                    894   184  

  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -                    -                    -                    82 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั -                    -                    -                    1 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  -                    -                    17  -                   
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั -                    -                    1  -                   
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                    -                    18  83 

 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 4.150       -       -       -  173,910       - 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั 4.150  4.525       -       -  9,986  7,737 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั 4.150  4.525       -       -  7,886  13,034 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 4.150  4.525       -       -  68,793  37,242 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 4.150       -       -       -  4,595       - 
 รวม          -       -  265,170  58,013 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 -   10,000 
เพ่ิมข้ึน -   286,359 
ลดลง -      (238,346) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 -   58,013 
เพ่ิมข้ึน -   960,848 
ลดลง -   (753,691) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 -   265,170 

 
  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย            
บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั        -  1.15       -       -      -  106,377 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 1.10      -       -       -  16,772       - 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั 1.10      -       -       -  1,794      - 
รวม          -       -  18,566  106,377 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 
                                   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 36,018  30,000 
เพ่ิมข้ึน -  816,868 
ลดลง (36,018)  (740,491) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 -  106,377 
เพ่ิมข้ึน 3,900  733,927 
ลดลง (3,900)  (821,738) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  -  18,566 

 
5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 
   
การวเิคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้         
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 13,091              9,675  -  - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 3,645  -  -  - 
-  เกิน 3 เดือน 2  -  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 16,738  9,675  -  - 
  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

        

ลูกหน้ีอ่ืน         
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 1,964      -  23,414  55,747 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน            3,820  -  10  - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน            5,784  -  23,424       55,747 
        

รวม          22,522  9,675  23,424   55,747  

        
6. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

วตัถุดิบอาหาร 59,405  47,490  -  - 
เคร่ืองด่ืม 3,353  4,846  -  - 
ของใชส้ิ้นเปลือง 16,143  11,977  -  - 
รวม 78,901  64,313  -  - 
หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (148)  (910)  -  - 
สุทธิ 78,753  63,403  -  - 
        

มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารใน
ระหวา่งปี 

 
1,433  

 
910  

 
-  

 
- 

        

มูลค่าการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหวา่งปี (762)  -  -  - 

 
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษี 4,151  6,941  326  422 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 5,599  6,129  1,689  1,484 
อ่ืน ๆ 5,085  2,426  1,251  590 
รวม 14,835  15,496  3,266  2,496 

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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8. เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย – รำคำทุน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

     พนับาท 
 ทุนช าระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  วธีิราคาทุน 
         (ลา้นบาท)             (ร้อยละ)   (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 30  30  99.99  99.99  30,000  30,000 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 25  25  99.99  99.99  25,000  25,000 
บริษทั อากะอินเตอร์ ฟู้ดส์ จ  ากดั 80  80  99.99  99.99  80,000  80,000 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  30  30  99.99  99.99    29,999    29,999 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 17  17  99.99  99.99  17,500    17,500 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 0.1  -  99.97  -  100  - 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั 5  -  99.99  -   174,051  - 
รวม          356,650  182,499 

 
เม่ือวนัที่ 14 มีนาคม 2559  บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ไดท้  าสัญญาเขา้ร่วมลงทุน (สัญญาร่วมลงทุน) กบับุคคลรายหน่ึง เพื่อด าเนิน
กิจการภตัตาคาร/ร้านอาหารและกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัตั้งบริษทัภายใตช่ื้อ บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั และบริษทัยอ่ยดงักล่าวถือ
หุน้จ านวน 6,998 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของหุน้ทั้งหมด) ในราคา 69,980 บาท  ต่อมาเม่ือวนัที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษทัเขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 99.97 
ของบริษทั เซ็น แอนด ์ สไปซ่ี จ  ากดั ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวจ้ากบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั จ  านวน 69,980 บาท และจาก               
คุณศิรุวฒัน์ ชชัวาลย ์จ  านวน 29,990 บาท  จ  านวนเงินรวมทั้งส้ิน 99,970 บาท 
 
เม่ือวนัที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษทัเขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 99.9994 ของบริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ  ากดั ซ่ึงประกอบกิจการเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้/
การบริการภายใตธุ้รกิจอาหารไทยจากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง  ในการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทั
ไดป้ระมาณมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี โดยพิจารณาจากขอ้มูลในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่ง
หน่ึงและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าว  ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถน ามาหักเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 พนับาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายซ้ือเคร่ืองหมายการคา้ 327 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองหมายการคา้ (หมายเหตุ 10) 33,000 
ค่าความนิยม (หมายเหตุ 10) 140,724 
เงินจ่ายซ้ือธุรกิจ 174,051 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดใ้ช้ใบหุ้นของบริษทัย่อย 2 แห่งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 99  ของหุ้นทั้งหมดค ้าประกันเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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9. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  

 
 

ท่ีดิน 

  
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
พื้นท่ีเช่า 

 เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ 
อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

 เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
อุปกรณ์ 
ส านกังาน 

  
 
 

ยานพาหนะ 

 งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ

ทรัพยสิ์นระหวา่ง 
ติดตั้ง 

  
 
 

รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 318,234  399,308  58,353  50,249  2,547  12,715  841,406 
เพิ่มข้ึน -  158,736  22,777  22,065  9,155  18,994  231,727 
จ าหน่าย -  (13,019)  (9,642)  (1,819)  (1,500)  (36)  (26,016) 
โอนเขา้ (ออก) -  10,112  721  224  -  (11,057)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 318,234  555,137  72,209  70,719  10,202  20,616  1,047,117 
เพิ่มข้ึน -  80,311  7,841  10,650  1,131  5,026  104,959 
จ าหน่าย -  (21,848)  (4,403)  (4,010)  -  -  (30,261) 
โอนเขา้ (ออก) -  10,296  77  563  276  (11,212)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 318,234  623,896  75,724  77,922  11,609  14,430  1,121,815 
              

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  99,438  17,945  12,885  529  -  130,797 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  94,333  13,339  14,248  1,599  -  123,519 
จ าหน่าย -  (5,343)  (6,639)  (1,090)  (747)  -  (13,819) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 -  188,428  24,645  26,043  1,381  -  240,497 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  116,822  14,986  18,151  2,314  -  152,273 
จ าหน่าย -  (6,206)  (3,060)  (2,760)  -  -  (12,026) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 -  299,044  36,571  41,434  3,695  -  380,744 
              

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำก 
กำรด้อยค่ำ 

             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  -  -  -  -  -  - 
เพิ่มข้ึน -  (1,453)  -  -  -  -  (1,453) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 -  (1,453)  -  -  -  -  (1,453) 
เพิ่มข้ึน -  (1,180)  -  -  -  -  (1,180) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 -  (2,633)  -  -  -  -  (2,633) 
              

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 318,234  365,256  47,564  44,676  4,829  20,616  801,175 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  3,992  -  3,992 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 318,234  365,256  47,564  44,676  8,821  20,616  805,167 

              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 318,234  322,219  39,153  36,488  4,829  14,430  735,353 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  3,085  -  3,085 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 318,234  322,219  39,153  36,488  7,914  14,430  738,438 

 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
     เคร่ืองมือ         
     เคร่ืองใช ้  เคร่ืองตกแต่ง       
   ส่วน  และ  ติดตั้งและ    ทรัพยสิ์น   
   ปรับปรุง  อุปกรณ์  อุปกรณ์    ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  ด าเนินงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 318,234  13,166  2,604  7,919  2,495  65  344,483 
เพ่ิมข้ึน -  3,883  2,839  3,475  8,979  4,650  23,826 
โอนเขา้ (ออก) -  65  -  -  -  (65)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 318,234  17,114  5,443  11,394  11,474  4,650  368,309 
เพ่ิมข้ึน -  388  145  1,169  1,130  1,648  4,480 
จ าหน่าย -  (18)  (141)  (226)  -  -  (385) 
โอนเขา้ (ออก) -  -  -  -  276  (276)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 318,234  17,484  5,447  12,337  12,880  6,022  372,404 
              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคา 2558 -  33  3  23  3  -  62 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,267  913  2,656  1,675  -  8,511 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 -  3,300  916  2,679  1,678  -  8,573 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,451  1,110  3,322  2,568  -  10,451 
จ าหน่าย -  (7)  (51)  (93)  -  -  (151) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 -  6,744  1,975  5,908  4,246  -  18,873 
              
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 318,234  13,814  4,527  8,715  5,804  4,650  355,744 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  3,992  -  3,992 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 318,234  13,814  4,527  8,715  9,796  4,650  359,736 

              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 318,234  10,740  3,472  6,429  5,549  6,022  350,446 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  3,085  -  3,085 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 318,234  10,740  3,472  6,429  8,634  6,022  353,531 

 
ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ  านวนเงินรวม 318.2 ลา้นบาท ไดจ้  านองเพื่อใช้เป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในประเทศตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 และ 16 
 
ยานพาหนะคนัหน่ึงของบริษทัอยูภ่ายใตสั้ญญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ  17 
 
มูลค่าตน้ทุนของอุปกรณ์บางรายการของกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีจ  านวนเงินรวมประมาณ 41.6 ลา้นบาท และ 3.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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ประมำณกำรหนี้สินกำรร้ือถอน 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินการร้ือถอนส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 86,158  72,032  -  - 
เพ่ิมข้ึน 8,550  18,283  -  - 
ลดลง (9,602)  (4,157)  -  - 
ยอดยกไปตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 85,106  86,158  -  - 

 

ประมาณการร้ือถอนดงักล่าวไดร้วมไวใ้นตน้ทุนของส่วนปรับปรุงอาคารและพ้ืนท่ีเช่าส าหรับร้านอาหารของบริษทัย่อยท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีเช่า
ตามสัญญาเช่าด าเนินงานตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 
 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  เคร่ืองหมายการคา้  ค่าความนิยม  รวม 
รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  11,085  -   -   11,085 
เพ่ิมข้ึน  5,796  -   -   5,796 
จ าหน่าย  (445)  -   -   (445) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558  16,436  -   -   16,436 
เพ่ิมข้ึน (หมายเหตุ 8)  4,290  33,000  140,724  178,014 
จ าหน่าย  (201)  -   -   (201) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  20,525  33,000  140,724  194,249 
         
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  3,868  -   -   3,868 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  4,076  -   -   4,076 
จ าหน่าย  (390)  -   -   (390) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558  7,554  -   -   7,554 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  5,217  -   -   5,217 
จ าหน่าย  (201)  -   -   (201) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  12,570  -   -   12,570 
         
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี         
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558  8,882  -   -   8,882 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  7,955  33,000  140,724  181,679 
 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่ำลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร์   (พนับาท) 
รำคำทุน    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558    4,495 
เพ่ิมข้ึน   3,853 
จ าหน่าย   - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558   8,348 
เพ่ิมข้ึน   2,706 
จ าหน่าย   - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559   11,054 

    

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558    13 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   2,210 
จ าหน่าย   - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558   2,223 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   2,956 
จ าหน่าย   - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559   5,179 

    

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558   6,125 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559   5,875 

 
  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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11. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 
 (พนับาท) 
รำคำทุน  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 39,104 
เพ่ิมข้ึน -  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 39,104 
เพ่ิมข้ึน 28,830 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 67,934 
  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558                  5,509 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5,791 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 11,300 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5,895 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 17,195 
  
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 27,804 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 50,739 

 
12. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิกำรเช่ำ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าจ านวนเงินรวม 24.8 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี “เงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  
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13. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธิ 
 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวาคม 2558  ส าหรับปี  ส าหรับปี  31 ธนัวาคม 2559 

25525582559 2559 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 5,337  2,181  -  7,518 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 182  (152)  -  30 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 291  236  -  527 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
    พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุ 928  551  118  1,597 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 259  140  -  399 
ค่าเช่า 1,124  61  -  1,185 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 5,207  3,037  -  8,244 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูร้อการตดับญัชี (65)  65  -                  - 
สุทธิ 13,263  6,119  118  19,500 

 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)  
  บนัทึกเป็นรายไดใ้น  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวาคม 2558  ส าหรับปี  ส าหรับงวด  31 ธนัวาคม 2559 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
    พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุ 396  224  52  672 
ค่าเช่า 44  21  -  65 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูร้อการตดับญัชี  (65)  65  -                  - 
สุทธิ 375  310  52  737 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
        
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 27,016  32,647  6,349    2,720 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (2,181)  203  -  914 
-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 152  (182)  -  - 
-   ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (236)  (291)  -  - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
 พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุ (551)  (599)  (224)  (396) 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (140)  (134)  -  - 
- ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูร้อการตดับญัชี (65)  (129)  (65)  (129) 
- ค่าเช่า (61)  251  (21)  (44) 
-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน (3,037)  (2,852)  -  - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20,897  28,914  6,039  3,065 

 
รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้ับผลคูณของก าไรทางบัญชีโดยใช้อตัราภาษีส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
        
ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 113,353  138,977  360,502  583 

        
ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20  22,670  27,795  72,100  116 
บวก (หกั) : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        

-   ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ท่ีไม่น ามาค านวณภาษีเงินได ้ (911)  2,524  (66,061)  2,949 
-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการซ้ือ        
 สินทรัพยจ์ากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั         (862)  (1,405)  -   -  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20,897  28,914  6,039  3,065 
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14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

            ตัว๋เงินจ่าย 3.500 - 4.150   4.025  555,850  75,000  555,850  35,000 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 18,000  18,000 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 285,000  245,000 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี (228,000)  (228,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 75,000  35,000 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 1,047,850  1,013,850 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี (567,000)  (493,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 555,850  555,850 

 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมี 
 
ก) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท และวงเงินกูย้ืมระยะส้ันจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงและมี

ดอกเบ้ียในอตัราเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต ่าและอัตราเงินกู้ยืมขั้นต ่าลบร้อยละ 2.5 ต่อปี ตามล าดบั วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกันโดยการ
จ านองท่ีดินของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัไดย้กเลิกวงเงินดงักล่าวใน
วนัที่ 9 กนัยายน 2559 

 
ข) วงเงินสินเช่ือระยะส้ันจ านวนเงินรวม 100 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  ซ่ึงมีดอกเบ้ียในอตัราเงินกูย้ืมขั้นต ่าลบร้อยละ 

3.0 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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เม่ือวนัที่ 7 กนัยายน 2559 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศอีกแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 1,105 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย  
 

ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)  อตัราดอกเบ้ีย  เง่ือนไขของสัญญา 
ก) วงเงิน Term Loan (ค่า
ก่อสร้างอาคาร) 

 525  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี 

 1) บริษัทสามารถเบิกรับเงินกู้ระยะส้ัน โดยท าตั๋ว
สัญญาใช้เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายใน
เดือนมิถุนายน 2560 และบริษัทจะต้องเบิกรับ
เงินกูร้ะยะส้ันคร้ังสุดทา้ยภายใน 24 เดือนหลงัจาก
เบิกรับเงินกู้ระยะส้ันคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีก าหนด
ระยะเวลาการใชเ้งิน (Final Maturity Date) ภายใน 
24 เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะส้ันคร้ังแรก  

2) บริษทัสามารถจะออกตัว๋สัญญาใชเ้งินตามแบบท่ี
ธนาคารก าหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมี
ก าหนดการใช้เ งินไม่เ กิน 90 ว ัน หรือตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบัใหม่เพ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้
ตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

       

ข) วงเงิน Term Loan (ค่าท่ีดิน 
ค่าสินทรัพยจ์ากบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และเงินลงทุน
ในหุน้ของบริษทั กิวกริล 
กรุ๊ป จ ากดั) 

 380  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี 

 1) บริษัทสามารถเบิกรับเงินกู้ระยะส้ัน โดยท าตั๋ว
สัญญาใชเ้งินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในปี 
2559 และบริษทัจะตอ้งเบิกรับเงินกู้ระยะส้ันคร้ัง
สุดทา้ยภายใน 24 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะ
ส้ันคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้
เงิน (Final Maturity Date) ภายใน 24 เดือนหลงัจาก
การเบิกรับเงินกูร้ะยะส้ันคร้ังแรก  

2) บริษทัสามารถจะออกตัว๋สัญญาใชเ้งินตามแบบท่ี
ธนาคารก าหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมี
ก าหนดการใช้เ งินไม่เ กิน 90 ว ัน หรือตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบัใหม่เพ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้
ตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

       

ค) เงินกูย้มืระยะส้ัน  190  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.6 ต่อปี 

 มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม แต่ไม่เกิน 180 วนั 

       

ง) วงเงินเบิกเกินบญัชี  10  อตัราเงินเบิกเกิน
บญัชีขั้นต ่า 

 เม่ือทวงถาม 
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นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจากธนาคารในประเทศดงักล่าวจ านวนเงินรวม 200 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
สินเช่ือประเภทวงเงิน Term Loan (เพ่ือลงทุนซ้ือกิจการธุรกิจภตัตาคารอาหารไทย  (มีดอกเบ้ียในอตัราเงินกูย้ืมขั้นต ่าลบร้อยละ 2.25 ต่อปี โดย
มีเง่ือนไขของสัญญา ดงัน้ี 
 

ก) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะส้ัน โดยท าตัว๋สัญญาใช้เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และบริษทัจะตอ้งเบิกรับ
เงินกู้ระยะส้ันคร้ังสุดทา้ยภายใน 24 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกู้ระยะส้ันคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้เงิน (Final 
Maturity Date) ภายใน 24 เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะส้ันคร้ังแรก  
 

ข) บริษทัสามารถจะออกตัว๋สัญญาใชเ้งินตามแบบท่ีธนาคารก าหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใชเ้งินไม่เกิน 90 วนั 
หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
 

ค) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบัใหม่เพ่ือทดแทนตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบัท่ีครบก าหนดไดต้ามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
 
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึง
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29 และค ้าประกนัเพ่ิมโดยบริษทัใชใ้บหุน้ของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 99 ของหุน้ทั้งหมดตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุ 8  นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีระบุในสัญญาเงินกู้เก่ียวกบัการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบนัและการ
รักษาอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น ให้คงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่า
ตดัจ าหน่าย เป็นตน้ 
 
15. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

เจา้หน้ีการคา้        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,344  1,674  -  - 
- บริษทัอ่ืน 120,222  118,449  1,834  3,084 
เจา้หน้ีอ่ืน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80  675  46  153 
- บริษทัอ่ืน 638  674  218  428 
รวม 122,284  121,472  2,098  3,665 

 
  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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16. ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -  4.025  - 

 
 380,530  - 

 
 380,530 

หกั ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกู ้     - 
 

 (324)  - 
 

 (324) 
สุทธิ     - 

 
 380,206  - 

 
 380,206 

 
เม่ือวนัที่ 9 มิถุนายน 2559 บริษทัไดแ้กไ้ขสัญญาเงินกูข้า้งตน้คร้ังท่ีหน่ึงเพ่ือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเป็นให้มีก าหนดช าระคืนเงิน
ตน้ภายในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 หรือในวนัท่ีครบ 2 วนัท าการนับจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป
แลว้แต่วนัไหนจะถึงก่อน 
 
เม่ือวนัที่ 7 กรกฎาคม 2559 บริษทัไดแ้กไ้ขสัญญาเงินกูข้า้งตน้คร้ังท่ีสองเพ่ือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเป็นใหมี้ก าหนดช าระเงินตน้
ภายในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 หรือในวนัท่ีครบ 2 วนัท าการนับจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไป
แลว้แต่วนัไหนจะถึงก่อน 
 
เม่ือวนัที่ 5 สิงหาคม 2559 บริษทัไดแ้กไ้ขสัญญาเงินกูข้า้งตน้คร้ังท่ีสามเพ่ือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเป็นให้มีก าหนดช าระเงินตน้
ภายในวนัท่ี 9 กันยายน 2559  หรือในวนัท่ีครบ 2 วนัท าการนับจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป
แลว้แต่วนัไหนจะถึงก่อน โดยบริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินกูจ้ากสถาบนัการดงักล่าวทั้งจ  านวนเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559  
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 318,234  318,234 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 62,296  62,296 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 380,530  380,530 
จ่ายช าระคืนระหวา่งปี (380,530)  (380,530) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 -  - 

 
วงเงินกูย้ืมระยะยาวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29 
 
  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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17. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ 
 

บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าการเงินหน่ึงฉบบักบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือซ้ือยานพาหนะตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 โดยมีจ านวนงวดการ
ผอ่นช าระ 60 งวด งวดละเท่า ๆ กนัทุกเดือน สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดปี 2563 กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ซ้ือภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน
น้ีจะโอนเป็นของบริษทัต่อเม่ือบริษทัช าระเงินทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิงดงักล่าวแลว้ โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ปี  2559  2558  2559  2558 
2559  -  828  -  828 
2560  828  828  828  828 
2561  828  828  828  828 
2562  828  828  828  828 
2563  407  408  407  408 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  2,891  3,720  2,891  3,720 
หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (237)  (383)  (237)  (383) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า  2,654  3,337  2,654  3,337 
หกั    ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -               
  สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (716)  (683)  (716)  (683) 
สุทธิ  1,938  2,654  1,938  2,654 

 
18. ประมำณกำรหนี้สินจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 

 
รายการเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 623  - 
เพ่ิมข้ึน 1,320  - 
ใชไ้ป (650)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 1,293  - 
เพ่ิมข้ึน 1,610  - 
ใชไ้ป (911)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 1,992  - 

 
  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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19. ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
บริษทัและกลุ่มบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์
เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 2,034  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,916  1,956 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 78  23 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (387)  - 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 4,641  1,979 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,796  1,079 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 106  39 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (145)  - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 589  261 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 7,987  3,358 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
ในก าไรส าหรับปี :        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,796  2,916  1,079  1,956 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 106  78  39  23 
ในก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี :        
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ        
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 589  (387)  261  - 
รวม 3,491  2,607  1,379  1,979 

 
  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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ขอ้สมมุติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละ) 
 2559  2558 
อตัราคิดลด  2.34  2.35 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคตเฉล่ีย 5.00  5.00 

 
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกับอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและอา้งอิงตามตารางมรณะซ่ึงประกาศโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 
20. ทุนเรือนหุ้น 
 
ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2559  ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวน 135 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 13.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 140.625 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 14.0625 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้
ละ 10 บาท)  บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 
 
21. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์   กลุ่มบริษทัตอ้งจดัสรรส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิทุกคราว
ท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลจนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ในปี 2559 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22 และไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายจ านวนเงินรวม 13.5 ลา้นบาท 
 
22. จ่ำยเงินปันผล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลใน
อตัราหุน้ละ 22.50 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 13,500,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 303.75 ลา้นบาท โดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลใน
เดือนธนัวาคม 2560 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 980 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 300,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 294 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2559 
  
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 176 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 250,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 44 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2559 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 3.5625 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 800,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2.85 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2559 
 
23. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนท่ีจดทะเบียน 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเขา้เป็นกองทุนจด
ทะเบียนโดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตามระเบียบกองทุน สมาชิกตอ้งจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริษทัตอ้ง
จ่ายสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนพนกังาน  กลุ่มบริษทัไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินรวมประมาณ 4.5 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  
(ของบริษทัจ านวนเงินประมาณ 2.0 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558) 
 
24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดแ้ก่ 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุนวตัถุดิบ 733,226  653,240  -  - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 573,484  525,147  120,534  130,475 
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 403,399  331,921  19,309  17,828 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 163,384  133,386  13,408  10,721 
ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ -  272  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 192,464  165,744  29,104  34,949 
รวม 2,065,957  1,809,710  182,355  193,973 

 
25. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
ส าหรับแต่ละปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี 
 
  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค  านวณไดด้งัน้ี 
 

  ลา้นหุน้ 
  2559  2558 
จ านวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13.5  13.5 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี   0.1  - 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)   13.6  13.5 

 
26. สัญญำระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัเพ่ือเช่าท่ีท  าการของกลุ่มบริษทัและพ้ืนท่ีร้านอาหาร ภายใต้
สัญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าค่าเช่าจ านวนเงินรวม 128.3 ลา้นบาท และ 118.3 ลา้นบาท  ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดั
จ า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามล าดบั จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี  256,431  259,342  4,622  10,034 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  170,066  259,057  6,758  9,226 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี  17,834  5,069  -  - 
รวม  444,331  523,468  11,380  19,260 

 
27. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และ     
เจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย  เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี
ถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  นโยบายการบญัชีส าหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีได้เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทุนให้มีจ  านวนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือจ่ายช าระหน้ีส าหรับภาระผูกพนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นงบการเงิน  จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัไม่มี
ปัญหาความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  
 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากลูกหน้ีการคา้ไม่มีสาระส าคญั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัขายอาหารและให้บริการโดยส่วน
ใหญ่รับช าระเป็นเงินสดหรือเครดิตการ์ด  นอกจากน้ี  ลูกคา้ของกลุ่มบริษทักระจายอยูใ่นประชากรท่ีมีช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัและภูมิภาคต่าง ๆ 
ในประเทศไทย  
 
มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว หกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะส้ันและระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  
 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียมีนอ้ย กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้  าสัญญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียง
ดงักล่าว 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอัตรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 
  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินรวม  
 2559 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  115,330 12,926 128,256 0.37-1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        -         -         -         -  22,522   22,522 - 
รวม        -         -         -     115,330 35,448 150,778  

        
   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -        -         -  555,850        -  555,850 3.5-4.0 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - -        -         -  122,284 122,284 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -  6,743 6,743 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน        716          1,938        -         -         -       2,654 5.19 
รวม        716         1,938        -      555,850    129,027  687,531  

 
 

 งบการเงินรวม  
 2558 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  57,186 17,297 74,483 0.125 - 1.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        -         -         -         -    9,675     9,675 - 
รวม        -         -         -       57,186  26,972   84,158  

        
   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -        -         -  75,000        -  75,000 4.025 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - -        -         -  121,472 121,472 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -  11,970 11,970 - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - -        -  380,206        -  380,206 4.025 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน        683        2,654        -         -         -        3,337 5.19 
รวม        683       2,654        -     455,206     133,442  591,985  
        

 
  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559 (พนับาท)  
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี      
  

 
  ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 

  1 ถึง 5 ปี 

 
 

    มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

 
ไม่มี 

 อตัราดอกเบ้ีย  

 
 

       รวม  

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 
        
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        -         -         -  74,319 53 74,372 0.37 - 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        -         -         -         -             23,424            23,424 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -        265,170        -        265,170 4.15 
รวม        -         -         -        339,489       23,477 362,966  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        -         -         -  555,850        -  555,850 3.50-4.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        -         -         -         -  2,098 2,098 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 18,566   -          -      -        -  18,566 1.10 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -        -         -         -  35 35 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน          716          1,938        -         -         -       2,654 5.19 
รวม     19,282          1,938        -     555,850        2,133 579,203  

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2558 (พนับาท)  
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี      
  

 
  ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 

  1 ถึง 5 ปี 

 
 

    มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

 
ไม่มี 

 อตัราดอกเบ้ีย  

 
 

       รวม  

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 
        
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        -         -         -  14,261 54 14,315 0.125 - 1.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        -         -         -         -             55,747 55,747 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -        58,013        -    58,013 4.525 
รวม        -         -         -        72,274       55,801 128,075  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        -         -         -  35,000        -  35,000 4.025 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        -         -         -         -  3,665 3,665 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 106,377        -         -         -         -  106,377 1.15 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -        -         -         -  315 315 - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        -         -         -  380,206        -  380,206 4.025 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน           683      2,654        -         -         -      3,337 5.19 
รวม    107,060      2,654        -     415,206        3,980 528,900  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ยติุธรรม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ยและส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดใน
ระยะเวลาอนัส้ัน 
 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน : ไม่สามารถค านวนมูลค่ายติุธรรมไดเ้น่ืองจากไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมได ้
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็นสาระส าคญั   เน่ืองจากมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
 
28. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงัน้ี 
(2558: กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น)  
 
  



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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 2559 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  AEC  รวม 
รายไดจ้ากการขายและบริการ  2,157.6    0.5   2,158.1 
ตน้ทุนขายและบริการ  (1,660.4)   (0.4)  (1,660.8) 
ก าไรขั้นตน้  497.2    0.1   497.3 

รายไดอ่ื้น     38.5 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (405.1) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (17.4) 
ภาษีเงินได ้     (20.8) 
ก าไรส าหรับปี     92.5 

 

29. ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  
 

ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาการจดัซ้ือสินทรัพยแ์ละวสัดุส้ินเปลืองจ านวนเงินรวม 1.3 ลา้นบาท และ 28.2 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 : 14.2 ลา้นบาท และ 40.9 ลา้นบาท ตามล าดบั)   

        

ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือค ้าประกันแก่หน่วยงานราชการแห่งหน่ึงเป็น
จ านวนเงิน 0.9 ลา้นบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 : 0.7 ลา้นบาท) 

 

ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูย้มืของบริษทัจ านวนเงิน 380.0 ลา้นบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 : 415.5 ลา้นบาท) 
 

30. กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน     
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเน่ืองและรักษาไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  6.1 : 1  1.9 : 1  4.9 : 1  4.3 : 1 

 

หน้ีสินหมายถึงหน้ีสินรวมและทุนหมายถึงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
 

กลุ่มบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการจัดการส่วนทุนของกลุ่มบริษทัในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 



 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
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31. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีย่ังไม่ได้ใช้     
 
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีการบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ดงัต่อไปน้ี  
 

                 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานด าเนินงาน 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด 
2560 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
2560 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุ้น 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาล 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107  (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2560 
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                       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีมีผลบงัคบัใช ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาหนดเงินทุนขั้น

ต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าด าเนินงาน 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุ้น 
2560 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมายตาม
สญัญาเช่า 

2560 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2560 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 5/2559 แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน

และหน้ีสินทางการเงิน 
2560 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผูบ้ริหาร
อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 



 
 
 

 
 

 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด และบริษัทย่อย 
 

งบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560  
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
(ฉบับออกใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 

 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั 
 

ความเห็น  
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ฉบบัออกใหม่) ของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  
 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัและบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำ
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น  
ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 8, 10 และ 18 ผูบ้ริหำรของบริษทัไดท้บทวนมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้จำกกำรจ่ำยซ้ือ
ธุรกิจอำหำรไทยจำกบริษทัต่ำงประเทศแห่งหน่ึงใหม่ โดยไดพิ้จำรณำรวมมูลค่ำยติุธรรมของหุน้สำมญัของบริษทัท่ีใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั
เพ่ิมทุนแก่เจำ้ของธุรกิจดงักล่ำวซ้ือไดใ้นรำคำตำมมูลค่ำเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนจำกกำรจ่ำยซ้ือธุรกิจ และพิจำรณำส่ิงตอบแทนท่ีเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงระบุไดจ้ำกกำรซ้ือธุรกิจเพ่ิมเติม กลุ่มบริษทัจึงไดป้รับปรุงขอ้มูลทำงบญัชียอ้นหลงัเก่ียวกบัค่ำควำมนิยม สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนอื่นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2560 และ 2559 และเงินลงทุนในบริษทัย่อยและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี 2560 และ 2559 ซ่ึงกำรปฏิบัติในเร่ืองดงักล่ำวไดรั้บกำรอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและ         
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2561  
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั และบริษทัย่อย และของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 
จ ำกัด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ไดมี้กำรแก้ไขและออกใหม่ รำยงำนของผูส้อบบัญชีรับอนุญำตฉบบัน้ีไดอ้อกแทนรำยงำน       
ลงวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2561 ต่องบกำรเงินฉบบัเดิม ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 
 
 



2 

 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรของผู้สอบบัญชี 

การรับรู้รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 
 

เน่ืองจำกรำยได้หลักของกลุ่มบริษัทเป็นรำยได้จำกขำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมซ่ึงรำยได้ดังกล่ำวเกิดข้ึนเป็นประจ ำทุกวนั และกลุ่มบริษัทมี
สำขำจ ำนวนมำก ดังนั้ น  รำยได้จำกขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมจึงมี
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินโดยรวม 

 
 

• ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ โดยกำรประเมินและทดสอบ
ระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บ ริษัท ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับ วงจรรำยได้  โดยกำรสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอย่ำงมำสุ่มทดสอบ
กำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

  

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ี เกิดข้ึนใน
ระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี  

 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดเ้พื่อตรวจสอบควำม
ผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยไดต้ลอดรอบระยะเวลำบญัชี  

การประเมินการด้อยค่าของเคร่ืองหมายการค้าและค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษัทมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำซ่ึงไม่มีระยะเวลำส้ินสุดกำรใช้งำนใน
ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีมีจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคัญ นอกจำกน้ี 
กลุ่มบริษทัมีค่ำควำมนิยมซ่ึงได้รับจำกกำรรวมธุรกิจโดยกำรซ้ือหุ้นใน
ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีมีจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญั 
  
ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มบริษทัจ ำเป็นตอ้งทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองหมำยกำรคำ้และค่ำควำมนิยมทุกปี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนพิจำรณำโดยผูบ้ริหำรและประเมินโดยผูเ้ช่ียวชำญ กำรใช้ดุลย
พินิจและข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ของผูบ้ริหำร เช่น อัตรำกำรเติบโตของ
ธุรกิจ ประมำณกำรรำยได้และอัตรำก ำไรขั้นต้น ประมำณกำรงบจ่ำย
ลงทุนและค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน และอตัรำ
คิดลดกระแสเงินสด จะไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพ
เศรษฐกิจและสภำวะตลำดในอนำคตได ้ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงให้ควำมส ำคญั
เร่ืองน้ีในกำรตรวจสอบ 
 
 

 
 

• ท ำควำมเข้ำใจและประเมินข้อสมมติฐำน ท่ีส ำคัญ ซ่ึ ง
ผูเ้ช่ียวชำญท่ีถูกว่ำจำ้งโดยผูบ้ริหำรใชใ้นกำรจดัท ำประมำณ
กำรกระแสเงินสด รวมถึงอัตรำคิดลดท่ีใช้ในกำรคิดลด
กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคต 
 

• เป รียบเทียบและประเมินประมำณกำรกระแสเงินสด          
ขอ้สมมติหลกัและอตัรำคิดลดกบังบประมำณและแผนธุรกิจ
ของผูบ้ริหำร ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำน
ท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบัน สภำพเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม 
และรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำของผูเ้ช่ียวชำญ 

 

• ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสดแต่ละรำยกำรตำมแบบจ ำลอง
ทำงกำรเงินท่ีผูเ้ช่ียวชำญใช้ และเปรียบเทียบกับมูลค่ำตำม
บญัชีของเคร่ืองหมำยกำรคำ้และค่ำควำมนิยม  
 

• พิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มูล
ของกลุ่มบริษทัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ           
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดวำ่รำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ือง
ดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและ     
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำ
กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ รำยกำรท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำกกำรใชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี  
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำร
ตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำก
กำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่
ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำกหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอน
ท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กับหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลวำ่งบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร
หรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 
ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและได้
ส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ีองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำ
วำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ  
 
  



5 

 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่
ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบ
มำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
 
 
(นำยอภิชำติ สำยะสิต) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4229 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2561 (ยกเวน้หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 8, 10 และ 18 ซ่ึงลงวนัที่ 19 ตุลำคม 2561) 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ออกใหม่)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

หมายเหตุ  2560  2559  2560  2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

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

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 4, 5 26,049,311          22,522,251          21,891,480          23,423,739          

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 4 -                      -                      141,180,456        265,170,407        

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6, 27 97,131,931          78,753,449          -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 7,218,877            5,007,191            714,959               1,025,114            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 4, 7, 24 22,265,922          14,835,268          4,107,579            3,266,124            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 286,323,623        249,373,836        254,843,946        367,257,396        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 8, 10, 13, 18 -                      -                      433,916,208        434,983,169        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 10, 13, 15, 27 786,287,327        738,437,530        343,810,411        353,531,284        

ค่าความนิยม 8, 10 181,955,945        183,022,906        -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 8, 9, 10 96,656,677          74,150,872          2,762,498            5,874,705            

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 57,717,054          50,738,835          -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 12 25,858,137          19,499,768          1,059,543            737,249               

เงินมดัจาํ 4, 24 148,235,099        132,497,674        1,375,520            3,637,099            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 5,824,594            2,717,052            1,926,936            2,041,511            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,302,534,833     1,201,064,637     784,851,116        800,805,017        

รวมสินทรัพย์ 1,588,858,456     1,450,438,473     1,039,695,062     1,168,062,413     

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ออกใหม่)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ  2560  2559  2560  2559

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 8, 9, 13, 27 698,647,254        555,850,000        698,647,254        555,850,000        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 4, 14 249,549,027        127,186,141        1,805,765            2,098,051            

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย 4 -                      -                      34,243,861          18,565,642          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9, 15 751,253               716,054               751,253               716,054               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,672,761            7,153,087            -                      -                      

เงินปันผลคา้งจ่าย 20 -                      303,750,000        -                      303,750,000        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 72,712,587          50,122,275          15,451,830          14,507,376          

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - ส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 5,259,331 -                      -                      -                      

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - ส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 4,093,193            -                      -                      -                      

หนีสินหมุนเวยีนอืน 4 35,455,030          26,703,416          3,563,418            3,144,674            

รวมหนสิีนหมุนเวียน 1,076,140,436     1,071,480,973     754,463,381        898,631,797        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 12,394,762          6,742,542            169,477               34,711                 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 15 1,186,708            1,937,961            1,186,708            1,937,961            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 16 2,951,598            1,992,402            -                      -                      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 17 10,798,124          7,986,530            4,632,431            3,358,403            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนการรือถอน 9, 24 104,010,624        85,105,864          3,301,625            -                      

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 3,287,493            -                      -                      -                      

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี -

    สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 4,266,118            -                      -                      -                      

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 8,253,256            6,103,256            -                      -                      

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 147,148,683        109,868,555        9,290,241            5,331,075            

รวมหนสิีน 1,223,289,119     1,181,349,528     763,753,622        903,962,872        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

- ทุนจดทะเบียน

- หุ้นสามญั 14,062,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 140,625,000        140,625,000        140,625,000        140,625,000        

- ทุนทีออกและชาํระแลว้

- หุ้นสามญั 14,062,500 หุ้น หุ้นละ 10 บาท 140,625,000        140,625,000        140,625,000        140,625,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 8, 18 78,332,685          78,332,685          78,332,685          78,332,685          

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 144,371,431        130,981,807        -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 14,062,500          13,500,000          14,062,500          13,500,000          

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (11,821,786)         (94,350,475)         42,921,255          31,641,856          

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 365,569,830        269,089,017        275,941,440        264,099,541        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (493)                    (72)                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 365,569,337        269,088,945        275,941,440        264,099,541        

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,588,858,456     1,450,438,473     1,039,695,062     1,168,062,413     

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ออกใหม่) "สอบทานแลว้"

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,425,027,064          2,158,106,201          -                            -                            

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 56,458,663               15,098,283               -                            -                            

รายไดค้า่บริหารจดัการ -                            -                            219,965,498             211,407,424             

รายไดเ้งินปันผล -                            -                            -                            340,847,681             

รายไดอื้น 33,682,836               8,700,797                 11,887,549               8,798,424                 

รวมรายได้ 2,515,168,563          2,181,905,281          231,853,047             561,053,529             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4, 22, 24 1,878,681,351          1,669,232,653          -                            -                            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4, 22, 24 86,671,431               56,198,800               -                            -                            

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4, 22, 24 423,467,571             328,584,282             190,565,933             182,354,724             

ตน้ทุนทางการเงิน 4 24,460,171               17,374,500               24,724,641               18,196,670               

รวมค่าใช้จ่าย 2,413,280,524          2,071,390,235          215,290,574             200,551,394             

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 101,888,039             110,515,046             16,562,473               360,502,135             

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (20,076,038)              (20,897,245)              (5,734,192)                (6,039,230)                

กาํไรสําหรับปี 81,812,001               89,617,801               10,828,281               354,462,905             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน :

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

    ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 17 1,598,459                 (589,304)                   1,267,022                 (261,109)                   

ภาษีเงินไดข้องรายการกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน (319,692)                   117,861                    (253,404)                   52,222                      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 1,278,767                 (471,443)                   1,013,618                 (208,887)                   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 83,090,768               89,146,358               11,841,899               354,254,018             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 81,812,422               89,618,533               10,828,281               354,462,905             

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (421)                          (732)                          -                            -                            

81,812,001               89,617,801               10,828,281               354,462,905             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 83,091,189               89,147,090               11,841,899               354,254,018             

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (421)                          (732)                          -                            -                            

83,090,768               89,146,358               11,841,899               354,254,018             

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 23 5.82                          6.57                          0.77                          25.99                        

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ออกใหม่) "สอบทานแลว้"

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการรวม ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ธุรกิจภายใตก้าร จดัสรรเป็นทุน รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย กาํไรสะสม บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2559  135,000,000             -                            129,618,899             -                            133,752,435             398,371,334             2,920                        398,374,254             

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            89,618,533               89,618,533               (732)                          89,617,801               

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            (471,443)                   (471,443)                   -                            (471,443)                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            89,147,090               89,147,090               (732)                          89,146,358               

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                            -                            1,362,908                 -                            -                            1,362,908                 -                            1,362,908                 

เพมิทุนเรือนหุน้ 18 5,625,000                 -                            -                            -                            -                            5,625,000                 -                            5,625,000                 

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญัเพมิขึน 8, 18 -                            78,332,685               -                            -                            -                            78,332,685               -                            78,332,685               

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพมิขึน 8 -                            -                            -                            -                            -                            -                            60                             60                             

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                            -                            -                            13,500,000               (13,500,000)              -                            -                            -                            

จ่ายเงินปันผล 20 -                            -                            -                            -                            (303,750,000)            (303,750,000)            (2,320)                       (303,752,320)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 140,625,000             78,332,685               130,981,807             13,500,000               (94,350,475)              269,089,017             (72)                            269,088,945             

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            81,812,422               81,812,422               (421)                          81,812,001               

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            1,278,767                 1,278,767                 -                            1,278,767                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            83,091,189               83,091,189               (421)                          83,090,768               

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                            -                            13,389,624               -                            -                            13,389,624               -                            13,389,624               

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                            -                            -                            562,500                    (562,500)                   -                            -                            -                            

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

งบการเงินรวม (บาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ออกใหม่) (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรเป็นทุน กาํไร รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุน) สะสม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2559 135,000,000            -                           -                           (5,362,162)               129,637,838            

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           354,462,905            354,462,905            

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           (208,887)                  (208,887)                  

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           354,254,018            354,254,018            

เพมิทุนเรือนหุน้ 18 5,625,000                -                           -                           -                           5,625,000                

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญัเพมิขึน 8, 18 -                           78,332,685              -                           -                           78,332,685              

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                           -                           13,500,000              (13,500,000)             -                           

จ่ายเงินปันผล 20 -                           -                           -                           (303,750,000)           (303,750,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 140,625,000            78,332,685              13,500,000              31,641,856              264,099,541            

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           10,828,281              10,828,281              

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           1,013,618                1,013,618                

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           11,841,899              11,841,899              

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                           -                           562,500                   (562,500) -                           

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ออกใหม่) "สอบทานแลว้"

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 81,812,001              89,617,801              10,828,281              354,462,905            

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ

ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 173,818,165            166,222,704            15,240,157              13,408,131              

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 20,887,813              18,293,742              6,852                       229,849                   

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,633                       454                          -                           -                           

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร 9,670,766                1,048,511                (33,749)                    2,590                       

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 431,890                   1,433,275                -                           -                           

คา่เผือ (กลบัรายการ) สินคา้เสือมสภาพ 272,233                   (761,645)                  -                           -                           

คา่เผือ (กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (2,632,671)               1,179,850                -                           -                           

กลบัรายการประมาณการหนีสินการรือถอน (304,008)                  (930,570)                  -                           -                           

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 4,410,053                2,901,180                2,541,050                1,118,297                

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 959,196                   698,980                   -                           -                           

ตน้ทุนทางการเงิน 24,460,171              17,374,500              24,724,641              18,196,670              

รายไดเ้งินปันผล -                           -                           -                           (340,847,681)           

รายไดด้อกเบีย (1,725,271)               (916,942)                  (9,185,701)               (5,234,945)               

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20,076,038              20,897,245              5,734,192                6,039,230                

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (3,527,060)               (12,847,510)             10,864,862              32,323,608              

สินคา้คงเหลือ (19,082,605)             (16,022,038)             -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (7,418,635)               982,788                   (24,992)                    (65,505)                    

เงินมดัจาํ (15,737,425)             (10,264,108)             2,261,579                140,373                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,899,648                (4,925,720)               114,575                   (1,025,114)               

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 85,060,118              5,714,086                (292,286)                  (1,567,110)               

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 5,652,220                (5,227,875)               134,766                   (280,095)                  

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,683,073              (15,360,018)             1,026,496                (5,004,871)               

หนีสินหมุนเวียนอืน 9,332,156                10,508,781              418,744                   (1,908,224)               

รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 8,546,824                -                           -                           -                           

รายไดค้า่ธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 7,778,769                580,542                   -                           -                           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,150,000                6,103,256                -                           -                           

จ่ายผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ -                           (144,600)                  -                           -                           

จ่ายคา่รือถอน (13,092,406)             (8,671,951)               -                           -                           

จ่ายภาษีเงินได้ (31,453,302)             (24,316,020)             (7,024,848)               (6,348,989)               

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 384,933,384            243,168,698            57,334,619              63,639,119              

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ออกใหม่) (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ยเพมิขึน -                           -                           -                           (174,151,359)           

จ่ายซือเงินลงทุนในหุน้ทุนในบริษทัยอ่ย -                           (174,051,419)           -                           -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,995,014                257,196                   533,447                   527                          

รับคืนเงินจากการซือธุรกิจ 1,066,964                -                           1,066,961                -                           

เงินสดรับชาํระจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                           -                           1,850,039,209         753,691,272            

จ่ายเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                           -                           (1,726,049,258)        (960,848,213)           

ซือสินทรัพยถ์าวร (144,776,222)           (96,409,164)             (7,995,056)               (4,480,205)               

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (37,246,154)             (4,290,482)               (949,550)                  (2,706,002)               

จ่ายเงินคา่สิทธิการเช่า (16,062,601)             (4,045,500)               -                           -                           

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพมิขึน -                           60                            -                           -                           

รับเงินปันผล -                           -                           -                           340,847,681            

รับดอกเบีย 1,713,252                922,452                   9,394,352                4,530,180                

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (193,309,747)           (277,616,857)           126,040,105            (43,116,119)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 534,000,000            1,047,850,000         534,000,000            1,013,850,000         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลทีเกียวขอ้งและบริษทัยอ่ย -                           3,900,000                403,176,048            733,927,589            

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (389,850,000)           (567,000,000)           (389,850,000)           (493,000,000)           

จ่ายชาํระเงินกูย้มืจากบุคคลทีเกียวขอ้งและบริษทัยอ่ย -                           (3,900,000)               (387,497,829)           (821,738,612)           

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                           (380,713,856)           -                           (380,713,856)           

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (716,054)                  (682,631)                  (716,054)                  (682,631)                  

เงินสดรับจากผูถื้อหุน้เพอืทุนเรือนหุน้ -                           5,625,000                -                           5,625,000                

จ่ายเงินปันผล (303,750,000)           (2,320)                      (303,750,000)           -                           

จ่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ (2,370,000)               -                           (2,370,000)               -                           

จ่ายดอกเบีย (23,535,678)             (16,855,663)             (23,789,429)             (17,733,352)             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (186,221,732)           88,220,530              (170,797,264)           39,534,138              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 5,401,905                53,772,371              12,577,460              60,057,138              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 128,255,677            74,483,306              74,372,012              14,314,874              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินปี 133,657,582            128,255,677            86,949,472              74,372,012              

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 12



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากดั และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ออกใหม่) (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

2560 2559 2560 2559

ข้อมูลเพมิเตมิประกอบกระแสเงนิสด -                           -                           -                           -                           

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

- เงินสดในมือ 8,631,139                7,677,821                22,553                     23,292                     

- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 39,186,055              49,231,531              2,255,318                3,323,214                

- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 85,840,388              71,346,325              84,671,601              71,025,506              

รวม 133,657,582            128,255,677            86,949,472              74,372,012              

2) สินทรัพยถ์าวรเพมิขึนโดย :

- จ่ายเงินสด 144,776,222            96,409,164              7,995,056                4,480,205                

- เจา้หนีหมุนเวียนอืน 36,113,463              -                           -                           -                           

- ประมาณการหนีสินการรือถอน (หมายเหตุ 9) 32,301,175              8,550,105                3,301,625                -                           

รวม 213,190,860            104,959,269            11,296,681              4,480,205                

3) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนเพมิขึนโดย :

- จ่ายเงินสด 1,352,804                4,290,482                949,550                   2,706,002                

- จากการซือธุรกิจ (หมายเหตุ 8) 35,893,350              69,034,095              -                           -                           

- เจา้หนีหมุนเวียนอืน 1,189,305                -                           -                           -                           

รวม 38,435,459              73,324,577              949,550                   2,706,002                

4) ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญัเพมิขึน (หมายเหตุ 8 และ 18) -                           78,332,685              -                           78,332,685              

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 13



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ออกใหม่) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
7   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น  
8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  
9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
10   ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  
11   สิทธิการเช่า - สุทธิ  
12   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ  
13   เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  
14   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
15   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  
16   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  
17   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอายุ  
18   ทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  
19   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
20   เงินปันผล  
21   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  
22   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
23   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  
24   สัญญาเช่าระยะยาว  
25   การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน  
26   ส่วนงานด าเนินงาน  
27   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
28   การบริหารจดัการส่วนทุน      
29   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัที่ 19 ตุลาคม 2561 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557  บริษทัด าเนินธุรกิจหลกั
ในการใหบ้ริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มสรุปไดด้งัน้ี 
 

  ถือหุน้ (ร้อยละ) 
ผูถื้อหุน้  2560  2559 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงตรง :     
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  9.57 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  9.57 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงอ้อม :     
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  35.04 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  35.04 
อ่ืน ๆ  10.78  10.78 
รวม  100.00  100.00 

 

ท่ีอยู่จดทะเบียนของส านักงานใหญ่ของบริษัทตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย   
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  ไดเ้ปิดเผยเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 8 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   ทุนช าระแลว้     สดัส่วน (ร้อยละ) 
 ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท)  การถือหุน้  2560  2559 

บริษัทย่อย 
 

     
 

  
บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ร้านอาหาร  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั ร้านอาหาร  25.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั ร้านอาหาร  80.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  ร้านอาหาร  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  ขายและบริการ 

ดา้นอาหาร 
 17.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั ร้านอาหาร/ 
ธุรกิจแฟรนชายส์ 

 0.1  ทางตรง  99.97  99.97 

บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ ากดั เจา้ของเคร่ืองหมาย
การคา้/การบริการ 

 5.0  ทางตรง  99.99  99.99 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
ก) งบการเงินน้ีจดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท าข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 

ข) งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

ค) การรวมธุรกิจ บริษทัยอ่ยและการสูญเสียการควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือ
กิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุม
จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัที่ซ้ือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและ
ค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั
แปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง 

 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัย่อยนั้น  ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัที่สูญเสียการควบคุม 

 
ง) เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงได้

น าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
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จ) งบการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  ไดร้วมงบการเงินของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

       ทุนช าระ     
   จ านวนร้านอาหาร  แลว้    สดัส่วน (ร้อยละ) 
 ลกัษณะธุรกิจ  2560  2559  (ลา้นบาท)  การถือหุน้  2560  2559 

บริษัทย่อย 
 

         
 

 
 

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ร้านอาหาร  44  45  30  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั ร้านอาหาร  16  16  25  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั ร้านอาหาร  16  16  80  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  ร้านอาหาร  4  2  30  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซน ซพัพลาย เชน  
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั   

ขายและบริการ 
ดา้นอาหาร 

 -  -  17  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ ากดั  ร้านอาหาร/ 
ธุรกิจแฟรนชายส์ 

 22  9  0.1  ทางตรง  99.97  99.97 

บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ ากดั  เจา้ของเคร่ืองหมายการคา้/
การบริการ 

 -  -  5  ทางตรง  99.99  99.99 

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

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแส
รายวนัซ่ึงมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนี้และค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้  ทั้งน้ี โดยการประมาณจากประสบการณ์
ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี 
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สินค้ำคงเหลือ 
 
กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
 
เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)        
 
ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
เม่ือสินทรัพยถู์กขายหรือตดัออกจากบญัชี  ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดัออกจากบญัชี   ก าไรหรือขาดทุนจาก
การขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
กลุ่มบริษทัตดัค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์โดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 

 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใชใ้นการด าเนินงาน 5 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 และ 5 
ยานพาหนะ 5 

 
ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
ค่าความนิยม 

 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8  ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรกค่าความ
นิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 
เคร่ืองหมายการค้า 
 
ตราสินคา้ ช่ือทางการคา้หรือบริการเฉพาะกลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บความนิยมและการยอมรับจากกลุ่มลูกคา้ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการตดั
จ าหน่าย แต่จะมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชีในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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สัญญาแฟรนไชส์ 
 
สัญญาแฟรนไชส์ท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8  ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก
สัญญาแฟรนไชส์จะถูกวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายสัญญาแฟรนไชส์และค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์
ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลาส้ินสุดของ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนดงักล่าวจะไม่ถูกตดัจ าหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบวา่ดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 
สัญญาแฟรนไชส์ ตามอายขุองสัญญา  

(0.2 ปี ถึง 5.9 ปี) 
 
สิทธิกำรเช่ำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  เม่ือมีการขายสิทธิในสัญญาเช่า  ตน้ทุนและค่าตดั
จ าหน่ายสะสมของสิทธิการเช่าจะถูกตดัออกจากบญัชีโดยจะแสดงไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสิทธิ
การเช่าเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้รอตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายสัุญญาเงินกู ้
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ   หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) ต ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ
สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน    กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้นใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน   และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุน
จากการตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนมาก่อน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกไว้
ในบญัชีรายไดอ่ื้น หรือน าไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จ  านวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ีจะตอ้ง    
ไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 
ประมำณกำรหนี้สิน 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
อดีตและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ กลุ่ม
บริษทัจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตามประมาณ
การท่ีเหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จ านวนเงินประมาณการ
หน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายคุ  านวณจากการประมาณจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบแทน
ส าหรับบริการท่ีพนกังานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระผกูพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้การช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน ก าไรหรือขาดทุน
จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธี
คิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
 
ประมำณกำรหนี้สินกำรร้ือถอน 
 
ตน้ทุนในการร้ือถอนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะท าการร้ือถอน 
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ประมำณกำรหนี้สินจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 

กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นสิทธิ ซ่ึงลูกคา้สามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนลดค่าอาหารจากกลุ่มบริษทั มูลค่า
ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างสิทธิท่ีลูกคา้ไดรั้บและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของ
รายการขายนั้น การปันส่วนใชว้ธีิการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนลดค่าค่าอาหาร ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมน้ีประมาณโดยใช้มูลค่า
ส่วนลดปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใช้สิทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใช้สิทธิและกลุ่มบริษทัได้
ปฏิบติัตามสัญญาภาระผูกพนัท่ีตกลงไว ้จ  านวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยู่กบัจ านวนสิทธิท่ีลูกคา้ไดใ้ชใ้นการแลกเป็นส่วนลดค่าอาหาร ซ่ึงตอ้ง
สัมพนัธ์กบัจ านวนรวมของสิทธิท่ีคาดวา่จะมีการใช ้นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ลูกคา้
จะไม่มาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
 
กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินน้ีไดมี้การสอบทานอย่างสม ่าเสมอ  การเปล่ียนแปลงการประมาณการ
ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
การใช้วิจารณญาณ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
ประกอบดว้ย  
- การจดัท างบการเงินรวม : กลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
- การจดัประเภทสัญญาเช่า 

 
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนัยส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
- การรวมธุรกิจ 
- ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรู้เม่ือไดส่้งมอบสินคา้และให้บริการแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบและบริการท่ีไดใ้หห้ลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 
 
รายไดค่้าสิทธิ รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้และแฟรนไชส์  จะรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รายไดจ้ากบตัรสมาชิกรับรู้โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองบตัรสมาชิก 
 
รายไดเ้งินปันผล รับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 
รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
การเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา  เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยย์งัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า          
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ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึก
เป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะ
น ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 
 
ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษี
สุทธิของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน   กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในงวดท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน   การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สะทอ้นให้เห็นถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนตามลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระ
ราคาตามบญัชีของหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ใหม่   กลุ่ม
บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทัจะ
ไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ย
จ านวนท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกลุ่มบริษัทมีความตั้ งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี  
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีส าคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร  ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชำติ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จ  ากดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั (กรรมการ

ร่วมกนัไดล้าออกจากการเป็นกรรมการกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในไตร
มาส 1 ปี 2559) 

บริษทั ฟดูส์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั  

ไทย 

 
เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน มีผู ้ถือหุ้นและกรรมการเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บริษทั ฟดูส์ กิมมิคส์ จ  ากดั   
บริษทั เพร็ตต้ี ฟู้ดส์ จ  ากดั   
บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ  ากดั   
     
บริษทั สุทธารา สวีท  จ  ากดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

(ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2559 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นและ
กรรมการเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุ้น
ของกลุ่มบริษทั) 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินทรัพยถ์าวร  ราคาประเมินตามราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและวสัดุส้ินเปลือง  ราคาประเมินตามราคาตลาด 
ซ้ือสิทธิการเช่า  ราคาประเมินตามราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรร้อยละ 2 
ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนการกูย้มืบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี (2559 : ตน้ทุนการกูย้มืบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี) 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.05 ต่อปี (2559 : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.10 ต่อปี) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกวา่จ านวนเงินท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  สรุปไดด้งัน้ี 
 
 

   
พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 

 
2559  2560  2559 

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร        
บริษทัยอ่ย -  -  219,965  211,407  

       
รำยได้เงินปันผล        
บริษทัยอ่ย -  -  -  340,848 

        
รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15  -  -  - 

        
รำยได้อ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  1,946  2,525 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29  816  -  9 

รวม 29  816  1,946  2,534 

        
รำยได้จำกกำรขำย        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28  28  -  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41  282  -  - 

รวม 69  310  -  - 

        
ขำยสินทรัพย์ถำวร        
บริษทัยอ่ย -  -  9,333  - 

        
ขำยอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย -  -  -  13 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  137  -  - 

รวม -  137  -  13 

        
ดอกเบีย้รับ        

บริษทัยอ่ย -  -  8,065  4,738 

        
ซ้ือวัตถุดบิ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,164  11,512  -  - 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ซ้ือสินทรัพย์ถำวร        

บริษทัยอ่ย -  -  7  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  13  -  - 
รวม -  13  7  - 

        
ซ้ืออ่ืน ๆ         
บริษทัยอ่ย -  -  -  165 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  124  -  120 

รวม -  124  -  285 

        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,961  2,782  -  - 

        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
บริษทัยอ่ย -  -  -  120 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  11  -  - 

รวม 2  11  -  120 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        
บริษทัยอ่ย -  -  273  965 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     83  -  - 

รวม -  83  273  965 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 27,095  28,486  27,095  28,486 
ผลประโยชน์ระยะยาว 802  501  802  501 

รวม 27,897  28,987  27,897  28,987 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั                  -                   -  9,006 •  10,502 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั                  -                   -  3,037 •  3,077 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั                  -                   -  4,421 •  4,139 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั                   -                   -  1,176 •  768 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั                  -                   -  1,053 •  2,185 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั                  -                   -  3,101 •  2,743 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ  ากดั -  -  32 •  - 

รวมบริษทัยอ่ย                  -                   -  21,826  23,414 
        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั :        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 31  10  31  10 
 บริษทั สุทธารา สวที  จ  ากดั -  32  -                   - 
รวมกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31  42  31  10 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 31  42  21,857  23,424 

        
เงินมัดจ ำ        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั 2,667  2,667                   -                   - 

        
เจ้ำหนี้กำรค้ำ          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 782  1,336                   -                   - 
   บริษทั ฟู้ดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั 180  -  -  - 
   บริษทั สุทธารา สวที  จ  ากดั -  8                   -                   - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 962  1,344                   -                   - 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -  -  8   16  
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั -  -  -   27  
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั -  -  28  - 
รวมบริษทัยอ่ย -  -  36  43 
        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั -  77  -                   - 
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั -  3  -  3 
รวมกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  80  -  3  
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  80  36  46  

        
เงินประกนัวัตถุดบิ (รวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน)        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
บริษทั สุทธารา สวที  จ  ากดั -  80  -  - 

        
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั -  152  -  - 

        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -                   -                   57  591 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั   -                 -                   -  19 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั    -                 -                   133  27 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั   -                 -                   141  236 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั   -                 -                   202  21 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั -  -  141  - 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ -                   -                   674  894 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั   -                   -                 18  - 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั    -                   -                 -  17 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ  ากดั -  -  11  1 
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                   -                   29  18 

 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 4.150  4.150       -       -  4,488  173,910 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั -  4.150       -       -  -  9,986 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั 4.150  4.150       -       -  37,776  7,886 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 4.150  4.150       -       -  37,931  68,793 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 4.150  -      -      -  6,707  - 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 4.150  4.150       -       -  54,278  4,595 
 รวม          -       -  141,180  265,170 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 -   58,013 
เพ่ิมข้ึน -   960,848 
ลดลง -   (753,691) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 -   265,170 
เพ่ิมข้ึน -   1,726,049 
ลดลง -   (1,850,039) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 -   141,180 
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 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย            
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั        -  1.10       -       -  -  16,772 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั 1.05  1.10       -       -  13,491  1,794 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั 1.05         -      -      -  20,753  - 
รวม          -       -  34,244  18,566 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี 
 

                                   พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 -  106,377 
เพ่ิมข้ึน 3,900  733,927 
ลดลง (3,900)  (821,738) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 -  18,566 
เพ่ิมข้ึน -  403,176 
ลดลง -  (387,498) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  -  34,244 

 

5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
        

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 19,311  16,738  - -  - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31  42  21,857  23,424 
- บริษทัอ่ืน 6,707  5,742  34  - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,738             5,784  21,891  23,424 
        

รวม 26,049           22,522  21,891  23,424 
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การวเิคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ลูกหน้ีการคา้       -   
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 14,499  13,091  - -  - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 4,802  3,645  - -  - 
-  เกิน 3 เดือน 10  2  - -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 19,311  16,738  - -  - 
        
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน         
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 4,162  1,964  21,891  23,414 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 2,215             3,820  -  10 
-  เกิน 3 เดือน 361  -  -  - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,738             5,784  21,891  23,424 
รวม 26,049           22,522  21,891  23,424 

 
6. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

วตัถุดิบอาหาร 71,555  59,405  -  - 
เคร่ืองด่ืม 3,216  3,353  -  - 
ของใชส้ิ้นเปลือง 22,781  16,143  -  - 
รวม 97,552  78,901  -  - 
หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (420)  (148)  -  - 
สุทธิ 97,132  78,753  -  - 
        
มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในระหวา่งปี 432  

 
1,433  

 
-  

 
- 

        
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (กลบัรายการ) สินคา้คงเหลือ 
ในระหวา่งปี 272  (762)  

 
-  

 
- 
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7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษี 4,138  4,151  230  326 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 7,698  5,599  2,777  1,689 
เงินมดัจ าท่ีขอคืนภายในหน่ึงปี 3,594  286  -  - 
อ่ืน ๆ 6,836  4,799  1,101  1,251 
รวม 22,266  14,835  4,108  3,266 

 
8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - รำคำทุน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

     พนับาท 
 ทุนช าระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  วธีิราคาทุน 
         (ลา้นบาท)             (ร้อยละ)   (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 30  30  99.99  99.99  30,000  30,000 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 25  25  99.99  99.99  25,000  25,000 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั 80  80  99.99  99.99  80,000  80,000 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  30  30  99.99  99.99    29,999    29,999 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 17  17  99.99  99.99  17,500  17,500 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 0.1  0.1  99.97  99.97  100  100 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั 5  5  99.99  99.99  251,317  252,384 
รวม         433,916  434,983 

 
เม่ือวนัที่ 14 มีนาคม 2559  บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ไดท้  าสัญญาเขา้ร่วมลงทุน (สัญญาร่วมลงทุน) กบับุคคลรายหน่ึง เพ่ือด าเนิน
กิจการภตัตาคาร/ร้านอาหารและกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัตั้งบริษทัภายใตช่ื้อ บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั และบริษทัยอ่ยดงักล่าวถือ
หุน้จ านวน 6,998 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของหุน้ทั้งหมด) ในราคา 69,980 บาท  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 บริษทัเขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 99.97 
ของบริษทั เซ็น แอนด ์ สไปซ่ี จ  ากดั ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวจ้ากบริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั จ  านวน 69,980 บาท และจาก               
นายศิรุวฒัน์ ชชัวาลย ์จ  านวน 29,990 บาท  จ  านวนเงินรวมทั้งส้ิน 99,970 บาท 
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เม่ือวนัที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษทัเขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 99.9994 ของบริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ  ากดั ซ่ึงประกอบกิจการเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้/
การบริการภายใตธุ้รกิจอาหารไทยจากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง  ในการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทั
ไดป้ระมาณมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี โดยพิจารณาจากขอ้มูลในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่ง
หน่ึงลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าว   
 
ต่อมาผูบ้ริหารของบริษทัไดท้บทวนมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้จากการจ่ายซ้ือธุรกิจอาหารไทยจากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงใหม่       
โดยไดพิ้จารณารวมมูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทัท่ีใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่แก่เจา้ของธุรกิจดงักล่าวซ้ือหุน้สามญัไดใ้น
ราคาตามมูลค่าเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนจากการจ่ายซ้ือธุรกิจ และพิจารณาส่ิงตอบแทนท่ีเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงระบุไดจ้ากการซ้ือ
ธุรกิจเพ่ิมเติม โดยการว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าวขา้งตน้ ตามรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าวลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
2561 หุน้สามญัของบริษทัมีมูลค่ายุติธรรมจ านวนเงิน 84.0 ลา้นบาท และสัญญาแฟรนไชส์มีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 36.0 ลา้นบาท ไดถู้กระบุเพ่ิม
จากการซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัจึงไดป้รับปรุงขอ้มูลทางบญัชียอ้นหลงัเก่ียวกบัค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั
ส าหรับงบการเงินรวมปี 2560 และ 2559 และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ซ่ึงการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 
 
ในการน้ี กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการรวมธุรกิจใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยขอ้มูลของส่ิงตอบ
แทนทั้งหมดท่ีโอนใหแ้ละมูลค่าท่ีรับรู้ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าแต่ละประเภทท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
สินทรัพย์ท่ีได้มำท่ีระบุได้  
เงินสดจากการเพ่ิมทุนในหุน้สามญัของบริษทัในราคาตามมูลค่าหุน้ (หมายเหตุ 18) 5,625 
สินคา้คงเหลือ 3,075 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์  5,637 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 327 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองหมายการคา้ (หมายเหตุ 10) 33,000  
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแฟรนไชส์ (หมายเหตุ 10) 36,034  
ค่าความนิยม (หมายเหตุ 10) 183,023  
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้จากการซ้ือธุรกิจ 266,721  
หกั รับคืนเงินจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 10)  (1,067) 
รวมส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้      265,654  

  
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ประกอบด้วย  
-  เงินสด  182,763 
- หุน้สามญัของบริษทัท่ีค านวณในมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 18) 83,958 
 266,721 
หกั รับคืนเงินจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 10)          (1,067) 
รวม        265,654  
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ในการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือ
ธุรกิจคร้ังน้ี และบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาซ้ือกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” เป็นจ านวน
เงิน 183.0 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากขอ้มูลในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าวและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าว    
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้
 
ในเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินคืนจากการซ้ือธุรกิจจ านวนเงิน 1.1 ลา้นบาท และบนัทึกลดบญัชี “ค่าความนิยม” ในจ านวนเงิน
เดียวกนั  
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองหมายการคา้ สัญญาแฟรนไชส์และหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ตามรายงานของปรึกษาทางการเงินอิสระ 
กระท าภายใตส้มมติฐานดงัต่อไปน้ี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองหมายการค้า  
 
วธีิการประเมินมูลค่า : วธีิพิจารณาจากรายได ้
   
เคร่ืองหมายการคา้ : เคร่ืองหมายการคา้ 3 ยีห่อ้ คือ ต ามัว่  เฝอและลาวญวน  
   
ระยะเวลา : พิจารณาความสามารถของเคร่ืองหมายการคา้ในการสร้างรายไดจ้ากประมาณการทางการเงิน 5 ปี โดยประมาณ

การจากผลประกอบการในอดีตยอ้นหลงั 2 ปี แผนการตลาดและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารระดบัสูง และแนวโน้ม
การเติบโตของธุรกิจในอุตสาหกรรม 

   

อตัราค่าใชสิ้ทธิ
เคร่ืองหมายการคา้ 

: อตัราร้อยละ 0.5 จากการเทียบเคียงการซ้ือและขายของตลาดในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั 

   
อตัราการเติบโตของ
รายได ้

: อตัราร้อยละ 1 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : ประมาณการอตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 1 จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 ของเคร่ืองหมายการคา้แต่ละ

ยีห่อ้ 
   
อตัราคิดลด : อัตราร้อยละ 14.18 ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และผลตอนแทนที่ชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมข้ึน  
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแฟรนไชส์ 
 
วธีิการประเมินมูลค่า : วธีิพิจารณาจากรายได ้
   
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บประโยชน์ 

:  อายท่ีุเหลืออยูข่องสัญญาแฟรนไชส์ท่ีมีอยูแ่ต่ละสัญญา (ระหวา่ง 0.2 ปี ถึง 5.9 ปี)  

   
อตัราค่าใชสิ้ทธิ
เคร่ืองหมายการคา้ 

: พิจารณาจากอตัราค่าใช้สิทธิเคร่ืองหมายการคา้จริงของแต่ละสัญญาหักดว้ยตน้ทุนของเคร่ืองหมายการคา้ใน
อตัราร้อยละ 0.5  

   
อตัราการเติบโตของ
รายได ้

: ประมาณการจากขอ้มูลทางการเงินในอดีตและอตัราการเติบโตของรายไดข้องแฟรนไชส์ซี ในอตัราร้อยละ 3 

   
อตัราคิดลด : อัตราร้อยละ 14.18 ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ   

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมข้ึน  
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มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท 
 
วธีิการประเมินมูลค่า : วธีิคิดลดกระแสเงินสด 
   
ระยะเวลา : ประมาณการทางการเงิน 5 ปี ค านวณจากผลประกอบการในอดีตของธุรกิจอาหารท่ีมีอยู ่(ไม่รวมธุรกิจอาหารไทย

และธุรกิจอาหารญ่ีปุ่นภายใตช่ื้อ “ซูชิชู”) และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์
ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้

   
อตัราการเติบโตของ
รายไดข้องร้านอาหาร
ท่ีเป็นเจา้ของเอง 

: อตัราร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ต่อปี  

   
จ านวนร้านอาหารท่ี
เป็นเจา้ของเองและ
ร้านอาหารแฟรนไชส์ 

: ใชข้อ้มูลจ านวนร้านอาหารท่ีเป็นเจา้ของเองและร้านอาหารแฟรนไชส์ตามท่ีมีอยู่จริงในปี 2560 และหลงัจากนั้น
จากประมาณการโดยผูบ้ริหาร 
 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : ประมาณการอตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5  
   
อตัราคิดลด : อัตราร้อยละ 14.64 ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ

อุตสาหกรรมของต้นทุนหน้ีสิน อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมข้ึน และค่าเบตา้โดยเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

   
อ่ืน ๆ : สมมติฐานอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณการจากขอ้มูลทางการเงินใน

อดีต และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่ีคาดไว ้
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การทดสอบความอ่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท 
 
การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทั ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเน่ืองมาจากความผนัผวนของ         
ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการค านวณ  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (วนัที่ 30 กนัยายน 
2559) โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทั ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  ผลกระทบเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่ายติุธรรม  
  ของหุน้สามญัของบริษทั (ลา้นบาท) 
  สมมติฐาน   สมมติฐาน  
  เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน  เปล่ียนแปลงลดลง 

อตัราคิดลด     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5  (5.4)  5.9 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1  (10.3)  12.3 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตก้ารประมาณการทางการเงินดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  และ 2559 บริษทัไดใ้ชใ้บหุ้นของบริษทัย่อย 2 แห่งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 99  ของหุ้นทั้งหมดค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะส้ัน
จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 
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9. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

  
 
 

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า 

  
เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชแ้ละ 
อุปกรณ์ใชใ้น
การด าเนินงาน 

  
เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
อุปกรณ์ 
ส านกังาน 

  
 
 
 

ยานพาหนะ 

 งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
ทรัพยสิ์น
ระหวา่ง 
ติดตั้ง 

  
 
 
 

รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 318,234  555,137  72,209  70,719  10,202  20,616  1,047,117 
เพ่ิมข้ึน -  80,311  7,841  10,650  1,131  5,026  104,959 
จ าหน่าย -  (21,848)  (4,403)  (4,010)  -  -  (30,261) 
โอนเขา้ (ออก) -  10,296  77  563  276  (11,212)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 318,234  623,896  75,724  77,922  11,609  14,430  1,121,815 
เพ่ิมข้ึน 2,394  168,679  15,326  16,538  1,378  8,876  213,191 
จ าหน่าย -  (45,479)  (4,930)  (2,132)  (189)  (5,643)  (58,373) 
โอนมาจากบญัชีสินทรัพย ์              
ไม่มีตวัตนอ่ืน (หมายเหตุ 10) -  -  -  396  -  -  396 
โอนเขา้ (ออก) 100  2,678  86  -  -  (2,864)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 320,728  749,774  86,206  92,724  12,798  14,799  1,277,029 
              

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  188,428  24,645  26,043  1,381  -  240,497 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  116,822  14,986  18,151  2,314  -  152,273 
จ าหน่าย -  (6,206)  (3,060)  (2,760)  -  -  (12,026) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 -  299,044  36,571  41,434  3,695  -  380,744 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  115,310  14,716  16,681  2,500  -  149,207 
จ าหน่าย -  (34,332)  (3,467)  (1,341)  (69)  -  (39,209) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 -  380,022  47,820  56,774  6,126  -  490,742 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

  
 
 

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า 

  
เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชแ้ละ 
อุปกรณ์ใชใ้น
การด าเนินงาน 

  
เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
อุปกรณ์ 
ส านกังาน 

  
 
 
 

ยานพาหนะ 

 งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
ทรัพยสิ์น
ระหวา่ง 
ติดตั้ง 

  
 
 
 

รวม 
              

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำก 
กำรด้อยค่ำ 

             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  (1,453)  -  -  -  -  (1,453) 
เพ่ิมข้ึน -  (1,180)  -  -  -  -  (1,180) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 -  (2,633)  -  -  -  -  (2,633) 
กลบัรายการค่าเผ่ือผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  2,633  -  -  -  -  2,633 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 -  -  -  -  -  -  - 
              
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 318,234  322,219  39,153  36,488  4,829  14,430  735,353 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  3,085  -  3,085 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 318,234  322,219  39,153  36,488  7,914  14,430  738,438 

              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 320,728  369,752  38,386  35,950  4,495  14,799  784,110 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  2,177  -  2,177 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 320,728  369,752  38,386  35,950  6,672  14,799  786,287 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
     เคร่ืองมือ         
     เคร่ืองใช ้  เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  ส่วน  และ  ติดตั้งและ    ทรัพยสิ์น   
 ส่วนปรับปรุง  ปรับปรุง  อุปกรณ์  อุปกรณ์    ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  ด าเนินงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 318,234  17,114  5,443  11,394  11,474  4,650  368,309 
เพ่ิมข้ึน -  388  145  1,169  1,130  1,648  4,480 
จ าหน่าย -  (18)  (141)  (226)  -  -  (385) 
โอนเขา้ (ออก) -  -  -  -  276  (276)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 318,234  17,484  5,447  12,337  12,880  6,022  372,404 
เพ่ิมข้ึน 2,394  3,611  57  1,824  -  3,411  11,297 
จ าหน่าย -  -  -  (37)  (967)  (9,333)  (10,337) 
โอนมาจากบญัชีสินทรัพย ์              
ไม่มีตวัตนอ่ืน (หมายเหตุ 10) -  -  -  396  -  -  396 
โอนเขา้ (ออก) 100  -  -  -  -  (100)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 320,728  21,095  5,504  14,520  11,913  -  373,760 
              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคา 2559 -  3,300  916  2,679  1,678  -  8,573 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,451  1,110  3,322  2,568  -  10,451 
จ าหน่าย -  (7)  (51)  (93)  -  -  (151) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 -  6,744  1,975  5,908  4,246  -  18,873 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  4,194  1,093  3,792  2,496  -  11,575 
จ าหน่าย -  -  -  (19)  (479)  -  (498) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 -  10,938  3,068  9,681  6,263  -  29,950 
              
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 318,234  10,740  3,472  6,429  5,549  6,022  350,446 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  3,085  -  3,085 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 318,234  10,740  3,472  6,429  8,634  6,022  353,531 

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

 
ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยข์องบริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  จ  านวนเงินรวม 
334.6 ลา้นบาท และ 318.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้  านองเพ่ือใช้เป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินใน
ประเทศตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 
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ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัอยูภ่ายใตสั้ญญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ  15 
 
มูลค่าตน้ทุนของอุปกรณ์บางรายการของกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่านั้นได ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีจ  านวนเงินรวมประมาณ 92.5 ลา้นบาท และ 41.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนกำรร้ือถอน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอนส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 85,106  86,158  -  - 
เพ่ิมข้ึน 32,301  8,550  3,302  - 
ลดลง (304)  (930)  -  - 
จ่าย (13,092)  (8,672)  -  - 
ยอดยกไปตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 104,011  85,106  3,302  - 

 
ประมาณการร้ือถอนดงักล่าวไดร้วมไวใ้นตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าส าหรับร้านอาหารของบริษทัย่อยท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีเช่าตาม
สัญญาเช่าด าเนินงานตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 
 
10. ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 
 
  งบการเงินรวม  
  (พนับาท) 
ค่ำควำมนิยม   
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  -  
เพ่ิมข้ึน (หมายเหตุ 8)  183,023 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  183,023 
ลดลง (หมายเหตุ 8)  (1,067) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  181,956 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  เคร่ืองหมายการคา้  สัญญาแฟรนไชส์  รวม 
รำคำทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 16,436  -   -   16,436 
เพ่ิมข้ึน (หมายเหตุ 8) 4,290  33,000  36,034  73,324 
จ าหน่าย (201)  -   -   (201) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 20,525  33,000  36,034  89,559 
เพ่ิมข้ึน  2,542  35,893  -   38,435 
จ าหน่าย (124)  -   -   (124) 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 9) (396)  -   -   (396) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 22,547  68,893  36,034  127,474 

        

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 7,554  -   -   7,554 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5,217  -   2,838  8,055 
จ าหน่าย (201)  -   -   (201) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 12,570  -   2,838  15,408 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,794  -   10,733  15,527 
จ าหน่าย (118)  -   -   (118) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 17,246  -   13,571  30,817 

        
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 7,955  33,000  33,196  74,151 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 5,301  68,893  22,463  96,657 

 
เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือธุรกิจกบับริษทัในประเทศสองแห่ง เพ่ือด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายซ้ือธุรกิจดงักล่าวจ านวนเงินรวม 35.9 ลา้นบาท 
 
การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
 
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ค านวณโดยการว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง ตามรายงานลงวนัท่ี 12 มกราคม 2561 
และวนัที่ 5 ตุลาคม 2561  
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
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ค่ำควำมนิยม 
 

วธีิการประเมินมูลค่า : วธีิคิดลดกระแสเงินสด 
   
ระยะเวลา : ประมาณการทางการเงิน 5 ปี ค านวณจากผลประกอบการในอดีตของธุรกิจอาหารไทย และประมาณการ

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้
   
อตัราการเติบโตของ
รายไดข้องร้านอาหาร
ท่ีเป็นเจา้ของเอง 

: อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

   
รายไดจ้ากแฟรนไชส์ซี : ประมาณการรายไดจ้ากแฟรนไชส์ซีท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 
  -  รายได้จากการให้ใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้าและค่าการตลาด ประมาณการจากรายได้จากการขายของ         

แฟรนไชส์ซีในอตัราต่าง ๆ กนั ตามประมาณการของผูบ้ริหาร 
  - รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ต่อร้านอาหารแฟรนไชส์ใหม่ มีอตัราคงท่ีในอตัราท่ีต่าง ๆ กนั ตามประมาณการ

ของผูบ้ริหาร 
  - รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบอาหารมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3  
   
จ านวนร้านอาหารท่ี
เป็นเจา้ของเองและ
ร้านอาหารแฟรนไชส์ 

: ใชข้อ้มูลจ านวนร้านอาหารท่ีเป็นเจา้ของเองและร้านอาหารแฟรนไชส์ตามท่ีมีอยู่จริงในปี 2560 และหลงัจากนั้น
ประมาณการโดยผูบ้ริหาร 
 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : อตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5  
   
อตัราคิดลด : อัตราร้อยละ 13.84 ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ   

อุตสาหกรรมของต้นทุนหน้ีสิน อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมข้ึน และค่าเบตา้โดยเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

   
อ่ืน ๆ : สมมติฐานอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณการจากขอ้มูลทางการเงินใน

อดีต และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่ีคาดไว ้
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เคร่ืองหมายการค้า  
 
วธีิการประเมินมูลค่า : วธีิพิจารณาจากรายได ้
   
เคร่ืองหมายการคา้ : เคร่ืองหมายการคา้ 3 ยีห่อ้ คือ ต ามัว่  เฝอและลาวญวน  
   
ระยะเวลา : พิจารณาความสามารถของเคร่ืองหมายการคา้ในการสร้างรายไดจ้ากประมาณการทางการเงิน 5 ปี โดยประมาณ

การจากผลประกอบการในอดีตยอ้นหลงั 2 ปี แผนการตลาดและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารระดบัสูง และแนวโน้ม
การเติบโตของธุรกิจในอุตสาหกรรม 

   

อตัราค่าใชสิ้ทธิ
เคร่ืองหมายการคา้ 

: อตัราร้อยละ 0.5 จากการเทียบเคียงการซ้ือและขายของตลาดในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั 

   
อตัราการเติบโตของ
รายได ้

: อตัราร้อยละ 1  

   
มูลค่าสุดทา้ย  : ประมาณการอตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 3 จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 ของเคร่ืองหมายการคา้แต่ละ

ยีห่อ้ 
   
อตัราคิดลด : อัตราร้อยละ 13.42 ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียของ    

อุตสาหกรรมของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และผลตอนแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมข้ึน  

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน 
การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 เน่ืองจากมีการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดน้ ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า 
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การทดสอบความอ่อนไหวจากการทดสอบการด้อยค่าในค่าความนิยม 
 
การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของธุรกิจอาหารไทย ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเน่ืองมาจาก
ความผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการค านวณ  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560) โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

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

อตัราคิดลด     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5  (24.0)  26.0 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1  (45.0)  55.0 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตก้ารประมาณการทางการเงินดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่ำลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร์   (พนับาท) 
รำคำทุน    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559    8,349 
เพ่ิมข้ึน   2,706 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559   11,055 
เพ่ิมข้ึน   948 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 9)   (396) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560   11,607 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่ำลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร์   (พนับาท) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559   2,223 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   2,957 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559   5,180 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   3,665 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560   8,845 
    

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559   5,875 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560   2,762 
 

11. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 
 (พนับาท) 
รำคำทุน  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 39,104 
เพ่ิมข้ึน 4,045 
โอนมาจากบญัชีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่า 24,785 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 67,934 
เพ่ิมข้ึน 16,062 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 83,996 
  

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 11,300 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5,895 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 17,195 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,084 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 26,279 
  

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 50,739 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 57,717 
 

กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่าจ านวนเงินรวม 24.8 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า” ในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซ่ึงเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวไดถู้กโอนไปเป็นสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
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12. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธิ 
 

รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวาคม 2559 

225592559 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  31 ธนัวาคม 2560 

2559 2559 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 7,518  3,658  -  11,176 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 30  54  -  84 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 527  (527)  -  - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
    พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุ 1,597  883  (320)  2,160 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 399  191  -  590 
ค่าเช่า 1,185  (16)  -  1,169 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 8,244  1,601  -  9,845 
รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี -  834  -  834 
รวม 19,500  6,678  (320)  25,858 

 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)  
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวาคม 2559 

2550=25 
225592559 

 ส าหรับปี  ส าหรับปี  31 ธนัวาคม 2560 
2559 2559 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
   พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุ 672  508         (253)       

- 
 927 

ค่าเช่า 65  (64)          -        
- 

 1 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน -   132          -  132 
สุทธิ 737  576         (253)     1,060 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 26,754  27,016  6,310  6,349 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (3,658)   (2,181)  -  - 
-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (54)  152  -  - 
-   ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 527  (236)  -  - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
 พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุ (883)   (551)  (508)  (224) 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (191)   (140)  -  - 
- ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูร้อการตดับญัชี -  (65)  -  (65) 
- ค่าเช่า 16   (61)  64  (21) 
-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน (1,601)   (3,037)  (132)  - 
-   รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (834)  -  -  - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20,076  20,897  5,734  6,039 
 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้ับผลคูณของก าไรทางบัญชีโดยใช้อตัราภาษีส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
        

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 101,888  110,515  16,562  360,502 
        

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20  20,117  22,102  3,312  72,100 
บวก (หกั) : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        

-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 4,618  3,069  2,750  2,537 
-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน ามาหกัภาษีไดเ้พ่ิมเติม (5,609)  (3,412)  (328)  (308) 
-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการซ้ือ        
 สินทรัพยจ์ากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 950          (862)  -   -  
-   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี -   -   -   (68,290) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20,076  20,897  5,734  6,039 
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

ตัว๋เงินจ่าย 3.5 - 4.0  3.5 - 4.0  700,000  555,850  700,000  555,850 
หกั ค่าธรรมเนียม            

จดัหาเงินกู ้            
รอตดับญัชี     (1,353)  -  (1,353)  - 

สุทธิ     698,647  555,850  698,647  555,850 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 75,000  35,000 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 1,047,850  1,013,850 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี (567,000)  (493,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 555,850  555,850 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 534,000  534,000 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี (389,850)  (389,850) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 700,000  700,000 

 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมี 
 
ก) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท และวงเงินกูย้ืมระยะส้ันจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงและมี

ดอกเบ้ียในอตัราเงินเบิกเกินบญัชีขั้นต ่าและอตัราเงินกู้ยืมขั้นต ่าลบร้อยละ 2.5 ต่อปี ตามล าดบั วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกันโดยการ
จ านองท่ีดินของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัไดย้กเลิกวงเงินดงักล่าว
ในวนัที่ 9 กนัยายน 2559 

 
ข) วงเงินสินเช่ือระยะส้ันจ านวนเงินรวม 100 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  ซ่ึงมีดอกเบ้ียในอตัราเงินกูย้ืมขั้นต ่าลบร้อยละ 

3.0 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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ในปี 2559 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศอีกแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 1,305 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย  
 

ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)  อตัราดอกเบ้ีย  เง่ือนไขของสัญญา 
ก) วงเงิน Term Loan     

(ค่าก่อสร้างอาคาร) 
 525  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า

ลบร้อยละ 2.75   
ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะส้ัน โดยท าตัว๋สัญญา
ใช้เ งินให้ไว้เป็นหลักฐาน คร้ังแรกภายในเดือน
มิถุนายน 2560 และบริษทัจะตอ้งเบิกรับเงินกู้ระยะ
ส้ันคร้ังสุดทา้ยภายใน 24 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกู้
ระยะส้ันคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีก าหนดระยะเวลาการ
ใช้ เ งิน  (Final Maturity Date)  ภ ายใน  24 เ ดื อน
หลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะส้ันคร้ังแรก  

2) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินตามแบบท่ี
ธนาคารก าหนด โดยตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับมี
ก าหนดการใชเ้งินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่เพ่ือ
ทดแทนตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบัท่ีครบก าหนดไดต้ามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

       

ข) วงเงิน Term Loan         
(ค่าท่ีดิน ค่าสินทรัพย์
จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั และเงินลงทุนใน
หุน้ของบริษทั กิวกริล 
กรุ๊ป จ ากดั) 

 380  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.75 ต่อ
ปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะส้ัน โดยท าตัว๋สัญญา
ใช้เงินให้ไวเ้ป็นหลักฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 
และบริษัทจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะส้ันคร้ังสุดทา้ย
ภายใน 24 เดือนหลังจากเบิกรับเงินกู้ระยะส้ันคร้ัง
แรก ทั้งน้ี โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้เงิน (Final 
Maturity Date) ภายใน 24 เดือนหลงัจากการเบิกรับ
เงินกูร้ะยะส้ันคร้ังแรก  
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ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)  อตัราดอกเบ้ีย  เง่ือนไขของสัญญา 
      2) บริษทัสามารถจะออกตัว๋สัญญาใชเ้งินตามแบบท่ี

ธนาคารก าหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมี
ก าหนดการใช้เ งินไม่เ กิน 90 ว ัน หรือตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบัใหม่เพ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้
ตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

       

ค) เงินกูย้มืระยะส้ัน  190  อตัราเงินกูย้มืขั้น
ต ่าลบร้อยละ 2.6 
ต่อปี 

 มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม แต่ไม่เกิน 180 วนั 
 

       

ง) วงเงินเบิกเกินบญัชี  10  อตัราเงินเบิกเกิน
บญัชีขั้นต ่า 

 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

       

จ) วงเงิน Term Loan (เพื่อ
ลงทุนซ้ือกิจการธุรกิจ
อาหารไทย) 

 200  อตัราเงินกูย้มืขั้น
ต ่าลบร้อยละ 2.25 
ต่อปี 

 1) บริษัทสามารถเบิกรับเงินกู้ระยะส้ัน โดยท าตั๋ว
สัญญาใชเ้งินใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในปี 
2559 และบริษทัจะตอ้งเบิกรับเงินกู้ระยะส้ันคร้ัง
สุดทา้ยภายใน 24 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะ
ส้ันคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้
เ งิ น  (Final Maturity Date)  ภ า ย ใน  24 เ ดื อน
หลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะส้ันคร้ังแรก 

2) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามแบบท่ี
ธนาคารก าหนด โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัมี
ก าหนดการใช้เ งินไม่เ กิน 90 ว ัน หรือตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบัใหม่เพ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้
ตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

4) วงเงินค ้าประกนัโดยใบหุ้นของบริษทัย่อย 2 แห่ง 
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 99 ของหุ้นทั้งหมดตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุ 8 

 
วงเงินสินเช่ือ ก) - ง) ค  ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึง
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 27  และบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีระบุในสัญญาเงินกูเ้ก่ียวกบัการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบนั
และการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น ใหค้งอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย เป็นตน้ 
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เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศอีกแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 200 ลา้นบาท เพื่อใชร้องรับ
การจ่ายเงินปันผล มีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าลบร้อยละ 2.95 ต่อปี วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ของบริษทั และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 
 
14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หน้ีการคา้        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 962  1,344  -  - 
- บริษทัอ่ืน 175,172  103,881  -  - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  80  36  46 
- บริษทัอ่ืน 73,415  21,881  1,770  2,052 
รวม 249,549  127,186  1,806  2,098 

 
15. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ 

 
บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือซ้ือยานพาหนะตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 โดยมีจ านวนงวดการ
ผอ่นช าระ 60 งวด งวดละเท่า ๆ กนัทุกเดือน สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดปี 2563 กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ซ้ือภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน
น้ีจะโอนเป็นของบริษทัต่อเม่ือบริษทัช าระเงินทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิงดงักล่าวแลว้ โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ปี  2560  2559  2560  2559 
2560  -  828  -  828 
2561  828  828  828  828 
2562  828  828  828  828 
2563  407  407  407  407 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  2,063  2,891  2,063  2,891 
หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (125)  (237)  (125)  (237) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า  1,938  2,654  1,938  2,654 
หกั    ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -               
  สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (751)  (716)  (751)  (716) 
สุทธิ  1,187  1,938  1,187  1,938 
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16. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559  มีดงัต่อไปน้ี 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,293  - 
เพ่ิมข้ึน 1,610  - 
ใชไ้ป (911)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 1,992  - 
เพ่ิมข้ึน 2,312  - 
ใชไ้ป (1,352)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2,952  - 

 
17. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
บริษทัและกลุ่มบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์
เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 4,641  1,979 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,796  1,079 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 106  39 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (145)  - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 589  261 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 7,987  3,358 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,224  2,464 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 185  77 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,598)  (1,267) 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 10,798  4,632 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
ในก าไรส าหรับปี :        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,224  2,796  2,464  1,079 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 185  106  77  39 
ในก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี :        
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ        
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,598)  589  (1,267)  261 
รวม 2,811  3,491  1,274  1,379 

 
ขอ้สมมุติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 
อตัราคิดลด  ร้อยละ 1.96  ร้อยละ 2.34 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคตเฉล่ีย ร้อยละ 5  ร้อยละ 5 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 59  ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 58 
อตัราทุพพลภาพ ร้อยละ 5  ร้อยละ 5 
อตัรามรณะ 100% ตามตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 
 100% ตามตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
 
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกับอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและอา้งอิงตามตารางมรณะซ่ึงประกาศโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 
18. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 2559  ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวน 135 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 140.625 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 14.0625 ลา้นหุ้น มูลค่า       
หุน้ละ 10 บาท)  บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 
 
ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นใหม่รายหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 5.6 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 562,500 หุ้น ในราคา
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และบันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 78.3 ล้านบาท ท่ีเกิดจากการธุรกิจตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 บัญชี
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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19. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กลุ่มบริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิทุก
คราวท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้
 
เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 มีมติอนุมติัเพ่ิมการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจาก 13.50 ลา้นบาท เป็น 
14.06 ลา้นบาท  
 
20. จ่ำยเงินปันผล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลใน
อตัราหุน้ละ 22.50 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 13,500,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 303.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 2560 12 มิถุนายน 2560 และวนัที่ 22 สิงหาคม 2560 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 980 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 300,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 294 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2559 
  
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 176 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 250,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 44 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2559 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 3.5625 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 800,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2.85 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2559 
 
21. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนท่ีจดทะเบียน 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเขา้เป็นกองทุนจด
ทะเบียนโดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั  ตามระเบียบกองทุนสมาชิกตอ้งจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายสมทบเขา้กองทุนใน
อัตราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนพนักงาน  กลุ่มบริษัทได้แต่งตั้ งผูจ้ ัดการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินรวมประมาณ 4.6 ลา้นบาท และ 4.5 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559  ตามล าดบั (ของบริษทัจ านวนเงินประมาณ 2.2 ลา้นบาท และ 2.0 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 ตามล าดบั ) 
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22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  ไดแ้ก่ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
ตน้ทุนวตัถุดิบ 868,338  731,445  -  - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 678,929  573,484  141,980  120,534 
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 428,814  403,399  8,475  19,309 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 173,818  166,223  15,240  13,408 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 238,921  179,465  24,871  29,104 
รวม 2,388,820  2,054,016  190,566  182,355 

 
23. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับแต่ละปีดว้ยจ านวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี 
 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  ค  านวณไดด้งัน้ี 
 

  ลา้นหุน้ 
  2560  2559 
จ านวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม  14.1  13.5 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี  -   0.1 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)   14.1  13.6 

 
24. สัญญำระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัเพ่ือเช่าท่ีท  าการกลุ่มบริษทั  พ้ืนท่ีร้านอาหารและอุปกรณ์
ภายใตสั้ญญาดงักล่าว ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น” และ “เงินมดัจ า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม จ านวนเงินรวม 
145.9 ลา้นบาท และ 128.3 ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงินรวม 0.8 ลา้นบาท และ 2.9 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  
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จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี  276,893  256,431  2,676  4,622 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  301,052  170,066  617  6,758 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี  10,779  17,834  -  - 
รวม  588,724  444,331  3,293  11,380 

 
25. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัย่อย  เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายการ
บญัชีส าหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทุนให้มีจ  านวนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือจ่ายช าระหน้ีส าหรับภาระผูกพนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นงบการเงิน  จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัไม่มี
ปัญหาความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
  
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญั 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นการให้สินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีให้แก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ
ก าหนด  ฝ่ายบริหารไดค้วบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายการใหสิ้นเช่ือและวธีิการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีการให้
สินเช่ือไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจาก
สินเช่ือท่ีเป็นนัยส าคญัจากการการเก็บหน้ีไม่ได ้ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ออกใหม่) (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 

                   58 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  
 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียมีนอ้ย กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้  าสัญญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียง
ดงักล่าว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  
 2560 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  112,628 21,029 133,657 0.37 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  26,049   26,049 - 
เงินมดัจ า        -         -         -         -  148,235 148,235 - 
รวม        -         -         -     112,628 195,313 307,941  

        
   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -        -         -  698,647        -  698,647 3.5 - 4.0 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - -        -         -  249,549 249,549 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -  12,395 12,395 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน         751          1,187        -         -         -       1,938 5.19 
รวม         751         1,187        -      698,647    261,944  962,529  
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 งบการเงินรวม  
 2559 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  115,330 12,926 128,256 0.37 - 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  22,522   22,522 - 
เงินมดัจ า        -         -         -         -  132,498 132,498 - 
รวม        -         -         -    115,330 167,946 283,276  

        
   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -        -         -  555,850        -  555,850 3.5 - 4.0 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - -        -         -  127,186 127,186 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - -        -         -  6,743 6,743 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน        716          1,938        -         -            -       2,654 5.19 
รวม        716         1,938        -    555,850   133,929  692,433  
        

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2560 (พนับาท)  
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี      
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

 
ไม่มี 

 อตัราดอกเบ้ีย  

 
 

       รวม  

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 
        
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        -         -         -  86,910 39 86,949 0.37 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -             21,891            21,891 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -        141,180        -      141,180 4.15 
เงินมดัจ า        -         -         -         -      1,376        1,376 - 
รวม        -         -         -    228,090   23,306    251,396  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        -         -         -  698,647        -  698,647 3.50 - 4.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  1,806 1,806 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 34,244        -         -         -         -  34,244 1.05 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -        -         -         -  169 169 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน          751          1,187        -         -         -      1,938 5.19 
รวม     34,995          1,187        -    698,647        1,975 736,804  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559 (พนับาท)  
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี      
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกวา่ 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

 
ไม่มี 

 อตัราดอกเบ้ีย  

 
 

       รวม  

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 
        
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        -         -         -  74,319 53 74,372 0.37 - 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -             23,424            23,424 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย        -         -         -        265,170        -        265,170 4.15 
เงินมดัจ า        -         -         -         -        3,637     3,637 - 
รวม        -         -         -    339,489     27,114 366,603  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        -         -         -  555,850        -  555,850 3.50 - 4.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        -         -         -         -  2,098 2,098 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 18,566        -         -         -         -  18,566 1.10 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -        -         -         -  35 35 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน          716          1,938        -         -         -       2,654 5.19 
รวม     19,282          1,938        -    555,850        2,133 579,203  

 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  และเงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียง
กบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน : ไม่สามารถค านวนมูลค่ายติุธรรมไดเ้น่ืองจากไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมได ้
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็นสาระส าคญั   เน่ืองจากมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
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26. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 เป็นดงัน้ี   
 

 2560 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,422.0  3.0  2,425.0 
ตน้ทุนขายและบริการ (1,877.3)  (1.4)  (1,878.7) 
ก าไรขั้นตน้ 544.7  1.6  546.3 

รายไดอ่ื้น     90.2 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (86.7) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (423.4) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (24.5) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (20.1) 
ก าไรส าหรับปี     81.8 

 
 2559 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
รายไดจ้ากการขายและบริการ  2,157.6    0.5   2,158.1 
ตน้ทุนขายและบริการ  (1,668.8)   (0.4)  (1,669.2) 
ก าไรขั้นตน้  488.8    0.1   488.9 

รายไดอ่ื้น     23.8 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (56.2) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (328.6) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (17.4) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (20.9) 
ก าไรส าหรับปี     89.6 
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27. ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  
 
ก) บริษัทและกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจัดซ้ือสินทรัพย ์ สินค้าและบริการจ านวนเงินรวม 50.4 ล้านบาท และ 107.3         

ลา้นบาท ตามล าดบั (2559 : 2.2 ลา้นบาท และ 29.1 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
        
ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือค ้าประกนัต่อบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นจ านวน

เงิน 0.6 ลา้นบาท (2559 : 0.9 ลา้นบาท) 
 
ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูย้มืของบริษทัจ านวนเงิน 780.0 ลา้นบาท (2559 : 380.0 ลา้นบาท) 
 
28. กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน     
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเน่ืองและรักษาไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  3.4 : 1  4.4 : 1  2.8 : 1  3.4 : 1 

 
หน้ีสินหมายถึงหน้ีสินรวมและทุนหมายถึงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
 
กลุ่มบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการจัดการส่วนทุนของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 
29. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีย่ังไม่ได้ใช้     
 
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีการบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงานเฉพาะท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั ดงัต่อไปน้ี  
 
                 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงาน

ท่ียกเลิก 
2561 
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                 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานด าเนินงาน 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) การวดัมูลค่ายติุธรรม 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การน าเสนองบการเงิน 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
2561 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้ 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่า 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้ 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
2561 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้มื 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก

จากงาน 
2561 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) ก าไรต่อหุ้น 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
2561 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2561 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ

บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
2561 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
2561 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

2561 
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                 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  ปีมีผลบงัคบัใช ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนด

เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

2561 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2561 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่าด าเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 2561 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุ้น 
2561 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบของ
กฎหมาย 

2561 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 2561 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2561 

  
ผูบ้ริหารคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผูบ้ริหาร
อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 



 
 
 

 
 
 
 

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษทัย่อย 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   คณะกรรมการบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิ ถุนายน 2561 และงบแสดง                     
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงิน    
ระหว่างกาล”) ของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั  ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้           
ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(นายอภิชาติ สายะสิต)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที่ 19 ตุลาคม 2561 



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561

สินทรัพย์

 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 121,582,680            133,657,582            75,991,564              86,949,472              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4, 5 28,623,131              26,049,311              30,287,346              21,891,480              

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 4 -                           -                           145,769,368            141,180,456            

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6, 23 93,892,251              97,131,931              -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2,995,299                7,218,877                -                           714,959                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4, 7 31,342,292              22,265,922              6,943,488                4,107,579                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 278,435,653            286,323,623            258,991,766            254,843,946            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 8, 13 -                           -                           453,816,208            433,916,208            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 13, 15, 23 713,368,195            786,287,327            345,854,705            343,810,411            

ค่าความนิยม 181,955,945            181,955,945            -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 10 91,076,319              96,656,677              2,468,120                2,762,498                

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 53,005,023              57,717,054              -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 25,354,173              25,858,137              1,442,074                1,059,543                

เงินมดัจาํ 4, 21 153,492,893            148,235,099            1,793,820                1,375,520                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 12,117,649              5,824,594                1,740,073                1,926,936                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,230,370,197         1,302,534,833         807,115,000            784,851,116            

รวมสินทรัพย์ 1,508,805,850         1,588,858,456         1,066,106,766         1,039,695,062         

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 2



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 8, 9, 13, 23 669,429,421            698,647,254            669,429,421            698,647,254            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4, 14 211,977,209            249,549,027            6,544,742                1,805,765                

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 4 -                           -                           105,210,724            34,243,861              

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 9, 15 1,302,979                751,253                   1,302,979                751,253                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,811,385              9,672,761                170,272                   -                           

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4 63,521,651              72,712,587              13,978,643              15,451,830              

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - 

   ส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 8,881,380                5,259,331                -                           -                           

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - 

   ส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 4,120,846                6,899,193                -                           -                           

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนจาก

   โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 16 3,671,919                2,951,598                -                           -                           

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 13,011,358              -                           152,647                   -                           

หนีสินหมุนเวียนอืน 31,390,314              32,405,030              4,262,235                3,563,418                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,019,118,462         1,078,848,034         801,051,663            754,463,381            

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน -                           12,394,762              -                           169,477                   

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 15 1,947,481                1,186,708                1,947,481                1,186,708                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

   พนกังานเมือเกษียณอายุ 17 13,746,366              10,798,124              6,205,333                4,632,431                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนการรือถอน 9 48,655,712              104,010,624            2,578,000                3,301,625                

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 3,855,005                3,287,493                -                           -                           

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 5,685,485                4,510,118                -                           -                           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 9,223,256                8,253,256                -                           -                           

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 83,113,305              144,441,085            10,730,814              9,290,241                

รวมหนีสิน 1,102,231,767         1,223,289,119         811,782,477            763,753,622            

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

- ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 14,062,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 140,625,000            140,625,000            140,625,000            140,625,000            

- ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 14,062,500 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 140,625,000            140,625,000            140,625,000            140,625,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 78,332,685              78,332,685              78,332,685              78,332,685              

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 144,397,578            144,371,431            -                           -                           

กาํไรสะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 14,062,500              14,062,500              14,062,500              14,062,500              

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,158,073              (11,821,786)             21,304,104              42,921,255              

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 406,575,836            365,569,830            254,324,289            275,941,440            

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,753)                      (493)                         -                           -                           

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 406,574,083            365,569,337            254,324,289            275,941,440            

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,508,805,850         1,588,858,456         1,066,106,766         1,039,695,062         

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 4



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 708,395,549            590,797,731            -                           -                           

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 21,027,477              10,030,007              -                           -                           

รายไดค่้าบริหารจดัการและอืน ๆ -                           -                           66,189,757              56,324,414              

รายไดอื้น 9 23,912,856              5,005,590                4,236,548                2,688,866                

รวมรายได้ 753,335,882            605,833,328            70,426,305              59,013,280              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4 552,243,162            458,632,848            -                           -                           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 31,717,974              22,152,196              -                           -                           

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 4 104,975,553            105,389,102            57,623,730              46,460,949              

ตน้ทุนทางการเงิน 4 6,415,612                5,889,060                6,744,553                5,947,202                

รวมค่าใช้จ่าย 695,352,301            592,063,206            64,368,283              52,408,151              

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 57,983,581              13,770,122              6,058,022                6,605,129                

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 12 (11,055,082)             (2,958,503)               (1,812,423)               (1,778,540)               

กาํไรสําหรับงวด 46,928,499              10,811,619              4,245,599                4,826,589                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 46,928,499              10,811,619              4,245,599                4,826,589                

การแบ่งปันกาํไรสําหรับงวด

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 46,928,275              10,812,033              4,245,599                4,826,589                

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 224                          (414)                         -                           -                           

46,928,499              10,811,619              4,245,599                4,826,589                

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 46,928,275              10,812,033              4,245,599                4,826,589                

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 224                          (414)                         -                           -                           

46,928,499              10,811,619              4,245,599                4,826,589                

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 20 3.34                         0.77                         0.30                         0.34                         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 5



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,405,969,958         1,145,652,452         -                           -                           

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 34,067,751              25,491,758              -                           -                           

รายไดค่้าบริหารจดัการและอืน ๆ -                           -                           130,835,633            110,094,640            

รายไดอื้น 9 29,271,049              13,972,330              6,491,563                5,600,520                

รวมรายได้ 1,469,308,758         1,185,116,540         137,327,196            115,695,160            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4 1,092,374,646         894,034,657            -                           -                           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 58,739,536              36,538,014              -                           -                           

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 4 217,802,939            208,968,244            111,994,704            93,998,505              

ตน้ทุนทางการเงิน 4 12,762,246              11,103,370              13,274,650              11,214,804              

รวมค่าใช้จ่าย 1,381,679,367         1,150,644,285         125,269,354            105,213,309            

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 87,629,391              34,472,255              12,057,842              10,481,851              

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 12 (16,557,042)             (7,392,117)               (3,581,243)               (3,042,766)               

กาํไรสําหรับงวด 71,072,349              27,080,138              8,476,599                7,439,085                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 71,072,349              27,080,138              8,476,599                7,439,085                

การแบ่งปันกาํไรสําหรับงวด

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 71,073,609              27,079,696              8,476,599                7,439,085                

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,260)                      442                          -                           -                           

71,072,349              27,080,138              8,476,599                7,439,085                

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 71,073,609              27,079,696              8,476,599                7,439,085                

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,260)                      442                          -                           -                           

71,072,349              27,080,138              8,476,599                7,439,085                

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 20 5.05                         1.93                         0.60                         0.53                         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 6



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการรวม จดัสรรเป็น ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

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

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       -                       6,993,995             -                       -                       6,993,995             -                       6,993,995             

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย -                       -                       -                       562,500                (562,500)              -                       -                       -                       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       27,079,696           27,079,696           442                       27,080,138           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2560 140,625,000         78,332,685           137,975,802         14,062,500           (67,833,279)         303,162,708         370                       303,163,078         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 140,625,000         78,332,685           144,371,431         14,062,500           (11,821,786)         365,569,830         (493)                     365,569,337         

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       -                       26,147                  -                       -                       26,147                  -                       26,147                  

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       71,073,609           71,073,609           (1,260)                  71,072,349           

จ่ายเงินปันผล 19 -                       -                       -                       -                       (30,093,750)         (30,093,750)         -                       (30,093,750)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 140,625,000         78,332,685           144,397,578         14,062,500           29,158,073           406,575,836         (1,753)                  406,574,083         

งบการเงินรวม (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 7



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

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

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย -                      -                      562,500              (562,500)             -                      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      7,439,085           7,439,085           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2560 140,625,000       78,332,685         14,062,500         38,518,441         271,538,626       

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      8,476,599           8,476,599           

จ่ายเงินปันผล 19 -                      -                      -                      (30,093,750)        (30,093,750)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 140,625,000       78,332,685         14,062,500         21,304,104         254,324,289       

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 8



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 71,072,349            27,080,138            8,476,599              7,439,085              

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ

   ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 91,111,765            83,186,391            6,167,018              7,416,424              

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,148,746              13,457,004            -                         6,852                     

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 4                            5,633                     -                         -                         

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร (3,404,616)            8,985,276              (1,349)                    -                         

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 536,352                 183,831                 -                         -                         

ค่าเผอืสินคา้เสือมสภาพ 700,790                 204,142                 -                         -                         

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 357,335                 (2,632,671)            -                         -                         

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ (2,608,052)            -                         -                         -                         

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ - สุทธิ (5,744,719)            -                         -                         -                         

กลบัรายการประมาณการหนีสินการรือถอน (17,265,831)          (304,008)                -                         -                         

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 2,948,242              2,207,015              1,572,902              1,272,531              

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 720,321                 310,402                 -                         -                         

ตน้ทุนทางการเงิน 12,762,246            11,103,370            13,274,650            11,214,804            

ดอกเบียรับ (645,814)                (1,012,060)            (4,359,054)            (5,139,714)            

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 16,557,042            7,392,117              3,581,243              3,042,766              

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (2,573,820)            (5,032,228)            (8,395,865)            3,747,290              

สินคา้คงเหลือ 2,002,538              10,850,004            -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (9,436,628)            (8,309,321)            (2,715,920)            (1,332,714)            

เงินมดัจาํ (5,257,794)            (5,583,679)            (418,300)                2,261,579              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                         630,746                 -                         -                         

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (46,881,766)          42,026,939            4,738,978              1,707,530              

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 616,596                 (508,284)                (16,830)                  (2,431)                    

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (9,061,058)            2,509,768              (1,425,207)            (3,739,295)            

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,014,716)            (4,118,877)            698,816                 2,398,966              

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 6,797,613              3,103,645              -                         -                         

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 4,141,739              5,244,453              -                         -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 970,000                 -                         -                         -                         

รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 901,822                 -                         901,822                 -                         

จ่ายภาษีเงินได้ (16,885,754)          (13,877,287)          (3,793,502)            (3,466,253)            

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 94,564,932            177,102,459          18,286,001            26,827,420            

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 9



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4,750,122              384,486                 7,176                     -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขึน -                         -                         (19,900,000)          -                         

รับคืนเงินจากการซือธุรกิจ -                         1,066,964              -                         1,066,961              

เงินสดรับชาํระจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                         -                         805,570,173          842,580,570          

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                         -                         (810,159,085)        (755,601,983)        

ซือสินทรัพยถ์าวร (37,219,183)          (31,315,082)          (6,279,862)            (4,535,579)            

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (803,750)                (36,741,765)          (706,250)                (684,550)                

จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่า -                         (2,000,000)            -                         -                         

จ่ายค่ารือถอน (1,464,279)            (6,938,689)            -                         -                         

รับดอกเบีย 648,737                 998,088                 4,239,064              5,331,218              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (34,088,353)          (74,545,998)          (27,228,784)          88,156,637            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1,795,000,000       1,777,550,000       1,795,000,000       1,777,550,000       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย -                         -                         582,482,089          156,632,101          

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (1,825,000,000)     (1,667,550,000)     (1,825,000,000)     (1,667,550,000)     

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย -                         -                         (511,515,226)        (155,600,419)        

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (347,775)                (353,741)                (347,775)                (353,741)                

จ่ายเงินปันผล (30,093,750)          (200,552,500)        (30,093,750)          (200,552,500)        

จ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ -                         (1,370,000)            -                         (1,370,000)            

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (12,109,956)          (10,807,681)          (12,540,463)          (10,918,923)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (72,551,481)          (103,083,922)        (2,015,125)            (102,163,482)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (12,074,902)          (527,461)                (10,957,908)          12,820,575            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 133,657,582          128,255,677          86,949,472            74,372,012            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 121,582,680          127,728,216          75,991,564            87,192,587            

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 10



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

2561 2560 2561 2560

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงนิสด 0 0 -                         0

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

-  เงินสดในมือ 7,893,276              5,380,442              168,117                 17,080                   

-  เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 39,966,096            37,173,375            3,074,549              2,625,029              

-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 73,723,308            85,174,399            72,748,898            84,550,478            

รวม 121,582,680          127,728,216          75,991,564            87,192,587            

2) สินทรัพยถ์าวรเพมิขึนโดย :

-  จ่ายเงินสด 37,219,183            31,315,082            6,279,862              4,535,579              

-  หนีสินหมุนเวียนอืน 9,309,948              -                         -                         -                         

-  ประมาณการหนีสินการรือถอน (หมายเหตุ 9) 530,285                 11,916,148            -                         11,916,148            

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

รวม 48,719,690            43,231,230            7,940,136              16,451,727            

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 11



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาลและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
7   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น  
8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  
9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
10   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  
11   สิทธิการเช่า - สุทธิ  
12   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    
13   เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  
14   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
15   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  
16   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  
17   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอายุ  
18   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
19   เงินปันผล  
20   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  
21   สัญญาเช่าระยะยาว  
22   ส่วนงานด าเนินงาน  
23   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
24   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

    
    

       
        
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหว่างกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกั
ในการใหบ้ริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มสรุปไดด้งัน้ี 
 

  ถือหุน้ (ร้อยละ) 
ผูถื้อหุน้  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

     

ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงตรง :     
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  9.57 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  9.57 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงอ้อม :     
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  35.04 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  35.04 
อ่ืน ๆ  10.78  10.78 
รวม  100.00  100.00 

 
ท่ีอยู่จดทะเบียนของส านักงานใหญ่ของบริษัทตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย   
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 8 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   ทุนช าระแลว้(ลา้นบาท)     สัดส่วน (ร้อยละ) 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
  
การถือหุน้ 

 30 มิถุนายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

บริษัทย่อย 
 

       
 

  
บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ร้านอาหาร  30.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั ร้านอาหาร  25.0  25.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั ร้านอาหาร  80.0  80.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  ร้านอาหาร  30.0  30.0  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั  

บริการ  17.0  17.0  ทางตรง  99.99  99.99 

บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั ร้านอาหาร  20.0  0.1  ทางตรง  99.99  99.97 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั เจา้ของเคร่ืองหมาย           
 การคา้/การบริการ  5.0  5.0  ทางตรง  99.99  99.99 

 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

 
ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             
งบการเงินระหว่างกาลมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนัเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว  
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 
งบการเงินระหว่างกาลได้จัดท าข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินระหวา่งกาล 
 
เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ข) หลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร
จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

ค) กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของ            
กลุ่มบริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

3.1 นโยบายการบญัชีและวธีิการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยกเวน้วิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือ ซ่ึงเปล่ียนจากการตีราคาดว้ยราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน - ออก
ก่อน เป็นวิธีราคาต้นทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการตีราคาสินคา้คงเหลือต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีสาระส าคญั 

 
3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
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                    16 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
  
รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร  ประเทศท่ีจัดตั้ง/สัญชำติ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จ  ากดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
     
บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั  

ไทย 

 

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั 

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

(จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 
24 กรกฎาคม 2561) 

  

     
บริษทั สุทธารา สวที  จ  ากดั   ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนักบับริษทั  
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรร้อยละ 2 
ค่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดด้อกเบ้ีย  ตน้ทุนการกูย้มืบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.05 ต่อปี 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกวา่จ านวนเงินท่ีผูถื้อหุน้

อนุมติั 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
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รายการบญัชีท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 
2560  2561  2560 

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรและอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย   -    -  54,202  56,324 

        
รำยได้จำกกำรให้สิทธ์ิแฟรนไชส์        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2    -    -    - 
        
รำยได้อ่ืน        
   บริษทัยอ่ย   -    -  1,944    - 

        
รำยได้จำกกำรขำย        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10    -    -    - 

        
ดอกเบีย้รับ        
   บริษทัยอ่ย   -    -  2,045  2,172 

        
ซ้ือวัตถุดบิอำหำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,149  2,865    -    - 

        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 547  427    -    - 

        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17    -    -    - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   300    -    300    - 
   รวม 317    -  300    - 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        
   บริษทัยอ่ย   -    -  329  58 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
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                    18 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 
2560  2561  2560 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 8,897  8,813  8,897  8,813 
 ผลประโยชน์ระยะยาว 174  201  174  201 
 รวม 9,071  9,014  9,071  9,014 

 
รายการบญัชีท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 
2560  2561  2560 

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรและอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย   -    -  118,848  110,095 

        
รำยได้จำกกำรให้สิทธ์ิแฟรนไชส์        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  15    -    - 
        
รำยได้อ่ืน        
   บริษทัยอ่ย   -    -  1,944  267 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12    -    -    - 
  รวม 12    -  1,944  267 

        
รำยได้จำกกำรขำย        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 141  41    -    - 

        
ดอกเบีย้รับ        
   บริษทัยอ่ย   -    -  3,949  4,389 

        
ซ้ือวัตถุดบิอำหำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,094  5,532    -    - 

        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,029  833    -    - 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 
2560  2561  2560 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย   -    -   88  2 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22  2    -    - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300    -   300    - 
 รวม 322  2  388  2 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        
   บริษทัยอ่ย   -    -  512  111 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 17,802  17,900  17,802  17,900 
 ผลประโยชน์ระยะยาว 348  401  348  401 
 รวม 18,150  18,301  18,150  18,301 

 
ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -  -  9,985 •  9,006 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั -  -  3,042 •  3,037 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั -  -  4,721 •  4,421 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  -  -  1,506 •  1,176 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั -  -  6,293 •  1,053 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั -  -  4,702 •  3,101 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอร์จ้ี จ  ากดั -  -  32 •  32 

รวมบริษทัยอ่ย -  -  30,281  21,826 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั -  31  -  31 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  31  30,281  21,857 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
เงินมัดจ ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั 2,667  2,667  -  - 

        
เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 706  782  -  - 
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั 164  180  -  - 
   บริษทั สุทธารา สวที  จ  ากดั 131  -  -  - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 1,001  962  -  - 

        
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -  -  -  8 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั -  -  -  28 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  36 

        
ค่ำที่ปรึกษำค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300  -   300  -  

        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน)       
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -  -  -  57 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  -  -  155  133 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั -  -  66  141 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั -  -  325  202 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั -  -  250  141 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  796  674 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -  -  46  - 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั -  -  49  18 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ  ากดั -  -  16  11 
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  111  29 

 
 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม          30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม          30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม         
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั      -  4.15  -  -  -  4,488 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั 4.15  4.15  -  -  44,246  37,776 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 4.15  4.15  -  -  24,408  37,931 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 4.15  4.15  -  -  26,402  6,707 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 4.15  4.15  -  -  50,713  54,278 
 รวม     -  -  145,769  141,180 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 -  141,180 

เพ่ิมข้ึน -  810,159 
ลดลง -  (805,570) 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 -  145,769 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม          30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม          30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม         
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย            
บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 1.05         -  -  -  37,698   - 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั 1.05  1.05  -  -  19,627  13,491 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั 1.05  1.05  -  -  47,886  20,753 
รวม     -  -  105,211  34,244 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 
 
                                   พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 -  34,244 
เพ่ิมข้ึน -  582,482 
ลดลง -  (511,515) 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 -  105,211 

 
5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

  
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้       -   
- บริษทัอ่ืน 24,552  19,311  - -  - 
        
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  31  30,281  21,857 
- บริษทัอ่ืน 4,071  6,707  6  34 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4,071  6,738  30,287  21,891 
รวม 28,623  26,049  30,287  21,891 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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การวเิคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้       -   
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 20,210  14,499  - -  - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี      -   
-  ไม่เกิน 3 เดือน 4,322  4,802  - -  - 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  12  10  - -  - 
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 8  -  - -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 24,552  19,311  - -  - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน         
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 2,366  4,162  30,283  21,891 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 1,212  2,215  3  - 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 493  361  1  - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4,071  6,738  30,287  21,891 
รวม 28,623  26,049  30,287  21,891 

 

6. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
        

วตัถุดิบอาหาร 66,196  71,555  -  - 
เคร่ืองด่ืม 2,855  3,216  -  - 
ของใชส้ิ้นเปลือง 25,962  22,781  -  - 
รวม 95,013  97,552  -  - 
หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (1,121)  (420)  -  - 
สุทธิ 93,892  97,132  -  - 
        มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด/ปี 536  432  -  - 
        
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพสินคา้คงเหลือ        
ในระหวา่งงวด/ปี 701  272  -  - 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 มิถุนายน

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
        

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษี 7,880  4,138  485  230 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 12,713  7,698  5,283  2,777 
เงินมดัจ าท่ีขอคืนภายในหน่ึงปี 4,735  3,594  -  - 
อ่ืน ๆ 6,014  6,836  1,175  1,101 
รวม 31,342  22,266  6,943  4,108 
 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - รำคำทุน 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม  2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

     พนับาท 
 ทุนช าระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  วธีิราคาทุน 
         (ลา้นบาท)             (ร้อยละ)   (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
            

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 30  30  99.99  99.99  30,000  30,000 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 25  25  99.99  99.99  25,000  25,000 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั 80  80  99.99  99.99  80,000  80,000 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  30  30  99.99  99.99    29,999    29,999 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 17  17  99.99  99.99  17,500  17,500 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 20  0.1  99.99  99.97  20,000  100 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั 5  5  99.99  99.99  251,317  251,317 
รวม         453,816  433,916 
 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการลงทุนเพ่ิมในบริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 
จ านวนเงิน 19.9 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 
20,000,000 บาท (หุน้สามญั 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2561  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 บริษทัไดใ้ช้ใบหุ้นของบริษทัย่อย 2 แห่ง ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 99  ของหุ้นทั้งหมด ค ้าประกันเงินกูย้ืมระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 (วนัที่ 30 มิถุนายน 2561: ไม่มี) 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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9. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 786,287  343,810 
เพ่ิมข้ึน 48,719  7,940 
จ าหน่ายและตดับญัชี  (4,468)  (5) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (37,155)  (724) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (80,015)  (5,166) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2561 713,368  345,855 

 
ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 จ  านวนเงินรวม 342.1  ลา้นบาท และ 334.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้  านองเพ่ือใช้เป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกันวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืม     
ระยะส้ันจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13  
 
ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัอยูภ่ายใตสั้ญญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 
 
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนกำรร้ือถอน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 104,011  3,302 
เพ่ิมข้ึน 530  - 
กลบัรายการประมาณการการร้ือถอนโดย    
-  การปรับลดบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (37,155)  (724) 
-  รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น (17,266)  - 
จ่าย (1,464)  - 
ยอดยกไปตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 48,656  2,578 

 
 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 96,657  2,762 
เพ่ิมข้ึน 804  706 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (6,385)  (1,000) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2561 91,076  2,468 

 
11. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่าในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 57,717  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (4,712)  - 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2561 53,005  - 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
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12. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561  มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 1 มกราคม 2561 

225592559 
 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  30 มิถุนายน 2561 

2559 2559 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 11,176  487  -  11,663 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 84  140  -  224 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        
   เม่ือเกษียณอาย ุ 2,160  589  -  2,749 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 590  144  -  734 
ค่าเช่า 1,169  111  -  1,280 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 9,845  (2,373)  -  7,472 
รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 834  398  -  1,232 
รวม 25,858  (504)  -  25,354 
 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)  
  บนัทึกเป็นรายไดใ้น  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 1 มกราคม 2561 

225592559 
 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  30 มิถุนายน 2561 

2559 2559 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        
   เม่ือเกษียณอาย ุ 927  314  -  1,241 

ค่าเช่า 1  -  -  1 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 132  68  -  200 
รวม 1,060  382  -  1,442 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 7,301  5,810  2,005  1,941 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 941  (2,275)         -         - 
-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 43  (43)         -         - 
-   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  22         -         - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        
 เม่ือเกษียณอาย ุ (295)  (221)  (157)  (128) 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (80)  (31)  -         - 
- ค่าเช่า 76  (22)  -  (1) 
-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 3,175  (282)  (36)  (33) 
-   รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (106)         -  -         - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11,055  2,958  1,812  1,779 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 16,053  12,769  3,963  3,299 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (487)  (4,678)         -         - 
-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (140)  (40)         -         - 
-   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  527         -         - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        
 เม่ือเกษียณอาย ุ (589)  (442)  (314)  (255) 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (144)  (61)         -         - 
- ค่าเช่า (111)  75         -  64 
-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน  2,373  (758)  (68)  (65) 
-   รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (398)         -         -         - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16,557  7,392  3,581  3,043 

 
รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 57,984  13,770  6,058  6,605 

        
ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 15 - 20  11,576  2,853  1,212  1,321 
บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        
-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 1,174  1,265  647  590 
-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน ามาหกัภาษีไดเ้พ่ิมเติม (1,579)  (1,356)  (47)  (132) 
-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        
     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (116)  196         -         - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11,055  2,958  1,812  1,779 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 87,629  34,472  12,058  10,482 

        
ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 15 - 20  17,310  6,634  2,412  2,096 
บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        
-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 2,642  2,472  1,264  1,173 
-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน ามาหกัภาษีไดเ้พ่ิมเติม (3,163)  (2,221)  (95)  (226) 
-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        
     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (232)  507  -  - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16,557  7,392  3,581  3,043 

 
13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

 30 มิถุนายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

 30 มิถุนายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

            

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.3 - 4.0  3.3 - 4.0   670,000  700,000  670,000  700,000 
หกั ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกูร้อตดับญัชี      (571)  (1,353)  (571)  (1,353) 
สุทธิ     669,429  698,647  669,429  698,647 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการ     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 700,000  700,000 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 1,795,000  1,795,000 
จ่ายช าระคืนในระหวา่งงวด (1,825,000)  (1,825,000) 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 670,000  670,000 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 
 

  วงเงิน (ลา้นบาท)     
 

ประเภทของสินเช่ือ 
 30 มิถุนายน  

2561 
 31 ธนัวาคม  

2560 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
  

เง่ือนไขของสญัญา 
         

วงเงินสินเช่ือของบริษทัจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง 
         

ก) วงเงิน Term Loan      
(ค่าท่ีดิน ค่าสินทรัพยจ์าก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ    
เงินลงทุนในหุ้นของบริษทั       
กิวกริล กรุ๊ป จ ากดั) 

 380  380  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และบริษทั
จะตอ้งเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังสุดทา้ยภายใน 24 เดือน
หลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีก าหนด
ระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity Date) ภายใน 24 
เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก  

2) บริษัทสามารถจะออกตั๋วสัญญาใช้เ งินตามแบบท่ี
ธนาคารก าหนด โดยตั๋วสัญญาใช้เ งินแต่ละฉบับมี
ก าหนดการใช้เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้ เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

ข) เงินกูย้มืระยะสั้นรวมเลตเตอร์
ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทและ
หนงัสือค ้าประกนั  

 190  190  - เงินกุย้มืระยะสั้นมี
อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.6 ต่อปี 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืน มี
อตัราตามท่ีระบุไว้
ในแต่ละสญัญา 

 - เงินกูย้มืระยะสั้น - มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม แต่
ไม่เกิน 180 วนั 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมีก าหนดช าระคืนตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละ
สญัญา 

ค) วงเงินเบิกเกินบญัชี  10  10  อตัราเงินเบิกเกินบญัชี
ขั้นต ่า 

 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

ง) เงินกูย้มืระยะสั้น  
(เพ่ือใชร้องรับการจ่าย 
เงินปันผล) 

 200  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่าลบ
ร้อยละ 2.95 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในเดือนตุลาคม 2560 
และบริษัทจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้าย
ภายใน 18 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกู้ระยะสั้นคร้ังแรก 
ทั้งน้ี โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity 
Date) ภายใน 18 เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น
คร้ังแรก  

2) บริษัทสามารถจะออกตั๋วสัญญาใช้ เ งินตามแบบท่ี
ธนาคารก าหนด โดยตั๋วสัญญาใช้เ งินแต่ละฉบับมี
ก าหนดการใช้เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควร 
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  วงเงิน (ลา้นบาท)     
 

ประเภทของสินเช่ือ 
 30 มิถุนายน  

2561 
 31 ธนัวาคม  

2560 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
  

เง่ือนไขของสญัญา 
         

        3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

จ) วงเงิน Term Loan    
(เพ่ือลงทุนซ้ือกิจการธุรกิจ
ภตัตาคารอาหารไทย) 

        -  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เ งินให้ไว้เป็นหลักฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และ
บริษทัจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้ายภายใน     
24 เดือนหลังจากเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังแรก ทั้ งน้ี     
โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity Date) 
ภายใน 24 เดือนหลังจากการเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ น        
คร้ังแรก 

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เ งินไม่ เ กิน  90 ว ัน  ห รือตาม ท่ีธนาคาร พิ จ ารณา
เห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

รวม  780  980     

         

วงเงินสินเช่ือร่วมของกลุ่มบริษทัจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง 
         

ฉ) เงินกูย้มืระยะสั้น 
(เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน) 

 100  100  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

รวมทั้งส้ิน  880  1,080     

 
วงเงินสินเช่ือ ก) - ง) ค  ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้น      
หมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23 นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญั
ท่ีระบุในสัญญาเงินกูเ้ก่ียวกบัการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบนัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น ให้คงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ีย ต่อก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เป็นตน้ 
 
วงเงินสินเช่ือ จ) ค  ้าประกนัโดยใบหุน้ของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 99 ของหุน้ทั้งหมดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 
 
วงเงินสินเช่ือ ฉ) เป็นวงเงินสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  
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14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
เจา้หน้ีการคา้        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,001  962  -  - 
-  บริษทัอ่ืน 151,337  175,172  -  - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  36 
-  บริษทัอ่ืน 59,639  73,415  6,545  1,770 
รวม 211,977  249,549  6,545  1,806 

 
15. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ปี 

 30 มิถุนายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

 30 มิถุนายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

         

2561  824  828  824  828 
2562  1,531  828  1,531  828 
2563  1,108  407  1,108  407 
2564  293  -  293  - 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  3,756  2,063  3,756  2,063 
หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (506)  (125)  (506)  (125) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  3,250  1,938  3,250  1,938 
หกั    หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
          สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (1,303)  (751)  (1,303)  (751) 
สุทธิ  1,947  1,187  1,947  1,187 
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16. ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561                       
มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 2,952  - 
เพ่ิมข้ึน 1,672  - 
ใชไ้ป (952)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 3,672  - 

 
17. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 10,798  4,632 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,838  1,526 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 110  47 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2561 13,746  6,205 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,419  1,057  763  617 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 55  47  23  19 
รวม  1,474  1,104  786  636 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,838  2,114  1,526  1,234 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 110  93  47  39 
รวม  2,948  2,207  1,573  1,273 

 
ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 
   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

อตัราคิดลด    ร้อยละ 1.96 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   ร้อยละ 5 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 59 
อตัราทุพพลภาพ   ร้อยละ 5 
อตัรามรณะ   100% ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 
 
18. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ กลุ่มบริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ         
ทุกคราวท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น          
เงินปันผลไม่ได ้
 
19. เงินปันผล 
 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.14 บาท ส าหรับ
หุน้สามญัจ านวน 14,062,500 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 30,093,750 บาท โดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

                    36 

20. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับแต่ละงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด 
 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ค  านวณ
ไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นหุน้ 

 2561  2560 
    

จ านวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม และวนัที่ 1 เมษายน 14.1  14.1 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด -  - 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  14.1  14.1 

 
21. สัญญำเช่ำระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัเพ่ือเช่าท่ีท  าการกลุ่มบริษทั  พ้ืนท่ีร้านอาหารและ
อุปกรณ์ภายใตสั้ญญาดงักล่าว ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจ า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม จ านวนเงินรวม 152.5 ลา้นบาท และ 145.9         
ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงินรวม 1.1 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 280,527  276,893  2,257  2,676 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 306,966  301,052  574  617 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 11,185  10,779  -  - 
รวม 598,678  588,724  2,831  3,293 
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22. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 มิถุนายน 2561 และ 2560 เป็นดงัน้ี 
 

 2561 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 706.3  2.1  708.4 
ตน้ทุนขายและบริการ (551.0)  (1.2)  (552.2) 
ก าไรขั้นตน้ 155.3  0.9  156.2 

รายไดอ่ื้น     44.9 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (31.7) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (105.0) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (6.4) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (11.1) 
ก าไรส าหรับงวด     46.9 

 
 2560 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 589.9  0.9  590.8 
ตน้ทุนขายและบริการ (458.3)  (0.3)  (458.6) 
ก าไรขั้นตน้ 131.6  0.6  132.2 

รายไดอ่ื้น     15.0 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (22.1) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (105.4) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (5.9) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (3.0) 
ก าไรส าหรับงวด     10.8 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
30 มิถุนายน 2561 และ 2560 เป็นดงัน้ี 
 

 2561 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,403.3  2.7  1,406.0 
ตน้ทุนขายและบริการ (1,090.8)  (1.5)  (1,092.3) 
ก าไรขั้นตน้ 312.5  1.2  313.7 

รายไดอ่ื้น     63.3 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (58.7) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (217.8) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (12.8) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (16.6) 
ก าไรส าหรับงวด     71.1 

 
 2560 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,144.0  1.7  1,145.7 
ตน้ทุนขายและบริการ (893.3)  (0.7)  (894.0) 
ก าไรขั้นตน้ 250.7  1.0  251.7 

รายไดอ่ื้น     39.4 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (36.5) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (209.0) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (11.1) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (7.4) 
ก าไรส าหรับงวด     27.1 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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23. ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้ 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561  
 

ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจดัซ้ือสินทรัพย ์สินคา้และบริการจ านวนเงินรวม 50.8 ลา้นบาท และ 128.2 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560: 50.4 ลา้นบาท และ 107.3 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 

ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือค ้าประกนัต่อบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นจ านวนเงิน
รวม 0.4 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:  0.6 ลา้นบาท)  

 

ค) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ันของบริษทัจ านวนเงิน 780.0 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 (ณ วนัท่ี                     
31 ธนัวาคม 2560:  780.0 ลา้นบาท) 

 

24. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 
 

ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ย คือ บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ในอตัราหุน้ละ 315 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 
300,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 94.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 

 

ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 6.70 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 14,062,500 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 94.2       
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 และวนัท่ี 19 กนัยายน 2561   

 

ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัที่ 18 กนัยายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 
 

ก) แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปล่ียนช่ือบริษัทจาก “บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด” มาเป็น “บริษัท เซ็น                  
คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)”  

 

ข) เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ท าให้จ  านวนหุ้นสามญัของบริษัทเพ่ิมข้ึนจาก       
14,062,500 หุน้ เป็น 140,625,000 หุน้ 

 

ค) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 140,625,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 140,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 300,000,000 บาท 
(แบ่งเป็นหุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยจดัสรรเพื่อ 
- การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 84,375,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 84,375,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิมจ านวน 1 หุ้น ต่อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ 0.6 หุ้น ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 1 บาท  

- การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 75,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 75,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อออกและเสนอขาย
หุน้ต่อประชาชนคร้ังแรก (“IPO”) เม่ือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน การเปล่ียนช่ือบริษทั การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2561    
 

บริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนจากผูถื้อหุน้เดิมจ านวนเงิน 84,375,000 บาท และจดทะเบียนการเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2561   



 
 
 

 
 
 

บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
(เดมิช่ือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) 
และบริษทัย่อย 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2561 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   คณะกรรมการบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2561 และงบแสดง                     
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงิน    
ระหว่างกาล”) ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด) และบริษัทย่อย                   
และของเฉพาะบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้           
ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(นายอภิชาติ สายะสิต)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2561 



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(เดมิชือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561

สินทรัพย์

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 161,339,176            133,657,582            114,632,742            86,949,472              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4, 5 30,583,438              26,049,311              22,165,056              21,891,480              

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 4 -                           -                           154,575,011            141,180,456            

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6, 24 94,932,484              97,131,931              -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 6,484,354                7,218,877                2,080,611                714,959                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4, 7 30,692,586              22,265,922              7,542,499                4,107,579                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 324,032,038            286,323,623            300,995,919            254,843,946            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 8, 13 -                           -                           453,816,207            433,916,208            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 13, 15, 24 715,867,943            786,287,327            343,724,708            343,810,411            

ค่าความนิยม 181,955,945            181,955,945            -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 10 89,470,534              96,656,677              3,374,184                2,762,498                

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 50,721,190              57,717,054              -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 26,445,896              25,858,137              1,621,763                1,059,543                

เงินมดัจาํ 4, 22 159,386,603            148,235,099            1,809,820                1,375,520                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 10,849,264              5,824,594                1,740,074                1,926,936                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,234,697,375         1,302,534,833         806,086,756            784,851,116            

รวมสินทรัพย์ 1,558,729,413         1,588,858,456         1,107,082,675         1,039,695,062         

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 2



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(เดมิชือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 8, 9, 13, 24 639,650,000            698,647,254            639,650,000            698,647,254            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4, 14 248,697,358            249,549,027            4,249,019                1,805,765                

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 4 -                           -                           86,287,287              34,243,861              

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 9, 15 1,272,960                751,253                   1,272,960                751,253                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,326,138                9,672,761                -                           -                           

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4 73,438,933              72,712,587              18,999,007              15,451,830              

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - 

   ส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 10,414,635              5,259,331                -                           -                           

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - 

   ส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 7,598,169                6,899,193                -                           -                           

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนจาก

   โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 16 3,984,229                2,951,598                -                           -                           

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 14,820,576              -                           142,697                   -                           

หนีสินหมุนเวียนอืน 32,505,233              32,405,030              10,212,422              3,563,418                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,037,708,231         1,078,848,034         760,813,392            754,463,381            

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน -                           12,394,762              -                           169,477                   

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 15 1,618,690                1,186,708                1,618,690                1,186,708                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

   พนกังานเมือเกษียณอายุ 17 15,220,555              10,798,124              6,991,792                4,632,431                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนการรือถอน 9 49,644,956              104,010,624            2,578,000                3,301,625                

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 4,047,263                3,287,493                -                           -                           

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 6,201,544                4,510,118                -                           -                           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 9,342,116                8,253,256                -                           -                           

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 86,075,124              144,441,085            11,188,482              9,290,241                

รวมหนีสิน 1,123,783,355         1,223,289,119         772,001,874            763,753,622            

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(เดมิชือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้"  "ตรวจสอบแลว้"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

- ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 และ

หุน้สามญั 14,062,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 18 300,000,000            140,625,000            300,000,000            140,625,000            

- ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 225,000,000 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 และ

หุน้สามญั 14,062,500 หุน้ หุน้ละ 10 บาท

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 225,000,000            140,625,000            225,000,000            140,625,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 78,332,685              78,332,685              78,332,685              78,332,685              

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 144,939,324            144,371,431            -                           -                           

กาํไรสะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 20,062,500              14,062,500              20,062,500              14,062,500              

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (33,386,323)             (11,821,786)             11,685,616              42,921,255              

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 434,948,186            365,569,830            335,080,801            275,941,440            

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,128)                      (493)                         -                           -                           

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 434,946,058            365,569,337            335,080,801            275,941,440            

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,558,729,413         1,588,858,456         1,107,082,675         1,039,695,062         

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 4



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(เดมิชือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั) และบริษทัย่อย "สอบทานแลว้"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 736,038,455            620,465,414            -                           -                           

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 15,231,552              13,492,346              -                           -                           

รายไดค่้าบริหารจดัการและอืน ๆ -                           -                           62,236,412              51,969,128              

รายไดเ้งินปันผล 8 -                           -                           94,499,370              -                           

รายไดอื้น 9 5,722,148                7,245,463                2,137,121                2,268,504                

รวมรายได้ 756,992,155            641,203,223            158,872,903            54,237,632              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4 567,506,823            474,500,628            -                           -                           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 22,662,825              31,450,623              -                           -                           

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 4 114,552,545            101,915,678            62,144,447              47,163,840              

ตน้ทุนทางการเงิน 4 6,091,665                6,363,368                6,446,821                6,437,904                

รวมค่าใช้จ่าย 710,813,858            614,230,297            68,591,268              53,601,744              

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 46,178,297              26,972,926              90,281,635              635,888                   

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 12 (8,503,688)               (4,836,686)               318,627                   (651,331)                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 37,674,609              22,136,240              90,600,262              (15,443)                    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 37,674,609              22,136,240              90,600,262              (15,443)                    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,674,354              22,137,865              90,600,262              (15,443)                    

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 255                          (1,625)                      -                           -                           

37,674,609              22,136,240              90,600,262              (15,443)                    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,674,354              22,137,865              90,600,262              (15,443)                    

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 255                          (1,625)                      -                           -                           

37,674,609              22,136,240              90,600,262              (15,443)                    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 21 0.26                         0.16                         0.62                         (0.00)                        

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 5



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(เดมิชือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จาํกดั) และบริษทัย่อย "สอบทานแลว้"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,142,008,413         1,766,117,866         -                           -                           

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ 49,299,303              38,984,104              -                           -                           

รายไดค่้าบริหารจดัการและอืน ๆ -                           -                           193,072,045            162,063,768            

รายไดเ้งินปันผล 8 -                           -                           94,499,370              -                           

รายไดอื้น 9 34,993,197              21,217,793              8,628,684                7,869,024                

รวมรายได้ 2,226,300,913         1,826,319,763         296,200,099            169,932,792            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4 1,659,881,469         1,368,535,285         -                           -                           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 81,402,361              67,988,637              -                           -                           

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 4 332,355,484            310,883,922            174,139,151            141,162,345            

ตน้ทุนทางการเงิน 4 18,853,911              17,466,738              19,721,471              17,652,708              

รวมค่าใช้จ่าย 2,092,493,225         1,764,874,582         193,860,622            158,815,053            

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 133,807,688            61,445,181              102,339,477            11,117,739              

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 12 (25,060,730)             (12,228,803)             (3,262,616)               (3,694,097)               

กาํไรสําหรับงวด 108,746,958            49,216,378              99,076,861              7,423,642                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 108,746,958            49,216,378              99,076,861              7,423,642                

การแบ่งปันกาํไรสําหรับงวด

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 108,747,963            49,217,561              99,076,861              7,423,642                

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,005)                      (1,183)                      -                           -                           

108,746,958            49,216,378              99,076,861              7,423,642                

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 108,747,963            49,217,561              99,076,861              7,423,642                

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,005)                      (1,183)                      -                           -                           

108,746,958            49,216,378              99,076,861              7,423,642                

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 21 0.76                         0.35                         0.70                         0.05                         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 6



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(เดมิชือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษทัย่อย "สอบทานแลว้"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2561

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการรวม จดัสรรเป็น ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ธุรกิจภายใตก้าร ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

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

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       -                       7,875,312             -                       -                       7,875,312             -                       7,875,312             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       49,217,561           49,217,561           (1,183)                  49,216,378           

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย -                       -                       -                       562,500                (562,500)              -                       -                       -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2560 140,625,000         78,332,685           138,857,119         14,062,500           (45,695,414)         326,181,890         (1,255)                  326,180,635         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 140,625,000         78,332,685           144,371,431         14,062,500           (11,821,786)         365,569,830         (493)                     365,569,337         

ตดัจาํหน่ายส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือสินทรัพยถ์าวร

   จากบริษทัทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       -                       567,893                -                       -                       567,893                -                       567,893                

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       108,747,963         108,747,963         (1,005)                  108,746,958         

เพมิทุนเรือนหุ้น 18 84,375,000           -                       -                       -                       -                       84,375,000           -                       84,375,000           

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                       -                       -                       6,000,000             (6,000,000)           -                       -                       -                       

จ่ายเงินปันผล 8, 20 -                       -                       -                       -                       (124,312,500)       (124,312,500)       (630)                     (124,313,130)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2561 225,000,000         78,332,685           144,939,324         20,062,500           (33,386,323)         434,948,186         (2,128)                  434,946,058         

งบการเงินรวม (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 7



บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(เดมิชือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษทัย่อย "สอบทานแลว้"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2561

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      7,423,642           7,423,642           

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย -                      -                      562,500              (562,500)             -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2560 140,625,000       78,332,685         14,062,500         38,502,998         271,523,183       

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      99,076,861         99,076,861         

เพมิทุนเรือนหุ้น 18 84,375,000         -                      -                      -                      84,375,000         

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                      -                      6,000,000           (6,000,000)          -                      

จ่ายเงินปันผล 20 -                      -                      -                      (124,312,500)      (124,312,500)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2561 225,000,000       78,332,685         20,062,500         11,685,616         335,080,801       

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 8



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(เดิมชือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษทัย่อย "สอบทานแลว้"

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 108,746,958           49,216,378             99,076,861             7,423,642               

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ

   ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 125,016,034           126,957,537           9,163,924               11,332,083             

ตดัจาํหน่ายสินทรพัยถ์าวร 3,202,561               17,844,199             -                          6,852                      

ตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอืน 5                             5,633                      -                          -                          

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร 641,378                  1,025,144               (1,349)                     (33,749)                   

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 912,664                  316,941                  -                          -                          

ค่าเผือสินคา้เสือมสภาพ 792,789                  448,383                  -                          -                          

กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                          (2,632,671)              -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ (3,933,691)              -                          -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ - สุทธิ (5,392,688)              -                          -                          -                          

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

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ 4,422,431               3,310,577               2,359,361               1,908,813               

ประมาณการหนีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,032,631               557,740                  -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน 18,853,911             17,466,738             19,721,471             17,652,708             

รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (94,499,370)            -                          

ดอกเบียรบั (898,508)                 (1,163,924)              (6,280,394)              (7,078,171)              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25,060,730             12,228,803             3,262,616               3,694,097               

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (4,534,127)              (11,411,677)            (273,576)                 3,413,866               

สินคา้คงเหลือ 493,994                  13,216,706             -                          -                          

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน (8,176,893)              (9,686,126)              (3,322,079)              (180,773)                 

เงินมดัจาํ (11,151,504)            (9,412,983)              (434,300)                 2,261,579               

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                          759,960                  -                          (1,025,114)              

หนีสินดําเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (32,057,365)            11,943,062             2,443,254               (784,511)                 

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 2,425,814               1,069,196               (26,780)                   133,270                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 856,223                  10,108,211             3,630,202               1,730,153               

หนีสินหมุนเวียนอืน 100,203                  14,112,869             6,649,004               319,192                  

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 9,848,765               5,750,035               -                          -                          

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 7,783,090               9,125,403               -                          -                          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,088,860               -                          -                          -                          

รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 2,170,207               -                          901,822                  -                          

จ่ายภาษีเงินได้ (36,455,466)            (26,943,796)            (5,905,448)              (5,053,965)              

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 193,583,174           233,908,330           36,465,219             35,719,972             

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 9



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(เดิมชือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษทัย่อย "สอบทานแลว้"

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,954,872               1,772,412               7,176                      533,447                  

เงินลงทุนในบริษทัย่อยเพมิขึน -                          -                          (19,900,000)            -                          

รับคืนเงินจากการซือธุรกิจ -                          1,066,964               -                          1,066,961               

เงินสดรบัชาํระจากเงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่บริษทัย่อย -                          -                          1,236,766,440         1,321,465,276         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัย่อย -                          -                          (1,250,160,995)       (1,236,154,522)       

ซือสินทรัพยถ์าวร (45,643,728)            (77,067,775)            (6,755,835)              (7,700,035)              

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (2,184,750)              (37,055,264)            (2,003,250)              (929,550)                 

จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่า -                          (16,062,601)            -                          -                          

จ่ายค่ารือถอน (2,050,954)              (10,039,772)            -                          -                          

รับเงินปันผล -                          -                          94,499,370             -                          

รับดอกเบีย 648,737                  998,088                  6,167,554               7,270,621               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (47,275,823)            (136,387,948)          58,620,460             85,552,198             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,755,000,000         2,862,400,000         2,755,000,000         2,862,400,000         

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัย่อย -                          -                          877,211,446           299,637,574           

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (2,815,000,000)       (2,718,400,000)       (2,815,000,000)       (2,718,400,000)       

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัย่อย -                          -                          (825,168,020)          (294,734,346)          

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (706,585)                 (602,849)                 (706,585)                 (602,849)                 

เงินสดรบัจากผูถื้อหุน้เพอืทุนเรือนหุน้ 84,375,000             -                          84,375,000             -                          

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

จ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกู ้ -                          (1,370,000)              -                          (1,370,000)              

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (17,981,042)            (16,926,225)            (18,801,750)            (17,103,055)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (118,625,757)          (178,649,074)          (67,402,409)            (173,922,676)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 27,681,594             (81,128,692)            27,683,270             (52,650,506)            

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด 161,339,176           47,126,985             114,632,742           21,721,506             

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 10



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(เดิมชือ บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จํากัด) และบริษทัย่อย "สอบทานแลว้"

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

2561 2560 2561 2560

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด 0 0 -                          0

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

-  เงินสดในมือ 7,766,623               7,596,095               52,846                    15,642                    

-  เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 40,415,575             17,945,501             2,841,317               975,508                  

-  เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 113,156,978           21,585,389             111,738,579           20,730,356             

รวม 161,339,176           47,126,985             114,632,742           21,721,506             

2) สินทรพัยถ์าวรเพมิขึนโดย :

-  จ่ายเงินสด 45,643,728             77,067,775             6,755,835               7,700,035               

-  เจา้หนีหมุนเวียนอืน 31,205,696             -                          -                          -                          

-  ประมาณการหนีสินการรือถอน (หมายเหตุ 9) 2,106,205               19,791,529             -                          3,301,625               

-  สญัญาเช่าการเงิน 1,660,274               -                          1,660,274               -                          

รวม 80,615,903             96,859,304             8,416,109               11,001,660             

3) ลูกหนีจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                          -                          -                          9,332,603               

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 11



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

                    12 

หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป  
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาลและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
6   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
7   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น  
8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน  
9   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
10   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  
11   สิทธิการเช่า - สุทธิ  
12   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    
13   เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  
14   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  
15   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  
16   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  
17   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอายุ  
18   ทุนเรือนหุน้  
19   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
20   เงินปันผล  
21   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  
22   สัญญาเช่าระยะยาว  
23   ส่วนงานด าเนินงาน  
24   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหว่างกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศ
ไทยเมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการการจดัการแก่บริษทัยอ่ย 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2561 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนและ       
เปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั” มาเป็น “บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” บริษทัไดจ้ดทะเบียน    
การแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและการเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561    

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มสรุปไดด้งัน้ี 
 

  ถือหุน้ (ร้อยละ) 
ผูถื้อหุน้  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

     

ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงตรง :     
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  9.57 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  9.57  9.57 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีถือหุ้นทำงอ้อม :     
นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  35.04 
นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน์  -  บุคคลสัญชาติไทย  35.04  35.04 
อ่ืน ๆ  10.78  10.78 
รวม  100.00  100.00 

 
ท่ีอยู่จดทะเบียนของส านักงานใหญ่ของบริษัทตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย   
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 8 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   ทุนช าระแลว้(ลา้นบาท)     สัดส่วน (ร้อยละ) 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 30 กนัยายน 

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
  
การถือหุน้ 

 30 กนัยายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

บริษัทย่อย 
 

       
 

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

 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

 
ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             
งบการเงินระหว่างกาลมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนัเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว  
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 
งบการเงินระหว่างกาลได้จัดท าข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินระหวา่งกาล 
 
เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
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ข) หลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร
จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

ค) กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของ            
กลุ่มบริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

3.1 นโยบายการบญัชีและวธีิการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยกเวน้วิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือ ซ่ึงเปล่ียนจากการตีราคาดว้ยราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน - ออก
ก่อน เป็นวิธีราคาต้นทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการตีราคาสินคา้คงเหลือต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีสาระส าคญั 

 
3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
  
รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารท่ีส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร  ประเทศท่ีจัดตั้ง/สัญชำติ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
     

บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั  

 
ไทย 

 

 
 
เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบักรรมการและผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั 

 

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

(จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 
24 กรกฎาคม 2561) 

  

บริษทั สุทธารา สวที  จ  ากดั    
     
บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั  ไทย  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั  
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรร้อยละ 2 
ค่าบริหารจดัการและอ่ืน ๆ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพยถ์าวร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดด้อกเบ้ีย  ตน้ทุนการกูย้มืบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.05 ต่อปี 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่เกินกวา่จ านวนเงินท่ีผูถื้อหุน้

อนุมติั 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายการบญัชีท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 
2560  2561  2560 

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรและอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย   -    -  62,236  51,969 
        
รำยได้เงินปันผล        
   บริษทัยอ่ย   -    -  94,499    - 
        

ขำยสินทรัพย์ถำวร        
   บริษทัยอ่ย   -    -    -    9,333 
        

รำยได้จำกกำรขำย        
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -    28    -    - 
        
ดอกเบีย้รับ        
   บริษทัยอ่ย   -    -  1,669  1,787 
        
ซ้ือวัตถุดบิอำหำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,901  1,483    -    - 
        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 961  1,014    -    - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217   215    -    - 
   รวม 1,178  1,229    -    - 
        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย   -    -  1    26 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4    -    -    - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 280    -  280    - 
   รวม 284    -  281    26 
        
ดอกเบีย้จ่ำย        
   บริษทัยอ่ย   -    -  356  75 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 
2560  2561  2560 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 9,658  8,462  9,658  8,462 
 ผลประโยชน์ระยะยาว 175  200  175  200 
 รวม 9,833  8,662  9,833  8,662 
 

รายการบญัชีท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 
2560  2561  2560 

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรและอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย   -    -  193,072  162,064 
        

รำยได้เงินปันผล        
   บริษทัยอ่ย   -    -  94,499    - 
        

รำยได้จำกกำรให้สิทธ์ิแฟรนไชส์        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  15    -    - 
        

รำยได้อ่ืน        
   บริษทัยอ่ย   -    -  1,944  267 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12    -    -    - 
  รวม 12    -  1,944  267 
        

ขำยสินทรัพย์ถำวร        
   บริษทัยอ่ย   -    -    -    9,333 
        

รำยได้จำกกำรขำย        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 141  41    -    - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  28    -    - 
  รวม 141  69    -    - 
        

ดอกเบีย้รับ        
   บริษทัยอ่ย   -    -  5,618  6,176 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 
2560  2561  2560 

ซ้ือวัตถุดบิอำหำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,995  7,015    -    - 

        
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,662  2,219    -    - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 670    866    -    - 
 รวม 3,332  3,085    -    - 

        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ        
   บริษทัยอ่ย   -    -  89  28 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13  2    -    - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 580    -  580    - 
 รวม 593  2  669  28 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        
   บริษทัยอ่ย   -    -  868  186 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 27,460  26,362  27,460  26,362 
 ผลประโยชน์ระยะยาว 523  601  523  601 
 รวม 27,983  26,963  27,983  26,963 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -  -  9,550 •  9,006 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั -  -  3,625 •  3,037 
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั -  -  5,222 •  4,421 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  -  -  - •  1,176 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั -  -  1,056 •  1,053 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั -  -  2,647 •  3,101 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอร์จ้ี จ  ากดั -  -  64 •  32 

รวมบริษทัยอ่ย -  -  22,164  21,826 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั -  31  -  31 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  31  22,164  21,857 

        
เงินมัดจ ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั 2,667  2,667  -  - 
   บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั 280  180  -  - 
รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,947  2,847  -  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210  210  -  - 
รวมเงินมดัจ า 3,157  3,057  -  - 

        
เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั สตอร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 685  782  -  - 
   บริษทั ฟูดส์ กิมมิคส์ จ  ากดั 285  180  -  - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 970  962  -  - 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -  -  -  8 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั -  -  22  28 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  -  -  1,064  - 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  1,086  36 

        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน)       
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั -  -  27  57 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  -  -  139  133 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั -  -  58  141 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั -  -  168  202 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั -  -  145  141 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  537  674 

        
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)        
บริษทัยอ่ย:        
   บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั -  -  59  18 
   บริษทั สไปซ์ ซินเนอจ้ี จ  ากดั -  -  17  11 
รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  76  29 

        
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
   บริษทั เชฟ เบสท ์จ ากดั 6  -  -  - 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  -  -  - 
รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12  -  -  - 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 อตัราดอกเบ้ีย      พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม          30 กนัยายน  31 ธนัวาคม          30 กนัยายน  31 ธนัวาคม         
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย            
   บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 4.15  4.15  -  -  33,124  4,488 
   บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั 4.15  4.15  -  -  41,630  37,776 
   บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 4.15  4.15  -  -  17,269  37,931 
   บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 4.15  4.15  -  -  15,749  6,707 
   บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 4.15  4.15  -  -  46,803  54,278 
 รวม     -  -  154,575  141,180 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 -  141,180 

เพ่ิมข้ึน -  1,250,161 
ลดลง -  (1,236,766) 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2561 -  154,575 

 
 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม          30 กนัยายน  31 ธนัวาคม          30 กนัยายน  31 ธนัวาคม         
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย            
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั 1.05  1.05  -  -  19,640  13,491 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั 1.05  1.05  -  -  66,647  20,753 
รวม     -  -  86,287  34,244 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
 
                                   พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อย    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 -  34,244 
เพ่ิมข้ึน -  877,211 
ลดลง -  (825,168) 
ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2561 -  86,287 
 
5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้       -   
- บริษทัอ่ืน 24,334  19,311  - -  - 
        
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  31  22,164  21,857 
- บริษทัอ่ืน 6,249  6,707  1  34 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,249  6,738  22,165  21,891 
รวม 30,583  26,049  22,165  21,891 
 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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การวเิคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้       -   
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 19,395  14,499  - -  - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี      -   
-  ไม่เกิน 3 เดือน 4,597  4,802  - -  - 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  261  10  - -  - 
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 81  -  - -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 24,334  19,311  - -  - 
        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน         
อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 4,272  4,162  2  21,891 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 1,659  2,215  22,159  - 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 196  361  2  - 
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 122  -  2  - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,249  6,738  22,165  21,891 
รวม 30,583  26,049  22,165  21,891 

 

6. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
        วตัถุดิบอาหาร 62,876  71,555  -  - 
เคร่ืองด่ืม 3,109  3,216  -  - 
ของใชส้ิ้นเปลือง 30,160  22,781  -  - 
รวม 96,145  97,552  -  - 
หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (1,213)  (420)  -  - 
สุทธิ 94,932  97,132  -  - 
        มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด/ปี 913  432  -  - 
        
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพสินคา้คงเหลือ        
ในระหวา่งงวด/ปี 793  272  -  - 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 กนัยายน

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
        

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษี 4,787  4,138  525  230 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 11,534  7,698  5,176  2,777 
เงินมดัจ าท่ีขอคืนภายในหน่ึงปี 5,514  3,594  90  - 
อ่ืน ๆ 8,858  6,836  1,751  1,101 
รวม 30,693  22,266  7,542  4,108 
 
8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - รำคำทุน 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม  2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

     พนับาท 
 ทุนช าระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  วธีิราคาทุน 
         (ลา้นบาท)             (ร้อยละ)   (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
 30 กนัยายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 กนัยายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 กนัยายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
            

บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั 30  30  99.99  99.99  30,000  30,000 
บริษทั โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 25  25  99.99  99.99  25,000  25,000 
บริษทั อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากดั 80  80  99.99  99.99  80,000  80,000 
บริษทั กิวกริลกรุ๊ป จ ากดั  30  30  99.99  99.99    29,999    29,999 
บริษทั เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 17  17  99.99  99.99  17,500  17,500 
บริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 20  0.1  99.99  99.97  20,000  100 
บริษทั สไปซ ์ซินเนอจ้ี จ  ากดั 5  5  99.99  99.99  251,317  251,317 
รวม         453,816  433,916 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการลงทุนเพ่ิมในบริษทั เซ็น แอนด ์สไปซ่ี จ  ากดั 
จ านวนเงิน 19.9 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 
20,000,000 บาท (หุ้นสามญั 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี        
7 พฤษภาคม 2561  
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท             
เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากัด (บริษทัย่อย) ในอตัราหุ้นละ 315 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 300,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 94.5 ลา้นบาท       
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแลว้เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 บริษทัไดใ้ช้ใบหุ้นของบริษทัย่อย 2 แห่ง ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 99  ของหุ้นทั้งหมด ค ้าประกันเงินกูย้ืมระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 (วนัที่ 30 กนัยายน 2561: ไม่มี) 
 
9. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 786,287  343,810 
เพ่ิมข้ึน 80,616  8,416 
จ าหน่ายและตดับญัชี  (5,231)  (6) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการร้ือถอน (37,155)  (724) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (108,649)  (7,771) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2561 715,868  343,725 

 
ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 จ  านวนเงินรวม 342.6 ลา้นบาท และ 334.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้  านองเพ่ือใช้เป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกันวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืม     
ระยะส้ันจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13  
 
ยานพาหนะบางส่วนของบริษทัอยูภ่ายใตสั้ญญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนกำรร้ือถอน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินไม่หมุนเวยีนการร้ือถอนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 104,011  3,302 
เพ่ิมข้ึน 2,106  - 
กลบัรายการประมาณการการร้ือถอนโดย    
-  การปรับลดบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (37,155)  (724) 
-  รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น (17,266)  - 
จ่าย (2,051)  - 
ยอดยกไปตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2561 49,645  2,578 

 
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 96,657  2,762 
เพ่ิมข้ึน 2,185  2,004 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (9,371)  (1,392) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2561 89,471  3,374 

 
11. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
 
รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่าในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 57,717  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (6,996)  - 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2561 50,721  - 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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12. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561  มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 1 มกราคม 2561 

225592559 
 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  30 กนัยายน 2561 

2559 2559 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 11,176  832  -  12,008 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 84  159  -  243 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        
   เม่ือเกษียณอาย ุ 2,160  884  -  3,044 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 590  207  -  797 
ค่าเช่า 1,169  279  -  1,448 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 9,845  (2,329)  -  7,516 
รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี 834  556  -  1,390 
รวม 25,858  588  -  26,446 
 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)  
  บนัทึกเป็นรายไดใ้น  
     ก าไร   
   ก าไร  เบด็เสร็จอ่ืน   
 1 มกราคม 2561 

225592559 
 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  30 กนัยายน 2561 

2559 2559 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        
   เม่ือเกษียณอาย ุ 927  471  -  1,398 

ค่าเช่า 1  -  -  1 
ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน 132  91  -  223 
รวม 1,060  562  -  1,622 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 9,596  5,412  (139)  811 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (345)  796         -         - 
-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (19)  (49)         -         - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        
 เม่ือเกษียณอาย ุ (295)  (220)  (157)  (126) 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (63)  (50)         -         - 
- ค่าเช่า (168)  (120)         -         - 
-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน (44)  (453)  (23)  (34) 
-   รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (158)  (478)         -         - 
- อ่ืนๆ        -  (1)         -         - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 8,504  4,837  (319)  651 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 25,649  18,181  3,825  4,110 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว        

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (832)  (3,882)         -         - 
-   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (159)  (89)         -         - 
-   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        -  527         -         - 
-   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        
 เม่ือเกษียณอาย ุ (884)  (662)  (471)  (381) 
-   ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (207)  (111)         -         - 
- ค่าเช่า (279)  (45)         -  64 
-   ค่าเส่ือมราคา - ประมาณการร้ือถอน  2,329  (1,211)  (91)  (99) 
-   รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้รอตดับญัชี (556)  (478)         -         - 
- อ่ืนๆ        -  (1)         -         - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25,061  12,229  3,263  3,694 
 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีส าหรับแต่ละงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 46,178  26,973  90,282  636 

        
ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 15 - 20  9,256  5,395  18,055  128 
บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        
-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ (319)  1,269  613  595 
-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน ามาหกัภาษีไดเ้พ่ิมเติม (180)  (1,696)  (87)  (72) 
-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี        -         -  (18,900)         - 
-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        
     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (253)  (131)  -         - 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 8,504  4,837  (319)  651 

 
รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 133,808  61,445  102,339  11,118 

        
ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 15 - 20  26,566  12,029  20,468  2,224 
บวก : ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวรจาก        
-   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 2,323  3,741  1,877  1,768 
-   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน ามาหกัภาษีไดเ้พ่ิมเติม (3,343)  (3,820)  (182)  (298) 
-   รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี        -         -  (18,900)         - 
-   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการซ้ือสินทรัพย ์        
     จากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (485)  279  -  - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25,061  12,229  3,263  3,694 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 
 

 อตัราดอกเบ้ีย  พนับาท 
 (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

 30 กนัยายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

 30 กนัยายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

            

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.3 - 4.0  3.3 - 4.0   640,000  700,000  640,000  700,000 
หกั ค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกูร้อตดับญัชี      (350)  (1,353)  (350)  (1,353) 
สุทธิ     639,650  698,647  639,650  698,647 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการ     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 700,000  700,000 
กูย้มืเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 2,755,000  2,755,000 
จ่ายช าระคืนในระหวา่งงวด (2,815,000)  (2,815,000) 
ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2561 640,000  640,000 
 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 
 

  วงเงิน (ลา้นบาท)     
 

ประเภทของสินเช่ือ 
 30 กนัยายน  

2561 
 31 ธนัวาคม  

2560 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
  

เง่ือนไขของสญัญา 
         

วงเงินสินเช่ือของบริษทัจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง 
         

ก) วงเงิน Term Loan      
(ค่าท่ีดิน ค่าสินทรัพยจ์าก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ    
เงินลงทุนในหุ้นของบริษทั       
กิวกริล กรุ๊ป จ ากดั) 

 380  380  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และบริษทั
จะตอ้งเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังสุดทา้ยภายใน 24 เดือน
หลงัจากเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก ทั้งน้ี โดยมีก าหนด
ระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity Date) ภายใน 24 
เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้นคร้ังแรก  

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้ เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

ข) เงินกูย้มืระยะสั้นรวมเลตเตอร์
ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทและ
หนงัสือค ้าประกนั  

 190  190  - เงินกูย้มืระยะสั้นมี
อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.6 ต่อปี 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืน มี
อตัราตามท่ีระบุไว้
ในแต่ละสญัญา 

 - เงินกูย้มืระยะสั้น - มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม แต่
ไม่เกิน 180 วนั 

- วงเงินสินเช่ืออ่ืนมีก าหนดช าระคืนตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละ
สญัญา 

ค) วงเงินเบิกเกินบญัชี  10  10  อตัราเงินเบิกเกินบญัชี
ขั้นต ่า 

 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

ง) เงินกูย้มืระยะสั้น  
(เพ่ือใชร้องรับการจ่าย 
เงินปันผล) 

 200  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า    
ลบร้อยละ 2.95 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เงินให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังแรกภายในเดือนตุลาคม 2560 
และบริษัทจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้าย
ภายใน 18 เดือนหลงัจากเบิกรับเงินกู้ระยะสั้นคร้ังแรก 
ทั้งน้ี โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity 
Date) ภายใน 18 เดือนหลงัจากการเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น
คร้ังแรก  

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เงินไม่เกิน 90 วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  วงเงิน (ลา้นบาท)     
 

ประเภทของสินเช่ือ 
 30 กนัยายน  

2561 
 31 ธนัวาคม  

2560 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
  

เง่ือนไขของสญัญา 
         

        3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

จ) วงเงิน Term Loan    
(เพ่ือลงทุนซ้ือกิจการธุรกิจ
ภตัตาคารอาหารไทย) 

        -  200  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี 

 1) บริษทัสามารถเบิกรับเงินกูร้ะยะสั้น โดยท าตัว๋สัญญาใช้
เ งินให้ไว้เป็นหลักฐาน คร้ังแรกภายในปี 2559 และ
บริษทัจะต้องเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังสุดท้ายภายใน     
24 เดือนหลังจากเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ นคร้ังแรก ทั้ งน้ี     
โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้เงิน (Final Maturity Date) 
ภายใน 24 เดือนหลังจากการเบิกรับเงินกู้ระยะสั้ น        
คร้ังแรก 

2) บริษทัสามารถออกตัว๋สัญญาใช้เงินตามแบบท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบัมีก าหนดการใช้
เ งินไม่ เ กิน  90 ว ัน  ห รือตาม ท่ีธนาคาร พิ จ ารณา
เห็นสมควร 

3) บริษัทสามารถออกตั๋วสัญญาใช้เ งินฉบับใหม่ เ พ่ือ
ทดแทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ีครบก าหนดได้ตามท่ี
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

รวม  780  980     

         

วงเงินสินเช่ือร่วมของกลุ่มบริษทัจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง 
         

ฉ) เงินกูย้มืระยะสั้น 
(เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน) 

 100  100  อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่า
ลบร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

รวมทั้งส้ิน  880  1,080     

 
วงเงินสินเช่ือ ก) - ง) ค  ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินทั้งหมดของบริษทัและสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้น      
หมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญั
ท่ีระบุในสัญญาเงินกูเ้ก่ียวกบัการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบนัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น ให้คงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ีย ต่อก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เป็นตน้ 
 
วงเงินสินเช่ือ จ) ค  ้าประกนัโดยใบหุน้ของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 99 ของหุน้ทั้งหมดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 
 
วงเงินสินเช่ือ ฉ) เป็นวงเงินสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 กนัยายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
เจา้หน้ีการคา้        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 970  962  -  - 
-  บริษทัอ่ืน 188,768  175,172  -  - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,086  36 
-  บริษทัอ่ืน 58,959  73,415  3,163  1,770 
รวม 248,697  249,549  4,249  1,806 

 
15. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ปี 

 30 กนัยายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

 30 กนัยายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

         

2561  383  828  383  828 
2562  1,531  828  1,531  828 
2563  1,108  407  1,108  407 
2564  293  -  293  - 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  3,315  2,063  3,315  2,063 
หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (423)  (125)  (423)  (125) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  2,892  1,938  2,892  1,938 
หกั    หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
          สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (1,273)  (751)  (1,273)  (751) 
สุทธิ  1,619  1,187  1,619  1,187 

 
 
 
 
 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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16. ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนจำกโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561                       
มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 2,952  - 
เพ่ิมข้ึน 2,721  - 
ใชไ้ป (1,689)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2561 3,984  - 

 
17. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 10,798  4,632 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,257  2,290 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 166  70 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2561 15,221  6,992 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,419  1,056  764  616 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 56  47  23  20 
รวม  1,475  1,103  787  636 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,257  3,170  2,290  1,850 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 166  140  70  59 
รวม  4,423  3,310  2,360  1,909 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

อตัราคิดลด    ร้อยละ 1.96 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   ร้อยละ 5 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 59 
อตัราทุพพลภาพ   ร้อยละ 5 
อตัรามรณะ   100% ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 
 

18. ทุนเรือนหุ้น 
 

ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัที่ 18 กนัยายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 
 

ก) เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ท าให้จ  านวนหุ้นสามญัของบริษัทเพ่ิมข้ึนจาก       
14,062,500 หุน้ เป็น 140,625,000 หุน้ 

 

ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 140,625,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 140,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 300,000,000 บาท 
(แบ่งเป็นหุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยจดัสรรเพื่อ 
- การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 84,375,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 84,375,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิมจ านวน 1 หุ้น ต่อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ 0.6 หุ้น ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 1 บาท  

- การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 75,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 75,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อออกและเสนอขาย
หุน้ต่อประชาชนคร้ังแรก (“IPO”) เม่ือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561    
 

บริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนจากผูถื้อหุน้เดิมจ านวนเงิน 84,375,000 บาท และจดทะเบียนการเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2561   



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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19. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี    
หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้ 
 
20. เงินปันผล 
 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.14 บาท ส าหรับ
หุน้สามญัจ านวน 14,062,500 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 30,093,750 บาท โดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั การจ่าย เ งินปันผลระหว่างกาลของบริษัท           
ในอตัราหุน้ละ 6.70 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 14,062,500 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 94,218,750 บาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัแลว้เม่ือวนัที่ 18 และวนัที่ 19 กนัยายน 2561   
 
21. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับแต่ละงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด (เทียบเท่าจ านวนหุน้มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 
 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ค  านวณไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นหุน้ 

 2561  2560 
    

จ านวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 14.1  14.1 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(หมายเหตุ 18) 126.5  126.5 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด 4.6  - 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  145.2  140.6 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) ส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ค  านวณไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นหุน้ 

 2561  2560 
    

จ านวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14.1  14.1 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(หมายเหตุ 18) 126.5  126.5 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด 1.6  - 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  142.2  140.6 

 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัน้ีมีผลท าให้จ  านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวด      
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ไดป้รับปรุงใหม่เพ่ือการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าว
เกิดข้ึนตั้งแต่แรก 
 
22. สัญญำเช่ำระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัเพ่ือเช่าท่ีท  าการกลุ่มบริษทั  พ้ืนท่ีร้านอาหารและ
อุปกรณ์ภายใตสั้ญญาดงักล่าว ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจ า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม จ านวนเงินรวม 157.9 ลา้นบาท และ 145.9         
ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงินรวม 1.3 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 320,456  276,893  1,681  2,676 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 376,106  301,052  488  617 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 10,982  10,779  -  - 
รวม 707,544  588,724  2,169  3,293 

 
  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2561 และ 2560 เป็นดงัน้ี 
 

 2561 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 734.1  1.9  736.0 
ตน้ทุนขายและบริการ (566.0)  (1.5)  (567.5) 
ก าไรขั้นตน้ 168.1  0.4  168.5 

รายไดอ่ื้น     21.0 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (22.7) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (114.5) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (6.1) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (8.5) 
ก าไรส าหรับงวด     37.7 

 

 

 2560 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 619.7  0.8  620.5 
ตน้ทุนขายและบริการ (474.1)  (0.4)  (474.5) 
ก าไรขั้นตน้ 145.6  0.4  146.0 

รายไดอ่ื้น     20.7 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (31.5) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (101.9) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (6.4) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (4.8) 
ก าไรส าหรับงวด     22.1 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
30 กนัยายน 2561 และ 2560 เป็นดงัน้ี 
 

 2561 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,137.4  4.6  2,142.0 
ตน้ทุนขายและบริการ (1,656.9)  (3.0)  (1,659.9) 
ก าไรขั้นตน้ 480.5  1.6  482.1 

รายไดอ่ื้น     84.3 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (81.4) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (332.4) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (18.8) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (25.1) 
ก าไรส าหรับงวด     108.7 

 
 2560 (ลา้นบาท) 
 รายไดจ้าก  รายไดจ้าก   
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,763.7  2.4  1,766.1 
ตน้ทุนขายและบริการ (1,367.4)  (1.1)  (1,368.5) 
ก าไรขั้นตน้ 396.3  1.3  397.6 

รายไดอ่ื้น     60.2 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (68.0) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (310.9) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (17.5) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (12.2) 
ก าไรส าหรับงวด     49.2 

  



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิช่ือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 กนัยำยน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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24. ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561  
 
ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาการจดัซ้ือสินทรัพย ์สินคา้และบริการจ านวนเงินรวม 48.3 ลา้นบาท และ 112.6 ลา้นบาท 

ตามล าดบั (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560: 50.4 ลา้นบาท และ 107.3 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือค ้าประกนัต่อบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นจ านวนเงิน

รวม 0.4 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:  0.6 ลา้นบาท)  
 
ค) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ันของบริษทัจ านวนเงิน 780.0 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 (ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 2560:  780.0 ลา้นบาท) 
 
ง) บริษทัมีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือประชาสัมพนัธ์และจดัจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มบริษทั โดยมี

ระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในการน้ี บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งแบ่งส่วนแบ่งรายได้และ
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

 



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

Zen Corporation Group Public Company Limited 

 

เอกสำรแนบ 4 

แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 1 
 

แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

กำรมีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดีมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งส ำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชำชนเป็นผู้
ถือหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสำมำรถช่วยปอ้งกนั บริหำร จดักำรควำมเสีย่งหรือควำมเสยีหำยตำ่ง ๆ ที่อำจเกิดขึน้กบับริษัทและ
ผู้ที่มีสว่นได้เสียได้เป็นอย่ำงดี ดงันัน้ จึงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทที่จะต้องด ำเนินกำรให้มัน่ใจวำ่ บริษัทมีระบบ
ควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย 
ข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถป้องกนัทรัพย์สิน จำกกำรทจุริต เสียหำย รวมทัง้มีกำรจดัท ำบญัชี 
รำยงำนท่ีถกูต้องนำ่เช่ือถือ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักท รัพย์และตลำดหลักท รัพย์  (ก .ล .ต . )  ไ ด้ รับควำม ร่วมมื อ  
เป็นอย่ำงดีจำกไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในกำรพฒันำแบบประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนีข้ึน้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี  ้ได้จัดท ำตำมแนวคิดของ  COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2556 และน ำมำปรับให้เข้ำใจง่ำยขึน้ 
รวมทัง้เหมำะสมกบับริษัทจดทะเบียนไทย ซึง่ค ำถำมหลกัยงัแบง่ออกเป็น 5 สว่นเช่นเดียวกบัแนวทำงของ COSO เดิม แต่
ได้ขยำยควำมแตล่ะสว่นออกเป็นหลกักำรยอ่ยรวม 17 หลกักำร เพื่อให้เข้ำใจและเห็นภำพของแตล่ะสว่นได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

กำรน ำไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนีเ้ป็นแนวทำงในกำรประเมินหรือทบทวนควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในอย่ำง
น้อยทุกปี และอำจมีกำรทบทวนเพิ่มเติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมี
นยัส ำคญั กำรประเมินดงักลำ่วควรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทด้วย เพื่อให้
เกิดกำรแลกเปลีย่นควำมเห็น มีควำมเข้ำใจตรงกนั และสำมำรถก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่เหมำะสมกบับริษัทได้   

กำรตอบแบบประเมินในแตล่ะข้อ ควรอยูบ่นพืน้ฐำนของกำรปฏิบตัิจริง หำกประเมินแล้วพบวำ่ บริษัทยงัขำดกำร
ควบคมุภำยในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่มีระบบในเร่ืองนัน้ หรือมีแล้วแต่ยงัไม่เหมำะสม) บริษัทควรอธิบำย
เหตผุลและแนวทำงแก้ไขประกอบไว้ด้วย  

 

 

                                                 
1 เป็นคณะกรรมกำรร่วมของสถำบนัวิชำชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถำบันผู้สอบบญัชีรับอนุญำตแห่งสหรัฐอเมริกำ (AICPA)   สถำบันผู้ ตรวจสอบ
ภำยในสำกล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถำบนัผู้บริหำรกำรเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมำคมนกับญัชี
แห่งสหรัฐอเมริกำ  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถำบันนักบัญชีเพื่อกำรบริหำร ( Institute of  Management 
Accountants หรือ IMA) 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 2 
 

กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึควำมยดึมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรก ำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัควำมซื่อตรงและ
กำรรักษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน ที่ครอบคลมุถึง 
1.1.1   กำรปฏิบตัิหน้ำที่ประจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเร่ืองตำ่ง ๆ  
1.1.2   กำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำ ลกูค้ำ และบคุคลภำยนอก  

✓  

1.2 มีข้อก ำหนดที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหำรและพนกังำนปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อตรง
และรักษำจรรยำบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 
1.2.1  มีข้อก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส ำหรับผู้บริหำรและพนกังำน ที่

เหมำะสม 
1.2.2  มีข้อก ำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนกังำนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำม

ขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบักิจกำร ซึ่งรวมถึงกำรห้ำมคอร์รัปชนัอนัท ำให้เกิดควำม
เสยีหำยตอ่องค์กร2 

1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดข้ำงต้น 
1.2.4  มีกำรสื่อสำรข้อก ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผู้ บริหำรและพนักงำนทุกคน

รับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่  ให้พนกังำนลงนำมรับทรำบ
ข้อก ำหนดและบทลงโทษเป็นประจ ำทกุปี  รวมทัง้มีกำรเผยแพร่ code of conduct 
ให้แก่พนกังำนและบคุคลภำยนอกได้รับทรำบ 

✓  

1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิตำม Code of Conduct 
1.3.1  กำรติดตำมและประเมินผลโดยหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในหรือหนว่ยงำนก ำกบัดแูล

กำรปฏิบตัิ (compliance unit) 
1.3.2  กำรประเมินตนเองโดยผู้บริหำรและพนกังำน 
1.3.3  กำรประเมินโดยผู้ เช่ียวชำญที่เป็นอิสระจำกภำยนอกองค์กร 

✓  

1.4 มีกำรจดักำรอย่ำงทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบัควำมซื่อตรงและ
กำรรักษำจรรยำบรรณ 
1.4.1  มีกระบวนกำรท่ีท ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม  
1.4.2  มีกระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถลงโทษหรือจัดกำรกับกำรฝ่ำฝืนได้อย่ำงเหมำะสม 

และภำยในเวลำอนัควร  

✓  

                                                 
2 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคมุภำยในตำมมำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัให้เหมำะสมกบัควำมเสี่ยงของบริษัท 



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 3 
 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

1.4.3  มีกำรแก้ไขกำรกระท ำที่ขัดต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณอย่ำง
เหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร 

2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล (Oversight) และพัฒนำกำร

ด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1     มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบริหำร โดยได้สงวนสทิธ์ิอ ำนำจ
เฉพำะของคณะกรรมกำรไว้อยำ่งชดัเจน 

✓  

2.2     คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรและพนกังำน 

✓  

2.3     คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลให้บริษัทก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรให้
ถกูต้องตำมกฎหมำย กฎบตัร ซึ่งครอบคลมุบทบำทที่ส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน 

✓  

2.4     คณะกรรมกำรเป็นผู้มีควำมรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีควำมเช่ียวชำญที่เป็นประโยชน์
ตอ่บริษัท หรือสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผู้ เช่ียวชำญในเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

✓  

2.5     คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถนำ่เช่ือถือ และมีควำม
เป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท ไม่มี
ควำมสมัพนัธ์อื่นใด อนัอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ  
ในจ ำนวนที่เหมำะสมเพียงพอ 

✓  

2.6   คณะก ร รมก ำ รก ำ กั บ ดู แ ล ก ำ รพัฒน ำ แล ะป ฏิ บั ติ เ ร่ื อ ง ก ำ รค วบคุมภำย ใ น      
ในองค์กร ซึ่งครอบคลมุทัง้กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กิจกรรมกำรควบคมุ ข้อมลูและกำรสือ่สำร และกำรติดตำม 

✓  

3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่ งกำรและควำรับผิดชอบที่

เหมำะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมกำร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหำรระดบัสงูก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่สนบัสนนุกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้มีกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำที่ในส่วนงำนที่ส ำคัญ ซึ่งท ำให้เกิดกำร

✓  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 4 
 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ตรวจสอบถ่วงดลุระหวำ่งกนั  มีงำนตรวจสอบภำยในท่ีขึน้ตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมี
สำยกำรรำยงำนท่ีชดัเจน เป็นต้น   

3.2 ผู้บริหำรระดบัสงูก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเก่ียวกบั
อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสือ่สำรข้อมลู 

✓  

3.3 มีกำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกัดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม
ระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดบัสงู ผู้บริหำร และพนกังำน  

✓  

4. องค์กรแสดงถงึควำมมุ่งม่ันในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติเพื่อจัดหำ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสม และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตัินัน้อยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

✓  

4.2 บริษัทมีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวลัต่อบคุลำกรที่มี
ผลกำรปฏิบตัิงำนดี และกำรจัดกำรต่อบคุลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลเุป้ำหมำย รวมถึง กำร
สือ่สำรกระบวนกำรเหลำ่นีใ้ห้ผู้บริหำรและพนกังำนทรำบ 

✓  

4.3 บริษัทมีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรขำดบคุลำกรที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสมอยำ่งทนัเวลำ 

✓  

4.4 บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผู้ บริหำรและพนักงำนทุกคน  เช่น กำร
จดัระบบที่ปรึกษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม 

✓  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผู้สบืทอดต ำแหนง่ (succession plan) ที่ส ำคญั ✓  

5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบังคบัให้บุคลำกรทุกคนมี
ควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคมุภำยใน และจัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบตัิ 
ในกรณีที่จ ำเป็น 

✓  

5.2 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำน กำรสร้ำงแรงจงูใจ และกำรให้
รำงวัล ที่ เหมำะสม โดยพิจำรณำทัง้ เ ร่ืองกำรปฏิบัติตำม Code of Conduct และ
วตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยำวของบริษัท 

✓  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 5 
 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

5.3 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นให้
สำมำรถเชื่อมโยงกบัควำมส ำเร็จของหน้ำที่ในกำรปฏิบตัิตำมกำรควบคมุภำยในด้วย 

✓  

5.4 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้พิจำรณำไม่ให้มีกำรสร้ำงแรงกดดันที่มำกเกินไปในกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ของบคุลำกรแตล่ะคน 

✓  

 

  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 6 
 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงต่ำงๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษัทสำมำรถปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิ
หรือภำระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่ำเหมำะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 
ถกูต้อง 

✓  

6.2 บริษัทก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปัจจยัที่ส ำคญั เช่น ผู้ ใช้
รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ 

✓  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งแท้จริง ✓  

6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง อนมุัติและสื่อสำรนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมขององค์กร 

✓  

7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่ำง

ครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุควำมเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร 
หนว่ยธุรกิจ ฝ่ำยงำน และหน้ำที่งำนตำ่ง ๆ   

✓  

7.2 บริษัทวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจเกิดจำกทัง้ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

✓  

7.3 ผู้บริหำรทกุระดบัมีสว่นร่วมในกำรบริหำรควำมเสีย่ง ✓  

7.4 บริษัทได้ประเมินควำมส ำคญัของควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำทัง้โอกำสเกิดเหตกุำรณ์ และ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้  

✓  

7.5 บริษัทมีมำตรกำรและแผนปฏิบตัิงำนเพื่อจดักำรควำมเสี่ยง โดยอำจเป็นกำรยอมรับควำม
เสี่ยงนัน้  (acceptance)  กำรลดควำมเสี่ยง (reduction)  กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง 
(avoidance)  หรือกำรร่วมรับควำมเสีย่ง (sharing) 

✓  
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8. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษัทประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตขึน้ โดยครอบคลมุกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น กำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ  กำรท ำให้สญูเสียทรัพย์สิน  กำรคอร์รัปชนั  กำรที่ผู้บริหำร
สำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls)  กำร
เปลี่ยนแปลงข้อมลูในรำยงำนที่ส ำคญั  กำรได้มำหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถกูต้อง เป็น
ต้น 

✓  

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้สิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังำนกระท ำไม่เหมำะสม  
เช่น ไมต่ัง้เปำ้หมำยยอดขำยของบริษัทไว้สงูเกินควำมเป็นจริง จนท ำให้เกิดแรงจงูใจในกำร
ตกแตง่ตวัเลขยอดขำย เป็นต้น 

✓  

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบถำมผู้บริหำรเก่ียวกบัโอกำส ในกำรเกิดทจุริต 
และมำตรกำรท่ีบริษัทด ำเนินกำรเพื่อปอ้งกนัหรือแก้ไขกำรทจุริต 

✓  

8.4 บริษัทได้สือ่สำรให้พนกังำนทกุคนเข้ำใจและปฏิบตัิตำมนโยบำยและแนวปฏิบตัิที่ก ำหนดไว้  ✓  

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกองค์กร ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ กำรควบคมุภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนอง
ตอ่กำรเปลีย่นแปลงนัน้อยำ่งเพียงพอแล้ว  

✓  

9.2 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
กำรควบคมุภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองตอ่กำร
เปลีย่นแปลงนัน้อยำ่งเพียงพอแล้ว 

✓  

9.3 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงผู้น ำองค์กร ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  กำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อยำ่งเพียงพอแล้ว 

✓  
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กำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มำตรกำรควบคมุของบริษัทมีควำมเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง และลกัษณะเฉพำะขององค์กร 
เช่น สภำพแวดล้อม ควำมซบัซ้อนของงำน ลกัษณะงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน รวมถึง
ลกัษณะเฉพำะอื่น ๆ 

✓  

10.2 บริษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม  เช่น  มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนเก่ียวกับ
ธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซือ้ และกำรบริหำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต  อ ำนำจ
หน้ำที่  และล ำดบัชัน้กำรอนุมตัิของผู้บริหำรในแต่ละระดบัไว้อย่ำงชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้
สำมำรถปอ้งกนักำรทจุริตได้  เช่น  มีกำรก ำหนดขนำดวงเงินและอ ำนำจอนมุตัิของผู้บริหำร
แต่ละระดบั  ขัน้ตอนในกำรอนุมตัิโครงกำรลงทุน  ขัน้ตอนกำรจัดซือ้และวิธีกำรคดัเลือก
ผู้ขำย  กำรบนัทึกข้อมลูรำยละเอียดกำรตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอนกำรเบิกจ่ำยวสัดอุปุกรณ์ 
หรือ กำรเบิกใช้เคร่ืองมือตำ่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนกำรส ำหรับกรณีตำ่ง ๆ ดงันี ้
10.2.1   กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้ บริหำร และผู้ ที่

เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในกำร
ติดตำมและสอบทำนกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้มีกำรปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2    กรณีที่บริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือท ำสญัญำกบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนั
บริษัทในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยสินค้ำ กำรให้กู้ ยืม  กำรค ำ้
ประกนั บริษัทได้ติดตำมให้มัน่ใจแล้วว่ำ มีกำรปฏิบตัิเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ตกลง
กันไว้ตลอดระยะเวลำที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตำมกำรช ำระคืนหนีต้ำม
ก ำหนด หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของสญัญำ เป็นต้น 

✓  

10.3 บริษัทก ำหนดให้กำรควบคมุภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคมุ
แบบ manual และ automated หรือกำรควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตำม 

✓  

10.4 บริษัทก ำหนดให้มีกำรควบคมุภำยในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หนว่ย
ธุรกิจ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร 

✓  

10.5 บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี ้ออกจำกกนัโดยเด็ดขำด 
เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลำ่วคือ  

✓  
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

(1) หน้ำที่อนมุตัิ  
(2) หน้ำที่บนัทกึรำยกำรบญัชีและข้อมลูสำรสนเทศ และ  
(3) หน้ำที่ในกำรดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่ วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่ อช่วยสนับสนุน 

กำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก ำหนดควำมเก่ียวข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวนกำร
ปฏิบตัิงำนและกำรควบคมุทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

✓  

11.2 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคมุของโครงสร้ำงพืน้ฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม ✓  

11.3 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคมุด้ำนควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม ✓  

11.4 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรได้มำ กำรพัฒนำ และกำรบ ำรุงรักษำระบบ
เทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม 

✓  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ก ำหนดสิ่งที่คำดหวังและขัน้ตอนกำรปฏิบัติ 

เพื่อให้นโยบำยที่ก ำหนดไว้นัน้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบำยที่รัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรท ำธุรกรรมของผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ กรรมกำร 
ผู้ บริหำร หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขัน้ตอนกำรอนุมัติที่ก ำหนด เช่น 
ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส ำนกังำน ฯลฯ 
เพื่อปอ้งกนักำรหำโอกำสหรือน ำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

✓  

12.2 บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนมุตัิธุรกรรมกระท ำโดยผู้ที่ไม่มีสว่นได้เสียในธุรกรรม
นัน้ 

✓  

12.3 บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตัิธุรกรรมค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น
ส ำคญั และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรท่ีกระท ำกบับคุคลภำยนอก (at arms’ length 
basis) 

✓  

12.4 บริษัทมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้
ก ำหนดแนวทำงให้บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทยอ่ยหรือร่วม
นัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

✓  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 10 
 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5 บริษัทก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิบตัิโดย
ผู้บริหำรและพนกังำน 

✓  

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติของบริษัทได้รับกำรน ำไปใช้ในเวลำที่เหมำะสม โดย
บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำร
ปฏิบตัิงำน 

✓  

12.7 บริษัททบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตัิให้มีควำมเหมำะสมอยูเ่สมอ ✓  

 

  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 11 
 

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่

ก ำหนดไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก ำหนดข้อมูลที่ต้องกำรใช้ในกำรด ำเนินงำน ทัง้ข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
องค์กร ท่ีมีคณุภำพและเก่ียวข้องตอ่งำน 

✓  

13.2 บริษัทพิจำรณำทัง้ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้องของ
ข้อมลู  

✓  

13.3 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมี ข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอส ำหรับใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจ ตวัอยำ่งข้อมลูที่ส ำคญั เช่น รำยละเอียดของเร่ืองที่เสนอให้พิจำรณำ 
เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทำงเลอืกตำ่ง ๆ  

✓  

13.4 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสำรประกอบกำร
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำง
น้อยภำยในระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

✓  

13.5 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร เพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรแต่ละ
รำย เช่น กำรบนัทกึข้อซกัถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมกำรในเร่ืองที่
พิจำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรรำยที่ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

✓  

13.6 บริษัทมีกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
13.6.1  มีกำรจดัเก็บเอกสำรส ำคญั ไว้อยำ่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2  กรณีที่ได้รับแจ้งจำกผู้ สอบบัญชีหรือผู้ ตรวจสอบภำยในว่ำมีข้อบกพร่องในกำร

ควบคมุภำยใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยำ่งครบถ้วนแล้ว  

✓  

14. องค์กรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในที่

จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่วำงไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมลูภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่
เหมำะสม เพื่อสนบัสนนุกำรควบคมุภำยใน  

✓  

14.2 บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลที่ส ำคัญถึงคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ ำ เสมอ และ
คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำน หรือสอบ
ทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมที่ต้องกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สำมำรถ

✓  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 12 
 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ติดต่อขอข้อมลูอื่นนอกจำกที่ได้รับจำกผู้บริหำร รวมทัง้กำรติดต่อสอบถำมข้อมลูจำกผู้สอบ
บัญชี ผู้ ตรวจสอบภำยใน  กำรจัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้ บริหำรตำมที่
คณะกรรมกำรร้องขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้ บริหำร
นอกเหนือจำกกำรประชมุคณะกรรมกำร  เป็นต้น    

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลบัเพื่อให้บุคคลต่ำง ๆ ภำยในบริษัท
สำมำรถแจ้งข้อมลูหรือเบำะแสเก่ียวกบักำรฉ้อฉลหรือทจุริตภำยในบริษัท (whistle-blower 
hotline) ได้อยำ่งปลอดภยั 

✓  

15. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่หรือหนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

✓  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้ผู้ มีส่วนได้เสียภำยนอก
องค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเก่ียวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower 
hotline) แก่บริษัทได้อยำ่งปลอดภยั 

✓  

 
  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 13 
 

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยังด ำเนินไป

อย่ำงครบถ้วน เหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อก ำหนดห้ำมฝ่ำย
บริหำรและพนกังำนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น 
ก ำหนดให้แต่ละสว่นงำนติดตำมกำรปฏิบตัิ  และรำยงำนผู้บงัคบับญัชำ หรือมอบหมำยให้
หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบตัิ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็น
ต้น 

✓  

16.2 บริษัทจดัให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคมุภำยในที่วำงไว้ โดยกำรประเมิน
ตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภำยใน 

✓  

16.3 ควำมถ่ีในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบริษัท ✓  

16.4 ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผู้ ที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ 

✓  

16.5 บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

✓  

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบตัิหน้ำที่ตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพ
กำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

✓  

17. องค์กรประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง

รวมถงึผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคมุภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อติดตำม
แก้ไขอย่ำงทนัท่วงที หำกผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึน้แตกตำ่งจำกเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้อยำ่ง
มีนยัส ำคญั 

✓  

17.2 บริษัทมีนโยบำยกำรรำยงำน ดงันี ้
 17.2.1  ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์หรือ

สงสยัว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย  หรือมีกำร
กระท ำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอำจกระทบต่อช่ือเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมี
นยัส ำคญั 

✓  



 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 14 
 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

 17.2.2  รำยงำนข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (แม้วำ่จะได้เร่ิม
ด ำเนินกำรจัดกำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท /คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำภำยในระยะเวลำอนัควร 

 17.2.3  รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญัตอ่คณะกรรมกำร
บริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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