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วิสัยทัศน์ I Vision
Continuous Improvement
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ I Mission
   Missions Toward Continuous Improvement

   พันธกิจเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1.  Ownership รับผิดชอบ

2.  Focus มุ่งเน้นความส�าเร็จ

3.  Productive ประสิทธิผล

4.  Dedication อุตสาหและเพียรพยาบาม

5.  Team work การท�างานเป็นทีม

6.  Integrity and trust ความซื่อสัตย์และไว้วางใจ

ค่านิยมขององค์กร I Core Values
Credible น่าเชื่อถือและไว้วางใจ

Creative ความคิดสร้างสรรค์

Caring ความห่วงใย

Courage มีก�าลังใจและความกล้าหาญ

Customer Focus มุ่งเน้นที่ลูกค้า

Change กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบเครือข่าย (Chained 
Restaurants) ที่มีสาขากระจายท่ัวประเทศ ร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ มีร้านอาหารแบบตามส่ัง (A La Carte) 
รวมไปถึงร้านอาหารบรรยากาศนั่งสบาย (Casual Dining) ในปี 2562 บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจภายใต้แนวคิดการเพิ่มส่วนแบ่งทางการ
ตลาด (Market Segment) ใหม่ๆ ด้วยการพัฒนาประเภทของร้านอาหารให้มีสไตล์หลากหลาย  ภายใต้แบรนด์ที่แตกต่างกัน โดยบริษัท
ได้เปิดให้บริการร้านอาหารทั้งหมด 10 แบรนด์ 

ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อภาคบริการและเศรษฐกิจของประเทศมีผู้ประกอบการรายเล็ก-ใหญ่ที่
เกีย่วข้องจ�านวนมาก คาดการณ์ว่าธรุกจิบรกิารอาหารยงัมแีนวโน้มเตบิโตได้ต่อเนือ่ง  รวมถงึการขยายตวัของเมอืง (Urbanization) ทีเ่กดิ
ขึน้พร้อมกบัการขยายตวัของศนูย์การค้าใหม่ๆ การเตบิโตของร้านอาหารเป็นผลจากการขยายตัวของกลุ่มร้านอาหารทีม่สีาขา (Chained 
Restaurant) เป็นหลกั ยอดขายร้านอาหารประเภทเชนของไทยขยายตวัต่อเนือ่ง รวมถงึการขยายสาขา โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายสาขา
ไปตามพื้นที่ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเติบโตสูงกว่าร้านอาหารที่ไม่มีสาขา (Non-Chained Restaurant) ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหันมาทานอาหารนอกบ้าน หรือซื้ออาหารส�าเร็จรูปมารับประทานที่บ้านมากขึ้น 

จากข้อมูลการส�ารวจการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยในด้านอาหารของ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนไทยมีการใช้จ่ายด้าน
การรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือซ้ืออาหารส�าเร็จรูปมารับประทานในบ้านเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2561-2562 เทียบกับการใช้จ่ายในการ
ปรงุอาหารเองทีบ้่านทีเ่ติบโตน้อยกว่ามากในช่วงเวลาเดยีวกนั สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการบรโิภคของคนไทยทีท่�ากจิกรรมนอกบ้านมาก
ขึ้น โดยการรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นกิจกรรมที่นิยมท�ามากที่สุด อีกทั้ง ผู้บริโภคยังมีการใช้จ่ายนอกบ้านมากขึ้น

นอกจากปัจจัยสนับสนุนจากผู้บริโภคในประเทศแล้ว การขยายตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในช่วงท่ีผ่านมายังมีส่วนช่วยผลักดัน
ยอดขายร้านอาหารให้เติบโตได้ดีแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งน้ีจากข้อมูลการใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ประมาณ 5% ต่อปี สะท้อนถึงโอกาสส�าหรับธุรกิจร้านอาหารที่ยังเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะตาม
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญต่างๆ กลยุทธ์ที่น่าสนใจคือ การกระจายเซ็กเมนต์เพื่อเจาะลูกค้าหลายกลุ่ม โดยแตกแบรนด์ออกมาเป็นกลุ่มทั่วไป
และพรีเมียม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละท�าเลได้ดียิ่งขึ้น  

ในปี 2562 บริษัทมีกลยุทธ์การตลาด คือ การมอบความหลากหลายของเมนูอาหาร รสชาติที่อร่อย บริการที่ดีในราคา ที่คุ้มค่า 
แบ่งประเภทร้านอาหาร ให้ครอบคลุมทุกระดับของลูกค้า และขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้น พัฒนาและคิดค้นสูตรอาหาร
ใหม่ๆ เน้นการท�าการตลาดท่ีเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีการท�าโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายจากการ
ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรับปี 2563 บริษัทมีเป้าหมาย ก้าวสู่การเป็นผู้น�าธุรกิจร้านอาหารใน 3-5 ปีข้างหน้า เนื่องจากบริษัทได้เห็นโอกาสที่จะขยาย  
แบรนด์ร้านอาหารประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เพียงอย่างเดียว โดยมีเป้าหมายใหม่เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลาย
และความแตกต่างของแบรนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างทางเลือกใหม่ๆ 
ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเรา เพื่อส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ขอขอบคณุคณะกรรมการ ผู้บรหิาร ผูถ้อืหุน้ คูค้่า สถาบนัการเงิน กลุม่พนัธมติรทางการค้าทีใ่ห้การ
สนบัสนนุ และก�าลงัใจ ตลอดมา และพนกังานทกุท่าน ทีมี่ความมุง่มัน่ ทุม่เท ในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคณุลกูค้าที่
ได้ให้ความไว้วางใจต่อร้านอาหาร และบรกิารของบรษิทั ด้วยดตีลอดมา บรษิทัยงัคงมุง่ม่ันเตรยีมความพร้อมสูก่ารขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง 
ผมเชื่อมั่นว่า บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) จะก้าวขึ้นสู่ผู้น�าธุรกิจร้านอาหารตามเป้าหมายที่วางไว้

(ดร. อภิชัย เตชะอุบล)
 ประธานกรรมการ
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ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เจซเีค ฮอสพทิอลลติี ้จ�ากดั (มหาชน) ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมร่วมกนั 4 คร้ัง มคีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ
ทุกครั้ง ซึ่งมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ได้พจิารณาและอนมุตัแิผนงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ�าปี 2562 โดยมุง่เน้นการเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบที่เพียงพอในจุดที่จ�าเป็นต่อการรายงานผลการตรวจ
สอบภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ�าปี 2562 แล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
ดีเพียงพอในการควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทโดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญ

3. ได้สอบทานรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ�าปีของบรษิทั เพือ่ให้ข้อมลูทางการเงนิมคีวามครบ
ถ้วน ถกูต้องตามหลกัการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไป ตรงต่อเวลาและแสดงถงึฐานะทางการเงนิอนัแท้จรงิของบรษิทั
ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ได้สอบทานแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคมุ
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลและด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้

5. ได้สอบทานการบรหิารความเสีย่งโดยการพจิารณานโยบายการบรหิารความเสีย่ง แผนงานและแนวทางการ
บรหิารจดัการความเสีย่งตามรายการความเส่ียงระดับองค์กร รวมทัง้พิจารณาและสอบทานประสิทธภิาพและ
ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

6. ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดปฏิบัติตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพัฒนาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างสม�่าเสมอ 

7. ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ของทางการ

8. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาการ
เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

9. พิจารณาคัดเลือกการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(นายประสงค์ วรารัตนกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ�ากัด (มหาชน) 4

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจร้านอาหารสุกี้ ชาบูที่มีน�้าจิ้มสูตรเด็ด ตามสไตล์ดั้งเดิม
ของฮอท พอท ร้านอาหารปิ้งย่างและชาบูสไตล์ญ่ีปุ่น ร้านอาหารสเต็กและอาหารฟิวช่ัน ร้านอาหารอิตาเล่ียนและร้านอาหารจีน โดย
ร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ แต่ก็มีร้านอาหารแบบตามสั่ง (A La Carte) รวมไปถึงร้านอาหารบรรยากาศนั่งสบาย 
(Casual Dining) ด้วย ได้แก่ ร้านอาหารสุกี้ชาบู บุฟเฟ่ต์ ภายใต้แนวคิด “All You Can Eat” หรืออิ่มได้ไม่อั้น ภายใต้แบรนด์ “ฮอท 
พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์” ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์แนวปิ้งย่างและชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ “ไดโดมอน” ร้านอาหารสุกี้ ชาบู แบบตาม
สั่ง (A La Carte) เสิร์ฟเป็ดย่างและน�้าจิ้มรสสูตรเด็ดตามสไตล์ดั้งเดิมของฮอท พอท ภายใต้แบรนด์ “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู” รวมไปถึง
ร้านอาหารบรรยากาศนั่งสบาย (Casual Dining) ที่เสิร์ฟสเต๊กและอาหารฟิวชั่น ภายใต้แบรนด์ “ซิกเนเจอร์” และ “ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน 
คิทเช่น” ร้านอาหารอิตาเลี่ยนรสชาติต้นต�ารับ ที่คัดสรรวัตถุดิบน�าเข้าเกรดพรีเมี่ยม ส่งตรงจากเมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี ร้านอาหาร
แบรนด์ “ซินยอร์ ซาสซี” ที่เสิร์ฟอาหารอิตาเลี่ยนชั้นเลิศตามเมนู และแบรนด์ร้าน “เจิ้งโต่ว” ที่เสิร์ฟอาหารประเภทติ่มซ�า อาหารจีน
สไตล์ฮ่องกง และแบรนด์ “เจิ้งโต่ว เอ็กซ์เพรส” ร้านขายอาหารประเภท ซื้อกลับ (Take Away) บริการขายอาหารประเภทติ่มซ�า สไตล์
ฮ่องกง ตอบรับชีวิตประจ�าวันแบบเร่งด่วน และแบรนด์ “เจิ้งโต่ว แกรนด์” ที่เสริฟอาหารประเภท อาหารจีน ซีฟู้ด และติ่มซ�า ที่คัด
สรรวัตถุดิบที่สด ใหม่ บรรยากาศภายในร้านที่เป็นกันเอง และแบรนด์ “บอนไซ” ร้านอาหารญี่ปุ่นแนว โอมากาเสะ เทปันยากิ และซูชิ 
ที่เสริฟอาหารญี่ปุ่น คัดสรรวัตถุดิบน�าเข้าเกรดพรีเมี่ยม โดยเชฟ ที่มีประสบการณ์ จากร้านระดับมิชลินสตาร์  

ในปี 2562 บริษัทได้เปิดให้บริการร้านอาหารทั้งหมด 10 แบรนด์ ดังนี้

ร้านอาหาร/แบรนด์ เครื่องหมายบริการ แนวคิด

ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ 
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เสิร์ฟสุกี้ ชาบูและอาหาร
นานาชาติหลากหลายสไตล์กว่า 100 รายการ รวมทัง้ขนม
หวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่มในราคา 299 / 379 บาท/
คน ทานได้ไม่อัน้ตลอด 1 ชัว่โมง 30 นาท ีโดยในบางสาขา
ลูกค้าสามารถเพิ่มเตาปิ้งย่าง รับประทานแบบต้มและปิ้ง
ย่างบนโต๊ะเดียวกันโดยเพิ่มราคา 40 บาทต่อคน

ฮอท พอท สุกี้ ชาบู 

ร้านอาหารสุกี้ ชาบู แบบ A La Carte (การสั่งอาหารที่มี
อยูใ่นเมน)ู เป็ดย่าง และน�า้จิม้รสเลศิ“สตูรเดด็” ตามสไตล์
ดั้งเดิมของฮอท พอท 

ไดโดมอน
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ที่คนไทยให้ความ
นิยมมาอย่างยาวนานด้วยน�้าซอสหมักสูตรพิเศษและน�้า
จ้ิมรสเด็ดของทางร้านที่ไม่เหมือนใคร สามารถเข้ากันได้
อย่างลงตัวกับวัตถุดิบสดใหม่คุณภาพดี ที่ให้ลูกค้าเลือก
ตักทานได้ไม่อั้นตลอด 1 ชั่วโมง 30 นาที ในราคา 379 
บาทต่อคน (รวมเครื่องดื่ม) 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ร้านอาหาร/แบรนด์ เครื่องหมายบริการ แนวคิด

ซิกเนเจอร์
ร้านอาหารบรรยากาศน่ังสบาย (Casual Dining) แบบ 
A La Carte (การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนู) ที่เสิร์ฟอาหาร
ประเภท สเต๊กซึ่งมีหลากหลายเมนู  อาหารฟิวชั่น รวมทั้ง
เมนสูลดั สปาเกต็ต้ี ของทานเล่น พร้อมเครือ่งด่ืม และของ
หวาน ในราคาที่ใครก็เข้าถึงได้

ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น 

เปิดประสบการณ์ความอร่อยกบัอาหารอติาเลีย่นทัง้พซิซ่า
และพาสต้า รสชาติต้นต�ารับ พร้อมวัตถุดิบน�าเข้าเกรด
พรีเมี่ยม ทั้งชีสช้ันเลิศ มะเขือเทศ และน�้ามันมะกอกที่
คัดสรรมาอย่างดี ส่งตรงจากเมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี

เจิ้งโต่ว

ร้านอาหารจีนและต่ิมซ�าสไตล์ฮ่องกงแบบ A La Carte 
โดยท�าสดใหม่ให้กับลูกค้าในบรรยากาศแบบสบายๆ กับ
ราคาท่ีคุ้มค่า และเป็นร้านอาหารที่ทุกๆ คนอยากไปใช้
บริการ

เจิ้งโต่ว เอ็กซ์เพรส

ร้านติม่ซ�าต้นต�าหรบั สไตล์ฮ่องกง แบบ TAKE AWAY โดย
เน้นความสดใหม่ สูตรดั้งเดิม ให้กับลูกค้า และตอบสนอง
ให้กับชีวิตที่เร่งรีบ ในราคาที่คุ้มค่า

เจิ้งโต่ว แกรนด์ สาขา เซ็นทรัลเวิลด์
เจิ้งโต่ว แกรนด์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นภัตตาคาร
อาหารจนี ซีฟูด้ และติม่ซ�า เกรดพรเีมีย่ม เป็นร้านประเภท 
A La Carte (เป็นการสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนู) และบริการ
อาหารประเภท บุฟเฟ่ต์ติ่มซ�า เน้นที่ความสดใหม่ของ
อาหาร ให้ลูกค้าท่านในบรรยากาศเป็นกันเอง ท่ีทุกคน
อยากไปสัมผัส
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ร้านอาหาร/แบรนด์ เครื่องหมายบริการ แนวคิด

บอนไซ
บอนไซ เป็นร้านอาหารญี่ปุ ่น สไตล์ โอมากาเสะ / 
เทปันยากิ / ซูชิ วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม น�าเข้าจากประเทศ
ญีปุ่น่ สด ใหม่ ปรงุแต่งโดยเชฟมากประสบการณ์ จากร้าน
ระดบัมชิลนิสตาร์ ทีใ่ส่ใจต้ังแต่การเลอืกวตัถดุบิ รวมไปถงึ
ศิลปะในการจดัเรยีงเพือ่ให้ประสพการณ์ทีด่ ีทีส่มัผัสได้ท้ัง
รปู รส กลิน่ แก่ผูท้ีร่บัประทาน โดยค�านงึถงึเอกลกัษณ์ของ
รสชาติญี่ปุ่นดั้งเดิม จากโตเกียว สู่กรุงเทพฯ

ซินยอร์ ซาสซี่
ซินยอร์ ซาสซี เป็นร้านอาหารอิตาเลี่ยนในเครือของ 
San Carlo Restaurant Group ซึง่เป็นหนึง่ในผูป้ระกอบ
การร้านอาหารอิตาเลี่ยนที่ประสบความส�าเร็จในสหราช
อาณาจักร โดยร้านซินยอร์ ซาสซี สาขากรุงเทพนี้เป็น
สาขาแรกในเอเซียท่ีให้บริการโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
สูงและเครื่องปรุงแท้จากอิตาลี่ที่ใช้กันในทุกร้านอาหาร
ของซินยอร์ ซาสซี ด้วยการบริการแบบไฮคลาสและ
รสชาติอาหารตามแบบต้นต�ารับอาหารอิตาเลี่ยนขนาน
แท้ ลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป
อย่างแน่นอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสาขาร้านอาหารที่เปิดด�าเนินการทั้งสิ้นจ�านวน 94 สาขา ประกอบด้วยร้านฮอท พอท 78 สาขา 
(แบ่งเป็นฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ 51 สาขา ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ เพิ่มปิ้งย่าง 25 สาขา และฮอท พอท สุกี้ ชาบู 2 สาขา) 
ร้านไดโดมอน 5 สาขา ร้านซิกเนเจอร์ 1 สาขา ร้านทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น 1 สาขา ร้านซินยอร์ ซาสซี 1 สาขา ร้าน “เจิ้งโต่ว” 3 สาขา 
“เจิ้งโต่วแกรนด์” 2 สาขา ร้าน“เจิ้งโต่ว เอ็กซ์เพรส” 2 สาขา และร้าน “บอนไซ” 1 สาขา

ทั้งนี้ร้านอาหารของบริษัทกว่า 90% เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่เสิร์ฟบนบาร์อาหาร กระจายตัวอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยแบ่งเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล 28 สาขา ภาคกลาง 4 สาขา ภาคเหนือ 12 สาขา ภาค
ตะวันออก 12 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 สาขา ภาคตะวันตก 2 สาขา และภาคใต้ 3 สาขา ภายในห้างสรรพสินค้า โมเดิร์น
เทรด ศูนย์การค้าต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายในการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นกลุม่วยัรุน่ นกัเรยีน นักศึกษา กลุ่มคนท�างานและกลุม่ครอบครวัทีม่ไีลฟ์สไตล์ชอบความ
รวดเร็ว รักอิสระ ชอบรับประทานอาหารเป็นหมู่คณะและเน้นความคุ้มค่า ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกตักอาหารท่ีต้องการบนบาร์อาหารได้
ด้วยตนเอง และมีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทาน หรือหากลูกค้าที่ต้องการแนว A La Carte หรือร้านอาหารที่ให้บริการอาหาร
สั่งตามเมนู บริษัท มีการเพิ่มแบรนด์เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เช่น ร้านเจิ้งโต่ว และร้านซินยอร์ ซาสซี และล่าสุดร้านบอนไซ ซึ่งเป็น
ร้านอาหารญี่ปุ่น โดยบริษัทมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่ลูกค้าระดับกลางไปจนถึงระดับไฮเอนด์ 

โรงงานหรือครวักลางของบริษทั ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอล�าลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ีบนพืน้ที ่13-0-96 ไร่ ได้ผ่านการตรวจและรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และมาตรฐาน HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) จาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd. โดยโรงงานหรือครัว
กลางท�าหน้าที่ในการสรรหาวัตถุดิบ และผลิตอาหารกึ่งส�าเร็จรูป เช่น ลูกชิ้นประเภทต่างๆ ปลาหมึกยัดไส้ และหมูปรุงรส เป็นต้น รวม
ทั้งน�้าจิ้มซึ่งเป็นเครื่องปรุงรสหลักของสุกี้ ชาบู เพื่อส่งให้แก่ร้านสาขาต่างๆ โดยมีการควบคุมคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบต่างๆ รวม
ทั้งรสชาติอาหารและน�้าจิ้มให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกร้านสาขา นอกจากนั้น ยังได้มีการพัฒนาอาหารประเภทใหม่ๆ  ปรับปรุงรสชาติ
อาหารและพัฒนารูปแบบอาหารแบบก่ึงส�าเร็จรูป เพ่ือให้ร้านสาขามีความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารและได้อาหารที่มีคุณภาพใน
มาตรฐานเดียวกัน
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บรษิทัมรีะบบการขนส่งวตัถุดบิและอาหารจากโรงงานหรอืครัวกลางไปยงัร้านสาขาทัว่ประเทศ ด้วยรถขนส่งของบรษิทัเองทัง้หมด 
ท�าให้สามารถควบคมุคณุภาพ ความสดใหม่ ก�าหนดเวลา และต้นทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารจดัหาภาชนะ อปุกรณ์ และเครือ่ง
ครัวให้แก่ร้านสาขาทุกแห่ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทได้ใช้บริษัทภายนอก ท�าการขนส่ง
สินค้าและวัตถุดิบจากโรงงานไปยังบางสาขา ท�าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนัน้ โรงงานหรอืครวักลางยงัเป็นทีจ่ดัเกบ็วตัถดุบิทัง้ของสด ของแห้ง อาหารกึง่ส�าเรจ็รปู เครือ่งปรงุ อปุกรณ์ครวัและของใช้
ในร้านอาหาร เป็นต้น โดยมีการวางแผนจัดเตรียมและส�ารองให้เพียงพอกับความต้องการของแต่ละสาขา 

บริษัทมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการภายในร้านสาขาทุกแห่ง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในร้านอย่าง
สม�า่เสมอ เนือ่งจากพนกังานถือเป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้งานบรกิารประสบความส�าเรจ็ในการทีจ่ะสร้างความพงึพอใจ และรกัษาสัมพนัธภาพ
ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้กลับมาใช้บริการที่ร้านอีก

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า

บริษัทจะขยายแบรนด์ร้านอาหารประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากร้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ โดยมีเป้าหมายใหม่เพื่อสร้างทางเลือกที่มี
ความหลากหลายทางรสชาดอาหาร และการสร้างความแตกต่างของแบรนด์ต่างๆ  ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลาก
หลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเรา เพื่อส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและกลุ่ม
เป้าหมายใหม่ๆ ได้

บริษัทได้ด�าเนินกลยุทธ์และแนวทางการขยายธุรกิจดังนี้

1. นโยบายการขยายสาขา

บริษัทจะพิจารณาแนวโน้มและความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยการเปิดแบรนด์ใหม่ที่ให้บริการกลุ ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกัน รวมถึงบริษัทมีแผนจะขยายแบรนด์ร้านอาหารที่ได้รับความนิยมให้ครอบคลุมในทุกๆ พื้นที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจให้มีจ�านวน
มากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

2. การปรับปรุงหน้าร้านและ/หรือเปลี่ยนอัตลักษณ์ของแบรนด์

โดยเริ่มจากการการปรับปรุงร้าน ฮอท พอท เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และส�าหรับร้าน ฮอท พอท ในบางสาขาที่
มีท้ังเมนูต้มและปิ้งย่างในร้านเดียวกัน จะถูกเปลี่ยนเป็นแบรนด์ ไดโดมอน (Daidomon) รวมไปถึงบางสาขาที่อยู่ในท�าเลท่ีมีศักยภาพ
และก�าลังซื้อสูง ทางบริษัทจะมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการขาย จากการขายบุฟเฟต์เป็นการขายแบบการสั่งอาหารที่มีอยู่ใน
เมนู (A La Carte) ในการด�าเนินการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่จ�าหน่ายแต่ละแห่ง รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้า
หมายและการแข่งขัน

บริษัท ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตไปพร้อมๆ กับการให้บริการอย่างมีคุณภาพ First Class 
Service เพราะตระหนกัดว่ีาอตุสาหกรรมการบรกิารเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคน การให้มกีารฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ง และการสนบัสนนุทีจ่�าเป็น
แก่พนักงาน จะท�าให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด
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ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

บรษัิท เจซเีค ฮอสพทิอลลตีี ้จ�ำกัด (มหำชน) จดทะเบยีนจัดตัง้เม่ือวนัที ่28 มกรำคม 2547 เดมิชือ่บรษัิท ฮอท พอท จ�ำกดั (มหำชน) 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 16 ล้ำนบำท เพื่อด�ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรประเภทสุกี้ชำบู โดยเริ่มจำกร้ำนอำหำรสุกี้ ชำบูตำมสั่ง หรือแบบ 
A La Carte สำขำแรกในนำมร้ำน “โคคำเฟรช สุก้ี” ที่ห้ำงตะวันออกคอมเพล็กซ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นกลุ่ม
ครอบครัว ภำยใต้พื้นที่บริหำรจัดกำรประมำณ 300 ตำรำงเมตร ซึ่งได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก และเป็นร้ำนสุกี้ร้ำนเดียวที่ขึ้นชื่อในจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ และต่อมำได้ขยำยสำขำในห้ำงตำมจังหวัดต่ำงๆ เช่น สระบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ก�ำแพงเพชร และพิษณุโลก เป็นต้น โดยรูปแบบ
กำรขยำยสำขำในขณะนั้นด�ำเนินกำรโดยจัดตั้งบริษัทต่ำงๆเพื่อควบคุมร้ำนสำขำในแต่ละภูมิภำค

ปี 2544 บริษัทได้เปลี่ยนแบรนด์ร้ำนอำหำรจำก “โคคำเฟรช สุกี้” มำเป็น “ฮอท พอท สุกี้ ชำบู เรสโตรองต์” 

ปี 2547 ได้เปลีย่นรูปแบบกำรบรหิำรกำรจดักำรใหม่ โดยกำรก่อตัง้บรษัิท ฮอท พอท จ�ำกัด เพือ่เป็นศูนย์รวมในกำรบรหิำรงำนและ
บรหิำรจัดกำรร้ำนสำขำทัง้หมด และในเดอืนตลุำคม 2547 บรษิทัได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนอีก 40 ล้ำนบำท เป็น 56 ล้ำนบำท เพือ่รบัโอนสนิทรพัย์
ของสำขำต่ำงๆ จำกกลุ่มบริษัทเดิมเข้ำเป็นสินทรัพย์ของบริษัท 

ปี 2548 บรษิทัได้ปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ด้วยกำรรุกตลำดร้ำนอำหำรประเภทสกุีใ้นห้ำงสรรพสนิค้ำขนำดใหญ่ โดยกำรเปิดร้ำนบฟุเฟ่ต์
อำหำรนำนำชำติที่เน้นอำหำรประเภทสุกี้ ชำบูเป็นหลัก ที่สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 2 เป็นแห่งแรกในเดือนพฤษภำคม 2548 
ในรูปแบบร้ำน “ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์” ประกอบด้วยสุกี้ ชำบูและอำหำรนำนำชำติหลำกหลำยกว่ำ 100 รำยกำร ซึ่งขณะนั้น
ยังไม่มีผู้ประกอบกำรธุรกิจสุกี้ ชำบูรำยใดด�ำเนินกำร ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทประสบควำมส�ำเร็จสำมำรถเพิ่มยอดขำยให้กับบริษัทได้
อย่ำงดี ลูกค้ำให้กำรยอมรับและรู้จักแบรนด์ ฮอท พอท มำกขึ้น ท�ำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกำรเปิดตัวในห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ และ
กำรปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ครัง้ส�ำคญับนแนวควำมคดิทีว่่ำ นอกจำกอำหำรทีอ่ร่อยและกำรบรกิำรทีด่แีล้ว ยงัต้องมอบ “ควำมคุม้ค่ำ” ในกำร
บริโภคให้กับลูกค้ำเพิ่มมำกขึ้น โดยบริษัทได้ตัดสินใจขยำยธุรกิจไปในแนว “บุฟเฟ่ต์” อิ่มได้ไม่อั้น All You Can Eat และได้ทยอยปรับ
เปลีย่นรปูแบบร้ำนอำหำรจำกร้ำนสกุี ้ชำบตูำมสัง่หรอืแบบ A La Carte มำเป็นแบบบฟุเฟ่ต์เกอืบทัง้หมด ซึง่หลงัจำกกำรปรบัเปลีย่นเป็น
ร้ำนบุฟเฟ่ต์อำหำรนำนำชำติที่มีควำมแตกต่ำงกับร้ำนสุก้ีหลำยรำย ประกอบกับกำรมุ่งมั่นในกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรและกำรบริกำร 
รูปแบบร้ำน และควำมหลำกหลำยของอำหำรอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด ท�ำให้บริษัทได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำ

ปี 2549 กองทนุออรอีอส เซำท์ อีสท์ เอเชีย (“กองทนุออรอีอส”) และกองทนุส่วนบุคคลของธนำคำรออมสนิ โดยบรษิทัหลกัทรัพย์
จัดกำรกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ได้เปลี่ยนเป็นกองทุนส่วนบุคคลของธนำคำรออมสินโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
รวม วรรณ จ�ำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนำยน 2554 เป็นต้นมำ) ได้ตกลงเข้ำร่วมทุนในบริษัท เพื่อให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน

เดือนกุมภำพนัธ์ ปี 2550 บรษิัทไดล้งทนุก่อสรำ้งโรงงำนบนที่ดนิเนือ้ทีร่วม 13-0-96 ไร่ ตั้งอยูเ่ลขที่ 11/1 ต�ำบลบงึค�ำพร้อย อ�ำเภอ
ล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี เพื่อเป็นโรงงำนผลิตอำหำรและเป็นครัวกลำง ให้กับร้ำนสำขำทั้งหมดของบริษัท

วันที่ 6 กรกฎำคม 2554 บริษัทจดทะเบียนแปรสภำพจำกบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด พร้อมทั้งลดมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำก
หุ้นละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 0.25 บำท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน 15,346,160 บำท จำกทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 86,153,840 บำท 
เป็น 101,500,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 61,384,640 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

วันที่ 15 ธันวำคม 2554 บริษัทได้เข้ำซื้อและรับโอนกิจกำรร้ำนอำหำรไดโดมอน ซึ่งเป็นร้ำนอำหำรบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่ำงสไตล์ญี่ปุ่น จำก
บริษัท ไดโดมอน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (“ไดโดมอน”) รวมถึงกำรรับโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินงำนทั้งหมดและสินทรัพย์อื่นๆ 
เช่น สตูรอำหำรและซอส ฐำนลกูค้ำ สมำชกิ คูส่ญัญำทำงธรุกจิ รวมทัง้พนกังำนของไดโดมอน ตลอดจนเครือ่งหมำยกำรค้ำ ชือ่ทำงกำรค้ำ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรและอำหำร ได้แก่ ไดโดมอน อูมำมิ ยำสุกิ และมิตำเกะ เพื่อมำด�ำเนินกำรต่อภำยใต้กำรบริหำร
และจัดกำรของบริษัท

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ



รำยงำนประจ�ำปี 25629

เดือนกันยำยน 2555 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 61,384,640 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้น ไปใช้ในกำรขยำยสำขำใหม่และปรับปรุงสำขำ 
รวมทั้งช�ำระคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยในคร้ังน้ีกองทุนออรีออสได้เสนอขำยหุ้นสำมัญเดิมของบริษัท จ�ำนวน 
40,600,260 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้ว และบริษัทได้น�ำหุ้นสำมัญทั้งหมดเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2555

ในปี 2556 บริษัทได้ขยำยสำขำเพิ่มเติม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีสำขำที่เปิดให้บริกำรเพิ่มเป็น 153 สำขำ จำกจ�ำนวน 138 
สำขำในปี 2555 โดยได้เปิดสำขำใหม่ จ�ำนวน 27 สำขำ เป็นสำขำภำยใต้แบรนด์ “ฮอท พอท” จ�ำนวน 23 สำขำ และแบรนด์ “ไดโดมอน” 
4 สำขำ นอกจำกนัน้ บรษิทัได้เริม่กลยทุธ์ในกำรให้บรกิำรแบบเพิม่เตำป้ิงย่ำงในสำขำฮอท พอทบำงสำขำ (คดิค่ำบรกิำรเพิม่ส�ำหรบัลกูค้ำ
ที่เพิ่มเตำปิ้งย่ำง 30 บำทต่อคน) ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี โดยมีลูกค้ำกว่ำ 70% รับประทำนทั้งแบบหม้อต้ม และเตำปิ้งย่ำง ณ วัน
ที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทเปิดให้บริกำรสำขำฮอท พอทที่มีเตำปิ้งย่ำงเพิ่มเติมจ�ำนวนทั้งหมด 14 สำขำ แบ่งเป็นสำขำที่เปิดใหม่ 9 สำขำ 
และสำขำที่มำจำกกำรปรับเปลี่ยนแบรนด์ 5 สำขำ 

ส�ำหรบัสำขำไดโดมอน ซึง่ซือ้มำจำกบรษิทั ไดโดมอน กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) บรษิทัได้ท�ำกำรปรบัปรงุสำขำทีย่งัไม่ได้ปรบัปรงุท่ีเหลอื
อยู่เกือบทั้งหมด จ�ำนวน 10 สำขำ จำกจ�ำนวนทั้งหมด 12 สำขำ พร้อมทั้งได้เพิ่มบริกำรรูปแบบสุกี้ ชำบูในร้ำนไดโดมอนที่ปรับปรุงใหม่ 
จ�ำนวน 6 สำขำ และอีก 4 สำขำได้มีกำรเปลี่ยนแบรนด์เป็นฮอท พอทที่เพิ่มปิ้งย่ำง

ปี 2557 บริษัทได้เปิดสำขำใหม่จ�ำนวน 18 สำขำ แบ่งเป็น แบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ จ�ำนวน 16 สำขำ โดยจ�ำนวน 15 
สำขำ เป็นสำขำที่เพิ่มปิ้งย่ำง และแบรนด์ ฮอท พอท สุกี้ ชำบู ขนำดเล็ก จ�ำนวน 2 สำขำ ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ปิดสำขำจ�ำนวน 27 
สำขำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสำขำที่มีผลกำรด�ำเนินงำนขำดทุน เพื่อให้ผลประกอบกำรในภำพรวมของบริษัทดีขึ้นในอนำคต ท�ำให้ ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2557 บริษัทมีสำขำที่เปิดให้บริกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน 144 สำขำ 

 บริษัทยังได้ด�ำเนินกำรปรับเปลี่ยนแบรนด์ให้มีควำมเหมำะสม โดยกำรปรับปรุงสำขำแบรนด์ ฮอท พอท บุฟเฟ่ต์  ให้ดูทันสมัย 
พร้อมทั้งเปลี่ยนแบรนด์เป็น ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ ทั้งหมด พร้อมทั้งได้ปรับปรุงร้ำนสำขำแบรนด์ ฮอท พอท รำเมน บุฟเฟ่ต์ 
ซึ่งมีอยู่เพียงสำขำเดียวที่เซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 2 ให้เป็นแบรนด์ใหม่ที่บริษัทสร้ำงขึ้นมำเอง คือ ซิกเนเจอร์ โดยได้เปิดให้บริกำรเมื่อ
วันที่ 25 ธันวำคม 2557

นอกจำกนั้น บริษัทได้เพิ่มช่องทำงกำรวำงจ�ำหน่ำยน�้ำจิ้มสุกี้ในห้ำงเทสโก้ โลตัส โดยได้เริ่มวำงจ�ำหน่ำยตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 
2557 เป็นต้นมำ

ปี 2558 บริษัทมีแผนขยำยสำขำด้วยควำมระมัดระวัง โดยเลือกเฉพำะสำขำที่อยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภำพ โดยได้เปิดสำขำทั้งหมด
จ�ำนวน 11 สำขำ ซึ่ง 1 สำขำ คือ สตำร์พลำซ่ำ จังหวัดสระแก้ว ทำงศูนย์กำรค้ำเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด ส�ำหรับร้ำนสำขำที่เปิดใหม่แบ่ง
เป็นแบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ จ�ำนวน 5 สำขำ (3 สำขำเป็นสำขำที่ให้บริกำรทั้งแบบต้มและเพิ่มปิ้งย่ำง)และแบรนด์ซิกเนเจอร์ 
จ�ำนวน 6 สำขำ ซึ่ง 4 สำขำเป็นสำขำเปิดใหม่ และอีก 2 สำขำเป็นสำขำของร้ำนฮอท พอท ที่มีพื้นที่ขนำดใหญ่ จึงได้มีแบ่งพื้นที่ออกเป็น 
2 ร้ำน คือ ร้ำนฮอท พอท และร้ำนซิกเนเจอร์
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บริษัทได้ปิดสำขำจ�ำนวน 12 สำขำ โดยเป็นสำขำที่มีผลประกอบกำรขำดทุน จ�ำนวน 10 สำขำ และสำขำที่ครบก�ำหนดสัญญำ แต่
บริษัทไม่ประสงค์จะต่อสัญญำ จ�ำนวน 2 สำขำ ท�ำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีสำขำที่เปิดให้บริกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน 143 สำขำ

ปี 2559 บริษัทยังคงมีควำมระมัดระวังในกำรเปิดสำขำใหม่ โดยพิจำรณำถึงศักยภำพของศูนย์กำรค้ำเป็นส�ำคัญ รวมถึงลดขนำด
ของเงินลงทุนลง มีกำรน�ำเอำทรัพย์สินของร้ำนสำขำที่ปิดแล้วกลับมำใช้ และมีบำงสำขำที่ศูนย์กำรค้ำลงทุนให้บำงส่วน โดยบริษัทได้เปิด
สำขำทั้งหมดจ�ำนวน 8 สำขำ แบ่งเป็นแบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ จ�ำนวน 2 สำขำ (1 สำขำเป็นสำขำที่ให้บริกำรทั้งแบบต้มและ
เพิ่มปิ้งย่ำง) แบรนด์ซิกเนเจอร์ จ�ำนวน 5 สำขำ และแบรนด์ไดโดมอน 1 สำขำ มีกำรปรับเปลี่ยนแบรนด์ร้ำนสำขำจ�ำนวน 7 สำขำ โดย
ปรับเปลี่ยนจำกแบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ เป็นซิกเนเจอร์ 4 สำขำ ฮอท พอท สุกี้ชำบู 1 สำขำ ไดโดมอน 1 สำขำ และพอทจัง 
1 สำขำ ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปิดสำขำจ�ำนวน 10 สำขำ ประกอบด้วยสำขำที่มีผลประกอบกำรขำดทุน จ�ำนวน 7 สำขำ ศูนย์กำรค้ำ
เรียกคืนพื้นที่ จ�ำนวน 2 สำขำ และศูนย์กำรค้ำปิดด�ำเนินเพื่อปรับปรุงพื้นที่ 1 สำขำ ท�ำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีสำขำที่
เปิดให้บริกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน 141 สำขำ

บริษัทยังได้ขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศเป็นครั้งแรก โดยกำรขำยแฟรนไชส์แบรนด์ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ ให้แก่ผู้ประกอบ
กำรรำยหนึง่ในประเทศสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ซึง่ได้เปิดให้บรกิำรเมือ่วนัที ่6 มถินุำยน 2559 (ปัจจุบนัได้ปิดกำรขำยแล้ว) 
นอกจำกนั้น บริษัทได้เพิ่มช่องทำงในกำรจ�ำหน่ำยน�้ำจิ้มสุกี้ไปยังเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส อีกกว่ำ 600 สำขำ ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559 
เป็นต้นไป (ปัจจุบันได้ปิดกำรขำยแล้ว)

บริษทัมกีำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงกำรถอืหุน้โดยในปี 2559 นำยอภชิยั เตชะอบุล ได้เข้ำมำถอืหุน้ จ�ำนวน 65,900,000 หุน้ (ร้อยละ 
16.23 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมด) และบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) ชื่อเดิม บริษัท ไทยพัฒนำโรงงำน
อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)  จ�ำนวน 9,100,000 หุ้น (ร้อยละ 2.24 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมด) 

ปี 2560 ทำงบรษิทัได้เลง็เห็นโอกำสในกำรจะขยำยแบรนด์ร้ำนอำหำรเพิม่เตมินอกเหนอืจำกแบรนด์ทีเ่ป็นร้ำนอำหำรบฟุเฟ่ต์ ท้ังนี้
เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำย ควำมแตกต่ำง ซ่ึงจะท�ำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น และเป็นกำร
เจำะช่องว่ำงในตลำดกลุ่มบน ทำงบริษัทได้มีกำรเปิดตัว “ทูมำโท้ อิตำเลี่ยน คิทเช่น” ร้ำนอำหำรอิตำเลี่ยน รสชำติต้นต�ำรับ ที่เน้นกำร
คัดสรรวัตถุดิบน�ำเข้ำเกรดพรีเมี่ยม ที่ส่งตรงจำกเมืองนำโปลี ประเทศอิตำลี  โดยเปิดให้บริกำรตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 ชั้น G 
เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้มีนโยบำยปิดสำขำที่มีผลประกอบกำรขำดทุน จ�ำนวน 36 สำขำ ท�ำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมี
สำขำที่เปิดให้บริกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน 106 สำขำ

นอกจำกนี้ บริษัทได้ย้ำยส�ำนักงำนใหญ่ จำกเดิมเลขที่ 350 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10230 
โทรศัพท์: 0-2943-8448 แฟกซ์: 0-2943-8458 มำยัง เลขที่ 18 ซอยสำทร 11 แยก 9 อำคำรทีเอฟดี แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120 โทรศัพท์: 0-2286-9959 แฟกซ์: 0-2286-9960 บริษัทได้ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 40,600,000 หุ้น เสนอ
ขำยให้กบัผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วน (RO) และออกหุน้สำมญัเพิม่ทนุจ�ำนวน 40,600,000 หุน้ เสนอขำยให้กบับคุคลในวงจ�ำกดั ท�ำให้ ณ วนั
ที่ 29 ธันวำคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 121,800,000 บำท และทุนช�ำระแล้ว 121,800,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 
487,200,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

ปี 2561 บริษัทได้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวน 73,080,000 บำท จำกทุนจดทะเบียน 121,800,000 บำท 
เป็น 198,880,000 บำท โดยออกหุ้นสำมัญจ�ำนวน 292,320,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท บริษัทได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 ท�ำให้บริษัท
มีทุนจดทะเบียนเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 779,520,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท  โดยได้จัดสรรหุ้นสำมัญแบบก�ำหนดวัตถุประสงค์
ในกำรใช้เงิน (Specific Objective) จ�ำนวน 243,600,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรำส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.30 บำท ซึ่งปรำกฏว่ำมีผู้มำใช้
สิทธิ์จ�ำนวน 138,077,672 หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.30 บำท เป็นจ�ำนวนเงิน 179,500,974 บำท ท�ำให้บริษัทมีทุนที่ออกและเรียก



รำยงำนประจ�ำปี 256211

ช�ำระแล้วจ�ำนวน 625,277,672 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 156,319,418 บำท บริษัทจดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วกับกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 นอกจำกนี้ยังจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนำจทั่วไป (General Mandate) 
จ�ำนวน 48,720,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25บำท โดยเสนอขำยให้กับบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทยังไม่ได้
ด�ำเนินกำรจัดสรรให้บุคคลในวงจ�ำกัดดังกล่ำว  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 194,880,000 บำท และทุนช�ำระ
แล้ว 156,319,418 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 779,520,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท

ทั้งนี้ บริษัทได้ด�ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท จำกเดิม บริษัท ฮฮท พอท จ�ำกัด (มหำชน) เป็น บริษัท 
เจซี เค ฮอลพิทอลลิตี้ จ�ำกัด (มหำชน) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 และชื่อ
ย่อหลักทรัพย์ จำกเดิม HOTPOT เป็น JCKH มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภำคม 2561

นอกจำกนี ้บรษิทัได้ท�ำกำรปิดสำขำจ�ำนวน 14 สำขำอนัเนือ่งมำจำกผลขำดทนุจำกกำรประกอบกำร ซึง่รวมถงึร้ำนซปุเปอร์ พอทด้วย  
และบริษัทได้ท�ำกำรเปิดแบรนด์ใหม่ของร้ำน “เจิง้โต่ว” จ�ำนวน 3 สำขำ และได้เปิดร้ำน “เจิง้โต่วแกรนด์” 1 สำขำ ร้ำน“เจิง้โต่ว เอก็ซ์เพรส” 
3 สำขำ และร้ำน “บอนไซ” 1 สำขำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  บริษัทมีสำขำที่เปิดให้บริกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน 94 สำขำ

ปี 2562 บรษัิทยงัคงมแีผนขยำยสำขำด้วยควำมระมดัระวงั พร้อมกบัพจิำรณำปิดสำขำทีไ่ม่ก่อให้เกดิผลก�ำไร กำรมุง่เน้นกำรเจรจำ
ต่อรองค่ำเช่ำพ้ืนที ่และค่ำบรกิำรกับผูใ้ห้เช่ำ รวมถึงกำรพจิำรณำเปิดร้ำนอำหำรแบรนด์ใหม่ในท�ำเลทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภำพ เช่นกำรขยำย
สำขำแบรนด์ “เจิ้งโต่ว”ไปที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลดิ์ และกำรเปิดร้ำนอำหำรแบรนด์ใหม่สไตล์อำหำรญี่ปุ่น “บอนไซ” ที่ถนนหลังสวน

หลังน�ำส่งงบกำรเงินไตรมำส 2 หลักทรัพย์ของบริษัท ถูกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมำย C (Caution) เนื่องจำก
ผลประกอบกำรของบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่ำ 50% ของทุนช�ำระแล้ว โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือ
สอบทำนโดยผูส้อบบญัช ีทีไ่ม่มกีำรปรบัปรงุรำยกำร บรษิทัจงึต้องจดัประชมุเพือ่ให้ข้อมลูและชีแ้จงแนวทำงแก้ไขเหตทุีถ่กูขึน้เครือ่งหมำย 
C ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยในแนวทำงกำรแก้ไขเหตุดังกล่ำว บริษัทมุ่งเน้นเรื่องกำรเพิ่มขึ้นของ
รำยได้ปี ด้วยกำรเร่งรดังำนขำยและงำนกำรตลำดให้เป็นไปตำมแผนงำนทีก่�ำหนดไว้ กำรเร่งหำพนัธมติรทำงธรุกจิทีม่คีวำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำที่มำกขึ้น เพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ รวมถึงกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยเพื่อเป็นกำรเข้ำถึงลูกค้ำได้มำกขึ้น ในส่วนค่ำใช้
จ่ำยที่เกิดขึ้น บริษัทได้เพิ่มควำมเข้มงวดในกำรบริหำรต้นทุนและกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในด้ำนต่ำงๆ ให้เกิดประสิทธิภำพ มีกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรสำขำต่ำงๆ เพื่อท�ำให้ต้นทุนในแต่ละสำขำลดลง

ในปี 2562 บริษัทปิดสำขำ จ�ำนวน 14 สำขำ เนื่องจำกกำรมีผลประกอบกำรที่ขำดทุนสะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
บริหำรจัดกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
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โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้จากการขาย

(ก)  จำกร้ำนสำขำ

 1) ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ 1,079.97 57.69% 1,042.24 67.48% 763.78 54.66%

 2) ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ เพิ่มปิ้งย่ำง 495.67 28.82% 241.707 15.65% 357.82 25.61%

 3) ฮอท พอท สุกี้ ชำบู 17.92 0.97% 15.39 1.00% 14.70 1.05%

 4) ไดโดมอน  173.23 9.37% 122.36 7.92% 102.89 7.36%

 5) ซิกเนเจอร์ 59.12 3.20% 18.11 1.17% 9.82 0.70%

 6) ทูมำโท้ อิตำเลี่ยน คิทเช่น 2.17 0.12% 10.08 0.65% 9.03 0.65%

 7) เจิ้งโต่ว 1/ - - 9.21 0.60% 44.65 3.20%

 8) ซุปเปอร์พอท 2/ - -   5.55 0.36% - -

 9) ซินยอร์ ซำสซี - - 13.04 0.84% 39.67 2.84%

 10)  บอนไซ 3/ - - 3.90 0.28%

รวมรำยได้จำกร้ำนสำขำ 1,819.06 98.44% 1,477.68 95.67% 1,346.26 96.35%

(ข)   จำกกำรขำยอื่นๆ  14.00 0.78% 14.05 0.91% 2.83 0.20%

รวมรายได้จากการขาย 1,833.06 99.19% 1,491.73 99.58% 1,349.09 96.55%

2. รายได้อื่น 3/ 14.82 0.81% 24.44 1.58% 48.16 3.45%

3. ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์โอนกลับ - - 28.31 1.84% - -

รายได้รวม 1,847.88 100.00% 1,544.48 100.00% 1,397.25 100.00%

หมำยเหตุ: 1/ บริษัทได้เปิดร้ำนแบรนด์เจิ้งโต่ว เพิ่มที่เซ็นทรัล เวิลด์ เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2562
  2/ ซุปเปอร์พอท ปิดให้บริกำรแล้ว
  3/ บริษัได้เปิดร้ำนบอนไซ ที่ถนนหลังสวน เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2562
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ดัชนี้วัดผลการด�าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงิน
บริษัทส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำและเก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรในรูปแบบของข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำทุกสำขำ

ทัว่ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. คณุภำพอำหำร 2. กำรบรกิำร 3. มำตรฐำน 4. ควำมสะอำด โดยในปี 2562 มข้ีอร้องเรยีนจำก
ลูกค้ำน้อยกว่ำปี 2561 ถึงร้อยละ 59 

ตำรำงสรุปแยกตำมหัวข้อกำรร้องเรียนประจ�ำเดือนมกรำคม-ธันวำคม 2562

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

1) สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

กำรเติบโตของธุรกิจร้ำนอำหำร

กำรลงทนุของต่ำงชำตใินนิตบิคุคลไทยทีป่ระกอบธรุกจิร้ำนอำหำร กระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ ได้รวบรวมข้อมลู ณ 28 ก.พ. 62 
มมีลูค่ำกำรลงทุน 11,942.51 ล้ำนบำท คดิเป็น 12.04% ของกำรลงทนุในธรุกิจนีเ้ลยทีเดยีว โดยสญัชำตทิีล่งทนุในธรุกจิสงูสดุ 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่ ญี่ปุ่น มูลค่ำ 1,461.35 ล้ำนบำท คิดเป็น 12.24% อเมริกำ มูลค่ำ 994.81 ล้ำนบำท คิดเป็น 8.33% และฝรั่งเศส มูลค่ำ 954.02 
ล้ำนบำท คิดเป็น7.99%

ต่ำงชำตยิงัทยอยกนัเข้ำมำลงทนุเปิดกจิกำรในเมอืงไทย แสดงให้เหน็ว่ำ ตลำดร้ำนอำหำรยงัมอีนำคตทีด่ ีโดยอำหำรญีปุ่น่กเ็ป็นทีน่ยิม 
ในปัจจบุนัและคำดว่ำจะขยำยตวัต่อไปได้ ขณะเดยีวกนั นกัลงทนุไทยยงัคงต้องปรบัตวั ทัง้รสชำติและบรกิำร เพือ่รบักบักำรบกุตลำดของ
เครือข่ำยร้ำนอำหำรชื่อดังจำกต่ำงประเทศ

การลงทุนธุรกิจร้านอาหารในไทย

สัญชาติ มูลค่า คิดเป็น%

ไทย 87,213.45 87.96

ญี่ปุ่น 1,461.35 1.47

อเมริกำ 994.81 1.00

ฝรั่งเศส 954.02 0.96

สัญชำติอื่นๆ 8,532.33 8.61

รวม 99,155.96 100.00

อ้ำงอิง : กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
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ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร โดยมีร้ำนอำหำรหลักเป็นร้ำนอำหำรบุฟเฟ่ต์นำนำชำติ สุกี้ ชำบู ภำยใต้แบรนด์ฮอท พอท 
และร้ำนอำหำรบฟุเฟ่ต์แนวป้ิงย่ำงสไตล์ญีปุ่น่ภำยใต้แบรนด์ไดโดมอน นอกจำกนัน้ยงัมร้ีำนอำหำรแบบ A La Carte ทีเ่สร์ิฟอำหำรประเภท
สเต๊ก และอำหำรฟิวชั่นภำยใต้แบรนด์ซิกเนเจอร์ ร้ำนทูมำโท้ อิตำเลี่ยน คิทเช่น ที่เสิร์ฟอำหำรประเภทพิซซ่ำและพำสต้ำสด ร้ำนเจิ้งโต่ว 
อำหำรจีน และติ่มซ�ำสไตล์ฮ่องกง ร้ำนซินยอร์ ซำสซี อำหำรอิตำเลี่ยน ในเครือของ San Carlo Resturant Group ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรอิตำเลี่ยนที่ประสบควำมส�ำเร็จในสหรำชอำณำจักร ถือเป็นสำขำแรกในเอเซีย และร้ำนอำหำรแบรนด์ใหม่ของ
บริษัท อย่ำงร้ำนบอนไซ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นสไตล์คลำสสิค ซ่ึงมีคู่แข่งในอุตสำหกรรมที่มีลักษณะและรูปแบบร้ำนใกล้เคียงกับร้ำนอำหำร
ของบริษัทบ้ำง ถึงแม้จะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็ตำม คู่แข่งที่มีรูปแบบและประเภทอำหำรที่ใกล้เคียงกับร้ำนอำหำรของบริษัท ได้แก่

- ร้ำนอำหำรประเภทสกุีแ้บบตำมสัง่ (A La Carte) ได้แก่ เอม็เค เรสโตรองต์ โคคำสกุี ้นโีอสกุี ้เรอืนเพชรสกุี ้เอีย่วไถ่ สกุีโ้บรำณ 
สุกี้ดำรำ และเท็กซัสสุกี้

- ร้ำนอำหำรประเภทสก้ีุ ชำบ ูแบบบฟุเฟ่ต์ ได้แก่ ชำบชู ิซกูชิ ิบฟุเฟ่ต์, ชำบกู ุบฟุเฟต์ Kagonoya, You & I Premium Suki Buffet
- ร้ำนอำหำรประเภทปิ้งย่ำง ได้แก่ บำร์บีคิวพลำซ่ำ โซลกริลล์ (ซูกิชิแบบปิ้งย่ำง) ฮงแดบุฟเฟ่ต์ Giant Yakiniku มิยำบิ และ 

Grills House
- ร้ำนอำหำรประเภทสเต๊ก ได้แก่ ซำนตำเฟ่ สเต๊ก  เจฟเฟอร์ สเต๊ก
- ร้ำนอำหำรประเภทพิซซ่ำและพำสต้ำ ได้แก่ เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี และพิซซ่ำ ฮัท
- ร้ำนอำหำรประเภทพรีเมี่ยม ชำบู และ ซูชิ ได้แก่ บันโกคุ ชำบู
- ร้ำนอำหำรประเภทพรีเมี่ยม อิตำเลี่ยน ได้แก่ เมดิซี
- ร้ำนอำหำรประเภทจีน ติ่มซ�ำแบบฮ่องกง ได้แก่ โฮ คิทเช่น ฮงเป่ำ หวัง เจีย ชำ และ เชฟแมน

2) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

ธรุกจิร้ำนอำหำรยงัมโีอกำสเตบิโตท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกจิทีผั่นผวน โดยศูนย์วจิยัเศรษฐกจิและธรุกจิ·ธนำคำรไทยพำณชิย์ (อีไอซ)ี 
คำดว่ำจะขยำยตัวรำว 4-5% ในปี 2019-2020 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกโครงสร้ำงประชำกรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจำกครัวเรือนที่เล็กลง 
กำรขยำยตัวของเมืองและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี้ กำรขยำยตัวของนักท่องเที่ยวยังช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของ
ร้ำนอำหำร แต่แนวโน้มกำรแข่งขันจะรุนแรงมำกขึ้นโดยเฉพำะกำรขยำยสำขำของเชนร้ำนอำหำรต่ำง ๆ ขณะเดียวกัน มีผู้เล่นรำยใหม่ ๆ 
เข้ำมำแข่งขนัมำกข้ึน ซ่ึงต้องจบัตำมองร้ำนอำหำร Asian โดยเฉพำะอำหำรญีปุ่น่และร้ำน Café อย่ำงร้ำนกำแฟทีม่แีนวโน้มแข่งขนัรนุแรง

แนวโน้มในระยะต่อไปผู้ประกอบกำรต้องปรับตัวรับเทรนด์กำรเติบโตของร้ำนอำหำรรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ ควำมนิยมร้ำนประเภท 
Fast Casual รวมถึงกำรให้ควำมส�ำคัญกับ Foodie influencer และแพลตฟอร์มค้นหำร้ำนอำหำร ตลอดจนเพิ่มช่องทำง Delivery ที่ได้
รบัควำมนยิมมำกขึน้ แม้ว่ำธรุกิจร้ำนอำหำรยงัเตบิโตได้ต่อเนือ่งแต่ยงัมผีูป้ระกอบกำรทีไ่ม่ประสบควำมส�ำเร็จและเลกิกิจกำรเป็นจ�ำนวนไม่
น้อย ดงันัน้กำรจะเข้ำมำในธรุกจินีต้้องมคีวำมระมดัระวงัพจิำรณำเลอืกท�ำเลทีเ่หมำะสม เน้นคณุภำพและบรกิำร สร้ำงควำมแตกต่ำงและ
ทีส่�ำคญัคอืกำรบรหิำรจดักำรต้นทนุ ตลอดจนสร้ำงควำมผกูพนักบัลกูค้ำซึง่เป็นหวัใจส�ำคญัทีจ่ะท�ำให้ธรุกจิสำมำรถอยูร่อดได้ในระยะยำว
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รำยงำนประจ�ำปี 256215

ธุรกิจร้ำนอำหำรยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้ำงทั้งจำกครัวเรือนที่มีขนำด
เลก็ลงและกำรปรบัเปลีย่นไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภค ทัง้นีแ้ม้ว่ำในช่วง 2-3 ปีทีผ่่ำนมำจะเหน็กำรชะลอตวัของกำรบรโิภคจำกรำยได้ครวัเรอืน
ทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัมำกนกั อกีทัง้รำยได้ภำคเกษตรยงัอยูใ่นระดบัต�ำ่ แต่จำกข้อมลูของ Euromonitor พบว่ำยอดขำยธรุกจิบรกิำรอำหำร (Food 
service) ของไทยยังเติบโตได้ต่อเนื่องที่ 4% ต่อปีในช่วงปี 2013-2018 ซึ่งสูงกว่ำกำรเติบโตของกำรบริโภคภำคเอกชนที่เติบโตเฉลี่ยรำว 
2.4% ต่อปีในช่วงเวลำเดียวกัน ส่งผลให้มูลค่ำตลำดเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่รำว 8.8 แสนล้ำนบำทในปี 2018 ทั้งนี้อีไอซีคำดกำรณ์ธุรกิจบริกำร
อำหำรยังมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเน่ืองท่ีรำว 4-5% ในช่วงปี 2019-2020 โดยปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
ประชำกรที่ครัวเรือนมีขนำดเล็กลงและต้องกำรควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น รวมถึงกำรขยำยตัวของเมือง (urbanization) ที่เกิดขึ้นพร้อม
กับกำรขยำยตัวของศูนย์กำรค้ำใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมหันมำทำนอำหำรนอกบ้ำนหรือซ้ืออำหำรส�ำเร็จรูป
มำทำนที่บ้ำนมำกขึ้น สะท้อนได้จำกข้อมูลกำรส�ำรวจกำรใช้จ่ำยของครัวเรือนไทยในด้ำนอำหำรของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติจะพบว่ำครัว
เรอืนไทยมกีำรใช้จ่ำยทำนอำหำรนอกบ้ำนหรอืซือ้อำหำรส�ำเรจ็รปูมำทำนในบ้ำนเพิม่ขึน้รำว 3% ต่อปีในช่วงปี 2009-2018 เทยีบกบักำร
ใช้จ่ำยในกำรปรุงอำหำรเองที่บ้ำนที่เติบโตเพียง 1% ต่อปีในช่วงเวลำเดียวกัน สอดคล้องกับผลส�ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคของไทยที่จัด
ท�ำโดย EIC ในปี 2017 ซึ่งพบว่ำ 68% ของผู้ตอบแบบส�ำรวจท�ำกิจกรรมนอกบ้ำนมำกขึ้น โดยกำรทำนอำหำรนอกบ้ำนเป็นกิจกรรมที่
นิยมท�ำมำกที่สุดถึงรำว 65% อีกทั้ง 76% ของผู้บริโภคยังมีกำรใช้จ่ำยนอกบ้ำนมำกขึ้น นอกจำกปัจจัยสนับสนุนจำกผู้บริโภคในประเทศ
แล้ว กำรขยำยตัวของนักท่องเท่ียวต่ำงชำติในช่วงท่ีผ่ำนมำยังมีส่วนช่วยผลักดันยอดขำยร้ำนอำหำรให้เติบโตได้ดีแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจ
ชะลอตัว ทั้งนี้จำกข้อมูลกำรใช้จ่ำยหมวดอำหำรและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในช่วงปี 2013-2017 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ที่รำว 5% ต่อปีหรืออยู่ที่รำว 10,568 บำทต่อคนต่อทริป สะท้อนถึงโอกำสส�ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำรที่ยังเติบโตได้อีกมำก โดยเฉพำะตำม
แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญต่ำง ๆ

  สัดส่วนการใช้จ่ายของครัวเรือนในด้านอาหาร
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กลยุทธ์ทางการตลาด
ศนูย์วจิยักสกิรไทย วเิครำะห์ปัจจบุนัมผีูป้ระกอบกำรร้ำนอำหำรประกอบธรุกจิในห้ำงสรรพสนิค้ำและร้ำนค้ำปลกีขนำดใหญ่มำกขึน้ 

โดยกำรขยำยสำขำของห้ำงสรรพสนิค้ำและร้ำนค้ำปลกีขนำดใหญ่และกำรเพิม่สัดส่วนพืน้ท่ีร้ำนอำหำรเป็นกำรเปิดพืน้ทีส่�ำหรบัผู้ประกอบ
กำรร้ำนอำหำร ทั้งเชนร้ำนอำหำร ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ และผู้ประกอบกำรรำยย่อยทั่วไป โดยกำรเริ่มต้นธุรกิจหรือขยำยสำขำของผู้
ประกอบกำรร้ำนอำหำรรำยย่อยทั่วไป เป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรรับประทำนอำหำรในห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ให้
มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น จำกเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้บริกำรเชนร้ำนอำหำรเป็นหลัก

อย่ำงไรก็ดี กำรเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ร้ำนอำหำรในห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรร้ำน
อำหำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำไปประกอบธุรกิจ น่ำจะส่งผลต่อเนื่องให้กำรแข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรในห้ำงสรรพสินค้ำและ
ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่เป็นไปอย่ำงรุนแรงมำกขึ้น นอกจำกนี้ ต้นทุนกำรประกอบธุรกิจที่เพ่ิมสูงขึ้น เป็นควำมท้ำทำยส�ำหรับผู้ประกอบ
กำรร้ำนอำหำร ทัง้ค่ำเช่ำพืน้ท่ีในท�ำเลศกัยภำพทีอ่ยูใ่นระดบัสูง รวมถงึต้นทนุค่ำแรงทีเ่พิม่สูงขึน้ส่งผลต่อผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรทกุกลุม่ 
แต่มูลค่ำตลำดธุรกิจร้ำนอำหำรกว่ำ 4 แสนล้ำนบำทก็ส่งผลให้กำรขยำยสำขำร้ำนอำหำรยังเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรให้
ควำมส�ำคญั โดยอำจเป็นกำรขยำยสำขำไปยงัพืน้ทีใ่หม่ๆ ทีก่ำรแข่งขนัยงัไม่รนุแรง รวมถงึอัตรำค่ำเช่ำยงัไม่สงูมำกนกั ท้ังนี ้ผูป้ระกอบกำร
ยังมีโอกำสขยำยสำขำไปยังสถำนที่ใหม่ๆ ที่มีกำรเปิดพื้นที่ส�ำหรับร้ำนอำหำร อย่ำงสถำนีบริกำรน�้ำมันที่มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คน
ที่เข้ำมำเติมน�้ำมันได้อย่ำงครบวงจร อำคำรส�ำนักงำนในพื้นที่ใจกลำงเมืองที่ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่มผู้มีก�ำลังซื้อ รวมถึงโรงพยำบำล
ที่มีบริกำรต่ำงๆ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับผู้ป่วยและผู้มำเยี่ยม

จำกกำรทีธ่รุกจิร้ำนอำหำรมกีำรแข่งขันทีท่วคีวำมรุนแรงขึน้ ในขณะทีก่�ำลังซือ้ยงัมอียูจ่�ำกดั บรษิทัจงึยงัคงต้องจัดโปรโมชัน่ส่วนลด
รำคำ เพ่ือรกัษำฐำนลกูค้ำเดมิให้เกดิควำมจงรกัภกัดต่ีอแบรนด์ และดงึดดูลูกค้ำใหม่เข้ำมำใช้บรกิำร เพือ่ขยำยฐำนลูกค้ำไปในวงกว้ำงมำก
ขึ้น อย่ำงไรก็ตำมจำกประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรด�ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรของบริษัทมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 20 ปี บริษัทได้
พัฒนำธุรกิจภำยใต้แนวคิดกำรสร้ำงกำรยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคด้วยกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง เพิ่มควำมคุ้มค่ำ ควำมหลำกหลำย
และควำมอร่อยให้กับผู้บริโภค กำรปรับภำพลักษณ์ของร้ำนให้ดูทันสมัย นอกจำกนั้น บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญในกำรวิจัยกำรตลำดแบบ
ใหม่ ในกำรศึกษำวิเครำะห์ถึงพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อจะน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำสินค้ำและ
บรกิำรให้สำมำรถต่อสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคได้ดยีิง่ขึน้ รวมถึงกำรศกึษำทศันคตขิองผู้บรโิภคทีม่ต่ีอแบรนด์ฮอท พอท ท�ำให้ทรำบ
ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของแบรนด์ เพื่อน�ำมำใช้วำงกลยุทธ์ในกำรบริหำรแบรนด์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดึงดูดลูกค้ำให้เข้ำมำใช้บริกำรซ�้ำ 
และสร้ำงกำรเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยบริษัทมีกลยุทธ์กำรตลำด ดังนี้

1. มอบความหลากหลายของเมนูอาหาร รสชาติที่อร่อย บริการที่ดี ในราคาที่คุ้มค่า

 บริษัทเน้นควำมส�ำคัญของคุณภำพของอำหำร ควำมหลำกหลำยของเมนูอำหำรที่มีให้เลือกมำกกว่ำ 100 รำยกำร รสชำติที่อร่อย 
โดยเฉพำะน�้ำจิ้มสุกี้สูตรเด็ดของฮอท พอท และน�้ำจิ้มสูตรดั้งเดิมของไดโดมอน โดยบริษัทมีกำรคัดสรรและควบคุมคุณภำพของวัตถุดิบ 
สินค้ำ และกระบวนกำรผลิตอำหำร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมำตรฐำน สดใหม่ สะอำด ถูกสุขลักษณะ โดยบริษัทมีโรงงำนผลิตอำหำรและ
ครวักลำงของบริษทัเอง ท�ำให้สำมำรถควบคมุคุณภำพของวตัถดุบิและอำหำรทีส่่งไปยงัร้ำนสำขำต่ำงๆ ให้เป็นมำตรฐำนเดยีวกนั รวมทัง้มรีะบบ
กำรขนส่งวตัถดุบิและอำหำรจำกโรงงำนหรอืครวักลำงมำยงัร้ำนสำขำทัว่ประเทศด้วยรถขนส่งของบรษิทัเองทัง้หมด ท�ำให้สำมำรถควบคมุ
คณุภำพ ควำมสดใหม่ ก�ำหนดเวลำ และต้นทนุได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และล่ำสดุทำงบรษิทัได้มกีำรเปิดตวันวตักรรมใหม่ หม้อ 4 ช่องเป็น
ครัง้แรกด้วยคอนเซป็ต์ท้ำให้ลองควำมอร่อยแบบยกก�ำลงั 4 กบัน�ำ้ซปุใหม่สูตรพเิศษ 2 รสชำต ิไม่ว่ำจะเป็น“น�ำ้ซปุสุกีญ้ีปุ่น่” รสชำติหวำน 
หอม กลมกล่อม และ “น�้ำซุปซุปเปอร์” รสชำติแซ่บซี๊ด จัดจ้ำน เผ็ดร้อน ถึงใจ เพื่อออกมำกระตุ้นและสร้ำงควำมน่ำสนใจ เพื่อดึงดูดให้
ลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำรมำกขึ้น

 นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ควำมสะดวก และปลอดภัยภำยในร้ำน ด้วยกำรดูแลเอำใจ
ใส่ลูกค้ำเป็นอย่ำงดี รวมทั้งมีกำรพัฒนำคุณภำพและทักษะกำรให้บริกำรของพนักงำนประจ�ำร้ำนอยู่เป็นประจ�ำ เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำม
พึงพอใจสูงสุด ในระดับรำคำที่คุ้มค่ำ

2. แบ่งประเภทร้านอาหาร ให้ครอบคลุมทุกระดับของลูกค้า

 บริษัทมีกำรพัฒนำธุรกิจภำยใต้แนวคิดกำรเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด (Market Segment) ใหม่ๆ ด้วยกำรพัฒนำประเภทของ
ร้ำนอำหำรให้มีสไตล์หลำกหลำย ภำยใต้แบรนด์ท่ีแตกต่ำงกัน รวมทั้งกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของรูปแบบกำรรับประทำนทั้งแบบ
ต้มสไตล์สุกี้ ชำบู หรือปิ้งย่ำง หรือท้ังต้มและปิ้งย่ำงในร้ำนเดียวกันรวมไปถึงร้ำนอำหำรรูปแบบตำมส่ัง (A La Carte) ในกลุ่มสเต็ก
และอำหำรฟิวช่ันอย่ำง ซิกเนเจอร์ ร้ำนอำหำรอิตำเลี่ยนทูมำโท้ อิตำเลี่ยน คิทเช่น ร้ำนอำหำรจีนเจิ้งโต่ว ติ่มซ�ำฮ่องกงสไตล์ และ 
ร้ำนอำหำรพรีเมี่ยมอิตำเลี่ยน ซินยอร์ ซำสซี เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในกลุ่มที่แตกต่ำงกันทั้งด้ำนก�ำลังซื้อ ไลฟ์สไตล์ และ
ควำมนิยม รวมทั้งเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้ำ และเป็นกำรเจำะช่องว่ำงในตลำด
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3. ขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายต่างๆอย่างต่อเนื่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีสำขำร้ำนอำหำรที่เปิดด�ำเนินกำรแล้วภำยใต้แบรนด์ฮอท พอท ไดโดมอน  ซิกเนเจอร์ ทูมำโท้ 
ซุปเปอร์ พอท เจิ้งโต่ว และ ซินยอร์ ซำสซี ทั่วประเทศจ�ำนวน 94 สำขำซึ่งตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ชั้นน�ำ โมเดิร์นเทรด คอม
มูนิตี้มอลล์หรือศูนย์กำรค้ำของชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่นชั้นน�ำในหัวเมืองจังหวัดใหญ่ๆ เพื่อ
ให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้ง่ำยและทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มยอดขำยและขยำยฐำนลูกค้ำของบริษัทให้เพิ่มขึ้น

4. ผลิตอาหารในสไตล์ของตัวเอง รวมทั้งออกเมนูแนะน�าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 ถึงแม้ว่ำบริษัทจะมีอำหำรหลำกหลำยชนิดไว้ให้บริกำรแก่ลูกค้ำแล้ว แต่บริษัทไม่ได้หยุดที่จะพัฒนำและคิดค้นสูตรอำหำรใหม่ๆ 
ที่เป็นสไตล์ของฮอท พอท และไดโดมอนเอง โดยบริษัทมีกำรผลิตอำหำรกึ่งส�ำเร็จรูปเพื่อเสิร์ฟบนบำร์อำหำรที่เป็นสูตรเฉพำะของบริษัท
หลำยชนดิ เช่น ลกูชิน้หมหูยก ลกูชิน้ไต้หวนั หมเูด้งฮอท พอท เป็นต้นรวมถงึน�ำ้จิม้ซึง่ทำงฝ่ำยพฒันำผลติภณัฑ์คดิค้นขึน้มำซึง่ลกูค้ำตดิใจ
ในรสชำติ เช่น น�้ำจิ้มรสแซ่บ น�้ำจิ้มขนมจีบ น�้ำรำดปลำซำบะ น�้ำรำดปลำนึ่งซีอิ๊ว เป็นต้น ในส่วนของแบรนด์ซิกเนเจอร์บริษัทได้มีกำร
พัฒนำเมนูอำหำรประเภทสเต๊ก อำหำรฟิวชั่น รวมทั้งของทำนเล่น ของหวำน และเครื่องดื่มที่มีควำมหลำกหลำย ในขณะเดียวกัน บริษัท
ยังมีกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น น�้ำซุปใสให้มีรสชำติและกลิ่นที่ดียิ่งขึ้น น�้ำจิ้มสุกี้ให้มีควำมหนืดมำกยิ่ง
ขึ้น เป็นต้น

 บริษัทยังได้มีกำรพัฒนำและคิดค้นเมนูอำหำรใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ หม้อ 4 ช่อง เพื่อน�ำเสนอให้แก่ลูกค้ำ อย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งโดยเฉลี่ยจะออกเมนูอำหำรแนะน�ำใหม่ทุก 3 เดือนเป็นอย่ำงน้อย เพื่อสร้ำงควำมแปลกใหม่ไม่จ�ำเจให้แก่ลูกค้ำ โดยในปี 2560 
บริษัทได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น น�้ำซุปสุกี้ญี่ปุ่น, น�้ำซุปซุปเปอร์, กำรปรับปรุงไลน์ซูชิใหม่ๆ รวมไปถึงกำรปรับปรุงรูปแบบบำร์อำหำร 
และยงัได้จดัเสร์ิฟเมนอูำหำรส�ำหรบัเทศกำลต่ำงๆ ได้แก่ เมนอูำหำรมงคลส�ำหรับเทศกำลเจ ส�ำหรบัแบรนด์ใหม่ เจ้ิงโต่ว มเีมนเูฉพำะของร้ำน 
เช่น ซำลำเปำหิมะ และ ขนมผักกำดผัดซอส XO เป็นต้น

 นอกจำกนัน้ บรษิทัยงัได้มกีำรปรบัเปลีย่นเมนอูำหำรให้มีควำมเหมำะสม และสำมำรถตอบสนองกบัควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำก
ยิ่งขึ้น  รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบในกำรน�ำเสนออำหำร    เช่น บำร์อำหำรเพื่อให้สำมำรถจัดวำงอำหำรในรูปแบบที่มีควำมสวยงำม 
น่ำรับประทำน และรักษำคุณภำพของอำหำรได้ดียิ่งขึ้น

5. เน้นรูปแบบบุฟเฟ่ต์ที่เสิร์ฟหรือจัดวางอาหารบนบาร์อาหาร

 บริษัทมรูีปแบบกำรเสร์ิฟหรอืจดัวำงอำหำรหลำกหลำยชนดิบนบำร์อำหำร ให้ลกูค้ำเลอืกตกัอำหำรทีต้่องกำรทัง้ประเภทและปรมิำณ
อำหำรได้ด้วยตนเองตำมใจชอบ โดยลูกค้ำไม่ต้องเสียเวลำรอพนักงำนมำเสิร์ฟ หรือรออำหำรที่ต้องเลื่อนมำตำมสำยพำน สอดคล้องกับ
กำรท�ำกำรตลำดที่เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น นักเรียน นักศึกษำ วัยท�ำงำน และครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์ชอบควำมรวดเร็ว รักอิสระ และมัก
มำใช้บริกำรเป็นหมู่คณะ จึงเหมำะสมกับร้ำนอำหำรแบบบุฟเฟ่ต์ที่บริกำรตนเอง 

6. เน้นการท�าการตลาดที่ถึงเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 บรษัิทได้มกีำรใช้กลยทุธ์สือ่สำรทำงกำรตลำดแบบผสมผสำน ทัง้ออฟไลน์ อำท ิภำพยนตร์โฆษณำ ป้ำยโฆษณำหรอืบลิบอร์ด (Billboard) 
ตำมสถำนทีต่่ำงๆ และออนไลน์ผ่ำนทำงโซเชยีลมีเดยี เช่น เฟซบุก๊ เวบ็ไซต์ เป็นต้น เพ่ือกำรเข้ำถงึกลุม่ลูกค้ำเป้ำหมำยอย่ำงรวดเรว็และแพร่
หลำย และเพือ่ประชำสมัพันธ์ข่ำวสำรของบรษัิท ท�ำให้เกดิกำรรบัรูแ้ละจดจ�ำแบรนด์ รวมทัง้สร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดกีบัลกูค้ำ

7. สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายจากการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทมีกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรขำยที่หลำกหลำยรูปแบบ เพื่อสร้ำงควำมสนใจให้ลูกค้ำเข้ำมำลองรับประทำนอำหำรในร้ำนมำก
ขึ้น และเพื่อเพิ่มยอดขำยให้กับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรให้ส่วนลด 20% ในวันพุธ กำรให้สิทธิพิเศษและส่วนลดแก่ลูกค้ำสมำชิก 
กำรจัดโปรโมชั่นส่วนลด 299.- บำท  หรือ มำ 4 จ่ำย 3 ให้แก่ลูกค้ำทั่วไปและลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย กำรจัดกิจกรรมผ่ำนโซเชียลมีเดียและ
กิจกรรมในช่วงวันเทศกำลต่ำงๆ รวมถึงกำรท�ำโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจ ทั้งบริษัท ร้ำนค้ำ หรือบัตรเครดิตต่ำงๆ เพื่อให้ลูกค้ำ
หรือผู้ถือบัตรเครดิตได้รับสิทธิพิเศษหรือส่วนลด เป็นต้น
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1.	 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหาร

เนื่องจากความนิยมในอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ สุกี้ ชาบูและปิ้งย่าง มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย จึงท�าให้มีผู้ประกอบ
การรายใหม่ ๆ เกิดขึ้นจ�านวนมาก และมีคู่แข่งบางรายเปิดร้านอาหารแนวเดียวกับของบริษัท ในท�าเลที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม 
บรษัิทมนีโยบายแข่งขนัทางด้านคุณภาพของผลติภณัฑ์ บรกิาร การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และการจดักจิกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ 
โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท้ังด้านราคาและคุณภาพ โดยบริษัทมีความเชื่อว่ายิ่งการแข่งขันมากเท่าใด จะส่งผลดี
ต่ออุตสาหกรรมอาหารมากข้ึนเท่านั้น เพราะจะท�าให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทน้ีเติบโตมากย่ิงขึ้น ซ่ึงย่อมส่งผลท�าให้ธุรกิจ
ของบริษัทเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน

ส�าหรับธรุกจิอาหารพร้อมปรงุและพร้อมทาน มสีภาวะการแข่งขนัทางธรุกจิท่ีรนุแรง โดยเฉพาะการทีเ่จ้าของธรุกจิในช่องทางการจดั
จ�าหน่ายสนิค้าหนัมาผลติสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของตนเอง ส่งผลให้ผู้ขายสินค้านอกจากจะต้องวจิยัและพัฒนาเพือ่แข่งขันด้านผลติภัณฑ์
แล้วยังต้องเพิ่มภาระด้านการต่อรองเรื่องเงื่อนไขการค้าต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดและป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว 
รวมถงึเพือ่เป็นการกระจายความเสีย่ง เพือ่ให้ธรุกจิมกีารเตบิโตและพฒันาอย่างยัง่ยนื บรษิทัจงึให้ความส�าคญัในเรือ่งการวจิยัและพฒันา 
และรักษาคุณภาพของอาหาร รวมถึงเน้นการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นและการจดจ�าในตราสินค้าของบริษัทให้
มากยิง่ขึน้ด้วยการสร้างแบรนด์ใหม่ด้วยแนวคดิด้านอาหารทีต่่างออกไป มุง่ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของลกูค้ากลุม่ในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง แยกตามระดับรายได้และก�าลังซื้อ 

2.	 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับการบริโภคและความเชื่อมั่นของ
ผูบ้รโิภค จากความผนัผวนไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกจิ และนโยบายภาครฐัในบางช่วงได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิในด้านต่าง ๆ  
อาทิ ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าแรงที่ปรับตัวขึ้น ท�าให้ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึง ภาระรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น มีการปรับ
เพิม่ขึน้ของราคาสนิค้าและบรกิาร ท�าให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของครวัเรอืนทัว่ประเทศเพิม่ขึน้ ส่งผลต่อก�าลงัการซือ้ของผูบ้รโิภค
ที่ลดน้อยลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของธุรกิจอาหาร

แม้ว่าบรษิทัจะได้รบัผลกระทบจากปัจจยัความเสีย่งดังกล่าว แต่จากการตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ พร้อมก�าหนดกลยทุธ์และ
แนวทางการตลาดที่เหมาะสมตามเหตุการณ์และช่วงเวลา ท�าให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวอย่างมีนัยส�าคัญ

3.	 ความเสี่ยงด้านการเงิน

บรษัิทมคีวามเสีย่งด้านการเงนิจากการพึง่พาเงนิกู้ยมืเงนิระยะสัน้จากบคุคลภายนอก เพือ่น�ามาลงทนุตามแผนการขยายร้านอาหาร
แบรนด์ใหม่ และการปรบัปรงุร้านสาขาเดมิให้ทนัสมยั และพร้อมให้บรกิารลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ  รวมถงึมกีารเบกิใช้วงเงนิกูเ้บกิเงิน
เกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ 

4.	 ความเสี่ยงด้านการพัฒนาสินค้าใหม่

เนื่องจากอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานท่ีจ�าหน่ายในปัจจุบันมีช่องทางการ จัดจ�าหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก ท�าให้การ
พัฒนาสินค้าต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าจะได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วก็ตาม แต่ด้วยพฤติกรรมการ
บรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอท�าให้สนิค้าบางรายการหรือบางรสชาตอิาจจะยงัไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและกลุ่มผูบ้รโิภค
ได้ ดงันัน้ หน่วยงานพฒันาสนิค้าจงึให้ความส�าคญัในการพฒันานวตักรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพือ่ให้สามารถตอบสนองได้ตรงและทนัต่อ
ความต้องการและกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภคได้

ปัจจัยควำมเสี่ยง
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5.	 ความเสี่ยงในการจัดหาพื้นที่เช่าส�าหรับขยายสาขาใหม่	และรักษาความต่อเนื่องของพื้นที่เช่าส�าหรับสาขาเดิม

ท�าเลที่ตั้งของร้านสาขาเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจ
ร้านอาหารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อจ�ากัดต่อผู้ประกอบการในการแสวงหาพื้นที่ขยายสาขาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในห้างสรรพ
สินค้าที่มุ่งเน้นการเช่าพื้นท่ีภายในห้างสรรพสินค้าท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งชุมชน และโดยปกติการเช่าพื้นท่ีจะท�าเป็นสัญญาเช่าระยะ
สั้น 3 ปี และได้รับสิทธิในการพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าอีกเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า
หรืออาจมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงข้ึน บริษัทจึงได้มีการวางแผนในการรักษาพื้นที่เช่าโดยการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ให้เช่า รวมถึงมีการติดตามและแสวงหาพื้นที่ในท�าเลท่ีดีใหม่ ๆ เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทจะมีพื้นที่ที่มีท�าเลที่ตั้งที่ดีและมีศักยภาพในการ
รองรบัการขยายสาขาได้อย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากการเพิม่จ�านวนสาขาร้านอาหารของบรษิทัเป็นกลยทุธ์หนึง่ในการสร้างความเตบิโตให้กบั
บริษัท ท�าให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุม รวมถึงสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการ
ลงทนุเปิดร้านใหม่ หากไม่สามารถท�ายอดขายให้เป็นตามเป้าหมายทีก่�าหนดหรอือตัราผลตอบแทนการลงทนุไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ 
ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบรษิทั และในกรณทีีต้่องมกีารปิดร้านสาขาดงักล่าวบรษิทัจะต้องตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์
ต่างๆ เช่น ส่วนปรับปรุง ตกแต่งอาคาร เป็นต้น ออกจากบัญชีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ขนย้ายและปรับสภาพพื้นที่คืนผู้ให้เช่าตามเงื่อนไข
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา และในบางกรณีการปิดสาขาก่อนครบก�าหนดตามสัญญาเช่า ก็เป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าไม่คืนเงินประกันตามสัญญาเช่า
และบริการ ท�าให้มีค่าใช้จ่ายจากการปิดสาขาเกิดขึ้น

6.	 ความเสี่ยงด้านต้นทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความส�าคัญกับคุณภาพ ความสดใหม่ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นหลักส�าคัญ มากกว่าร้อยละ 50 ของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ และขนมปัง มีอายุการใช้งานสั้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต หากขาด
การบรหิารจดัการและควบคมุการใช้วตัถดุบิอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้เพือ่ลดความเสีย่งทางด้านต้นทนุ บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายการจดั
ซือ้และการบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงั ด้วยการสัง่ซือ้ในลกัษณะวนัต่อวนัในจ�านวนทีพ่อเพยีง และจดัเกบ็ในห้องเยน็รกัษาอณุหภมูเิพือ่ลด
การเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ รวมถึงมีระบบการควบคุมสินค้าและวัตถุดิบคงคลังแบบ First-In-First-Out (FIFO)

7.	 ความเสี่ยงจากคุณภาพอาหารและมาตรฐานการให้บริการ

ส�าหรับธุรกิจร้านอาหาร ปัจจัยหลักที่จะท�าให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ คือ อาหารที่มีคุณภาพ รสชาติถูกปาก สถานที่บริการที่สะอาด 
และการให้บรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน ซึง่จากการทีบ่รษัิทมสีาขาอยูเ่ป็นจ�านวนมากกว่า 90 สาขา และมพีนกังานทีใ่ห้บรกิารอยูเ่ป็นจ�านวนกว่า 
2,500 คน จึงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติงานเกิดขึ้นได้

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพอาหารและมาตรฐานการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการก�าหนดมาตรการ
ต่างๆ ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานร้านสาขาอย่างสม�่าเสมอ 
จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบคุณภาพอาหารและการปฏิบัติงานของร้านสาขาอย่างสม�่าเสมอ 
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของร้านสาขาเป็นประจ�า รวมทั้งยังได้มีการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูปจากครัวกลาง 
ซึ่งท�าให้เกิดความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดเตรียมอาหารของร้านสาขา และยังท�าให้ได้รสชาติที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ในเรื่อง
ของความสะอาดของร้านสาขา ได้จัดให้ร้านสาขามีกิจกรรม 5ส อย่างสม�่าเสมอ มีการจัดท�าความสะอาดครั้งใหญ่เป็นประจ�าทุกเดือน 
และมีการจัดให้บริษัทภายนอกเข้ามาด�าเนินการจัดการสัตว์พาหะเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนั้น ยังจัดให้มีช่องทางในการที่ลูกค้าสามารถ
ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็น 
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8.	 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้า

วัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารทะเล และเครื่องเทศต่างๆ เป็นต้น 
ซึ่งมีปริมาณและราคาผันผวนตามฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคพืชและสัตว์ 
ตลอดจนปรมิาณผลผลติทีอ่อกสูต่ลาดและความต้องการของตลาดในขณะนัน้ๆ ซึง่เป็นปัจจยัภายนอกทีน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิท
และส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบในบางช่วงเวลา รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อราคาต้นทุนวัตถุดิบและผลการด�าเนินงานของบริษัทได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาท�าสัญญาระยะปานกลางและระยะยาวกับผู้ขายบางรายไว้แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัทมากนัก

บรษัิทได้ให้ความส�าคญักบัการควบคมุและบรหิารต้นทนุอย่างมีประสทิธภิาพ โดยในทกุๆ ปี แผนในการด�าเนนิการของฝ่ายจดัซือ้
จะถูกระบุแผนการลดต้นทุนเป็นประเด็นส�าคัญ โดยจะมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนทั้งในส่วนของราคาสินค้า การขอเงื่อนไขพิเศษ เช่น 
ส่วนลด ระยะเวลาการช�าระ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ขายในการควบคุมคุณภาพและการส่งมอบ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี สามารถ
ใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด  ฝ่ายจัดซื้อพยายามลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของ
ราคาต้นทุนวัตถุดิบโดยติดต่อสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายหลายราย รวมทั้งมีการหาผู้ขายรายใหม่ๆเข้ามาอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันการ
ผูกขาดและป้องกันการขาดแคลนสินค้า การท�าสัญญาซื้อขายเป็นรายปีในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า หรือการจองซื้อในปริมาณมากและ
มีระยะเวลาส่งมอบท่ีชัดเจนตามท่ีตกลงกัน ท�าให้สามารถต่อรองราคาและได้รับส่วนลดเพ่ิมข้ึนและมั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่ขาดแคลน
วัตถดุิบ บริษทัยงัได้มกีารตดิตามภาวะตลาด แนวโน้มราคาและปรมิาณวัตถดุบิในแต่ละช่วงเวลาหรอืแต่ละฤดกูาลอย่างใกล้ชดิ เพือ่ประเมนิ
ความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบต่างๆ และเตรียมแก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

จากการที่รายการอาหารภายในร้านของบริษัทมีจ�านวนมาก และได้มีการปรับเปล่ียนหมุนเวียนรายการอาหารอยู่เป็นประจ�า 
และเป็นการปรับเปล่ียนหมุนเวียนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา จึงท�าให้สามารถลดผลกระทบ
จากการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบบางประเภทในบางช่วงเวลาได้ ซ่ึงที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ จนส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ ต่อการด�าเนินงานของบริษัท ในกรณีที่ราคา
วัตถุดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นบริษัทจะยังไม่ปรับเพิ่มราคาอาหารทันที เนื่องจากวัตถุดิบเกือบทั้งหมดเป็นผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีราคา
เปลี่ยนแปลงเกือบทุกวัน บริษัทจะพิจารณาปรับเพิ่มราคาอาหาร เมื่อราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้
บริษัทต้องรับภาระจากต้นทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึนจนกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบ
กับราคาตลาดหรือคู่แข่งเพื่อมิให้กระทบต่อยอดขายหรือฐานลูกค้าโดยรวมของบริษัท

9.	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

จากเดิมที่การด�าเนินงานของบริษัทต้องพึ่งพิงกลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท�าธุรกิจ และมีส่วนส�าคัญอย่างมากในการบริหารงาน สามารถสร้างแบรนด์ฮอท พอทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ตลาดร้านอาหารชั้นน�า การบริหารงานและผลการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคตอาจมีผลกระทบได้หากมีการเปลี่ยนผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

บริษทัตระหนกัถงึความเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิาร จงึได้มกีารวางระบบการท�างานเพือ่ลดการพึง่พงิจากผูบ้รหิาร โดยการกระจายงาน 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ�านาจในการจัดการด้านต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารในสายงานต่างๆ ตามความถนัด ประสบการณ์ ความรู้ 
และความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ความเป็นผู้น�าให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีนโยบายการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ เพื่อมา
ร่วมงานกับบริษัทเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับแผนการขยายกิจการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัท
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ผูถ้ือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1.  นายอภิชัย เตชะอุบล 165,127,725 26.409

2.  นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 68,404,030 10.904

3.  นายอนุกูล  อุบลนุช 31,465,950 5.032

4.  นางกุลทิวา  โชติวิจิตรรัตน์ 31,248,300 4.998

5.  นายเกษม  อาภรณ์ทิพย์ 28,942,050 4.629

6.  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 25,295,598 4.045

7.  นางฉันทนา  ชลสายพันธ์ 19,619,700 3.138

8.  นายสุสิชณ์ทักษ์  อัจฉริยะสมบัติ 19,614,500 3.137

9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 17,226,661 2.755

10.  นายโชติวิทย์  เตชะอุบล 15,975,000 2.555

11. รายย่อย 202,358,158 32.363

รวม 625,277,672 100.000

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักส�ารองตาม
จ�านวนที่กฎหมายก�าหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง 
ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ 
โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป  

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นและนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วข้อง โดยโครงสร้างการบรหิารงาน
ของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ:  บรษิทัได้ว่าจ้างบริษทั ธรรมนติ ิจ�ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัต้ังแต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นมา 

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำรและ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน

กรรมกำรบริหำร

ทรัพยากรบุคคล

และฝึกอบรม

การบัญชีและ

การเงิน

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ
พัฒนาธุรกิจ

บริหารโครงการ

และจัดซื้อจัดจ้าง

การตลาดและ

การขาย
ปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงงาน

โครงสร้ำงกำรจัดกำร
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ล�ำดบั รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคณะ

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. ดร.อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

7/7 -

2. นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

7/7 4/4

3. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7/7 -

4. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

4/4 4/4

5. นางรัชนี ศิวเวชช กรรมการ
กรรมการบริหาร

7/7 -

6. ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ * กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

7/7 -

7. น.ส.สิริพร เตมีนันท์ * กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

3/3 2/2

8. นายโชคชัย  รุ่งเจริญชัย * กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

3/3 2/2

หมายเหตุ : * น.ส.สิริพร เตมีนันท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
  * นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย  ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 แทนนางสิริพร ปิ่นประยงค์ ที่ลาออกจากต�าแหน่ง 
    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
  * นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย  ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
  * ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย

โดยมี นางรัฎฐธิป อภิโชติกร เป็น รักษาการเลขานุการบริษัท

  * นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง ลาออกจากต�าแหน่ง เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
  * นายรัชวุฒิ ด�ารงสุขสันต์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
  * นายรัชวุฒิ ด�ารงสุขสันต์ ลาออกจากต�าแหน่ง เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
  * นางรัฎฐาธิป อภิโชติกร ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รักษาการเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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	 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต�าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกก็ได้

	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

ดร.อภชิยั เตชะอบุล หรอืนายโชตวิทิย์ เตชะอบุล ลงลายมอืชือ่ร่วมกบักรรมการอืน่อกีหนึง่คนรวมเป็น 2 คนและประทบัตราส�าคัญ
ของบริษัท 

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ
บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2) ก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ก�าหนดแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร อ�านาจการบริหารงาน งบประมาณประจ�าปี งบท�าการประจ�าปี ตลอด
จนดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้การด�าเนิน
งานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามท่ีคณะกรรมการได้ก�าหนดไว้ ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และลดการสูญเสยีเพือ่ประโยชน์ด้านต้นทนุและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ตดัสินใจเลือกรปูแบบธรุกจิทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
หลักขององค์กร  ด�าเนินธุรกิจและลงทุนอย่างระมัดระวัง ค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และความคุ้มค่าของทรัพยากร  โดยยังคง
อยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

4) พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร การกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการช�าระเงิน หรือการใช้จ่าย
เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อด�าเนินการต่างๆ ตลอดจนติดตามความเพียงพอ
ของสภาพคล่องทางการเงนิ และความสามารถในการช�าระหนี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ดแูลให้ม่ันใจได้ว่ากจิการมแีผนในการแก้ไขปัญหา หรอื
มกีลไกอืน่ทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงนิได้ ในภาวะทีกิ่จการประสบปัญหาทางการเงินหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา ทัง้นีภ้ายใต้
การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

5) พจิารณาแต่งตัง้ และก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการอืน่ๆ 
ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น เพื่อดูแลกิจการเฉพาะกิจดูแลผลประโยชน์ของบริษัท และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�าหนดไว้

6) ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอ การแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานคณะ
กรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูงอืน่ๆ รวมทัง้ดแูลกลไกการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม

7) จดัให้บรษิทัมเีลขานกุารบรษัิท เพือ่ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏิบตังิานต่างๆ เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกิจของบริษทั
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8) ด�าเนนิการให้บรษิทัมรีะบบบญัช ี การรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตลอดจนดแูลให้บรษิทัมกีารบรหิารจดัการตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

9) ก�ากบัดแูลให้บรษิทัมรีะบบบรหิารความเสีย่งท่ีครอบคลมุ และมีกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง การรายงาน และการ
ติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
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10) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี
ไว้ในรายงานประจ�าปี

11) ดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสทิธอิย่างเป็นธรรม มคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกัน และมกีารรายงาน
ข้อมลูการด�าเนนิงานทีส่�าคญั และรายงานทางการเงนิแก่ผู้ถอืหุน้และผู้มส่ีวนได้เสียอย่างถกูต้องและเป็นไปตามทีข้่อกฎหมายก�าหนด โดย
กรรมการต้องแจ้งให้บรษัิททราบโดยไม่ชกัช้า หากมส่ีวนได้เสยีในสญัญาทีท่�ากบับรษิทัหรอืถอืหุน้เพิม่ข้ึนหรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
(ถ้าม)ี ทัง้นี ้ ส�าหรับรายการทีท่�ากบักรรมการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งหรอืมส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด
กบับริษทัหรอืบรษัิทย่อย (ถ้าม)ี กรรมการซ่ึงมส่ีวนได้เสยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารท�ารายการในเรือ่งนัน้ๆ

12) ดแูลให้มกีระบวนการและการจดัการทีชั่ดเจนและโปร่งใส เกีย่วกับการท�ารายการระหว่างบรษิทักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพือ่
ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

13) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการ
ด�าเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่อง
ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

14) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะไม่มีอ�านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการ
ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการ
ก็ได้แต่การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการหรือผู้รับ
มอบอ�านาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว 

	 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1) อนุมัติแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร อ�านาจการบริหารงาน 

2) อนุมัติงบประมาณประจ�าปี งบท�าการประจ�าปี

3) อนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร และการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงินในวงเงินกู้ที่เกินกว่าอ�านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริหาร 

4) อนุมัติจ้าง แต่งตั้ง และเลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธาน/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5) อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ๆ 

6) อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร
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	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1) เป็นผู้น�าและมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัทอันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้
พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ  รวมทั้งสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่าน
ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่าเสมอ

2) เป็นผู้น�าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก�าหนดวาระการ
ประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ รวมทั้งเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

3) เป็นประธานในท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตาม
ระเบียบวาระที่ก�าหนด

	 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ล�ำดบั รำยชื่อ   ต�ำแหน่ง

1. นายประสงค์  วรารัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเชตวัน  อนันตสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ

 หมายเหตุ * ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ  ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายโชคชัย 
       รุ่งเจริญชัย ที่ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ทัง้นี ้นายประสงค์ วรารตันกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งอาจได้
รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ 

	 ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

2) มีอ�านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระมาให้ค�าแนะน�าหรือข้อคิดเห็นได้ในกรณีจ�าเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท

3) กรรมการตรวจสอบจะไม่มอี�านาจลงนามผกูพนั เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีติ
อนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
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	 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้
สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

5) พิจารณาคัดเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจ้างบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพ่ือท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท

7) ระหว่างการปฏบิตังิาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัในรายการหรอืกจิกรรมใดต่อไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มี
การแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยส�าคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมท้ัง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกจิกรรมดังกล่าวต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานของบริษัท และการละเมิดกฎหมาย เม่ือผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะ
กรรมการตรวจสอบต้องด�าเนนิการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิม่เตมิและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชี ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
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9) จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบลงนามในรายงานดังกล่าว ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท

10) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11) จดัให้มกีารประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครัง้และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั

12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จ�าเป็นหรือ
เห็นสมควร

คณะกรรมกำรบริหำร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ล�ำดบั รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร

2. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล กรรมการบริหาร

3. นางรัชนี ศิวเวชช กรรมการบริหาร

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ได้อีก 

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1) ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2) ก�าหนดแนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และงบท�าการประจ�าปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ



รำยงำนประจ�ำปี 256229

3. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart) อ�านาจการบริหารงาน ค่าตอบแทนกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งก�าหนดโครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานบริษัทก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท

4. พจิารณาอนมุตัเิงนิลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจ�าปี หรอืเกินกว่างบประมาณประจ�าปีได้เป็นจ�านวน
เงนิไม่เกนิ 20 ล้านบาทต่อปี และอนมุตัค่ิาใช้จ่ายทีเ่พิม่จากงบท�าการประจ�าปีไม่เกนิมลูค่า 10 ล้านบาท และเมือ่มกีารอนมุตัดิงักล่าวแล้ว
ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป  

5. พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่เกินวงเงินที่ก�าหนด
ไว้ให้คณะกรรมการบริหารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

6. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ นโยบายการผลิตและการจัดหาสินค้า นโยบายการขายสินค้าและโครงสร้าง
ราคา และการเปิด/ปิดสาขา เป็นต้น

7. บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมการด�าเนินงานต่างๆของบริษัท โดยการก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงรวมถึงการ
ติดตามและประเมินความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8. มอี�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบในการตดัสนิใจ และสัง่การ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. ตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธรุกจิ และแนวทางบรหิารงานด้านต่างๆ ตาม
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทัง้นี ้อ�านาจของคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บคุคลอืน่ทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร จะไม่รวมถงึอ�านาจ
หรือการมอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซ่ึงอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการ
อนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อ
บังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

	 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ล�ำดบั รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางรัฎฐาธิป อภิโชติกร ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงิน

3. นางรุจินาถ  พรกิตติคุณ ผู้จัดการบริหารงานโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง

4. นายธนาสิน ธนอนันต์โชติ   ผู้จัดการโรงงาน

5. นายพีรวัส   สมุทสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ�านาจและหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่อง
หรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) ก�ากับดูแลและอนุมัติเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  กฎระเบียบ  ค�าสั่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2) จัดเตรียมนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ 

3) ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4) มอี�านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่นต�าแหน่ง พกังาน เลกิจ้าง ก�าหนดอตัราเงินเดอืน ค่าตอบแทนอืน่ๆ รวมทัง้บ�าเหนจ็รางวลั  
การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินโบนัสของพนักงานบริษัท

5) มีอ�านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติมและปรับปรุงค�าสั่ง ระเบียบ บันทึกและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท�างาน เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการท�างานภายในองค์กร

6) มีอ�านาจอนุมัติใบสั่งซื้อ สัญญาจ้าง/เช่า/เช่าซื้อสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท  อนุมัติการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท รวมทั้งมีอ�านาจอนุมัติการโอนย้ายสินทรัพย์ถาวรระหว่างหน่วยงานหรือสาขา 

7) มีอ�านาจอนุมัติใบขอซื้อ/ใบสั่งซื้ออาหารสด อาหารแห้ง วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รวม
ทั้งมีอ�านาจในการเพิ่มสินค้า ปรับราคาสินค้า ปรับมาตรฐานการจ�าหน่ายสินค้าเช่น น�้าหนัก รูปร่างสินค้า เป็นต้น

8) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ อ�านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อ�านาจ หรือการมอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท 
ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติตาม
ที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

	 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางรัฎฐาธิป อภิโชติกร ผู้บริหารฝ่าย
ควบคุมการเงิน เข้าด�ารงต�าแหน่ง รักษาการเลขานุการบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1.	 ค่าตอบแทนกรรมการ

• ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2562 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2562 ได้อนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการ เป็นจ�านวน 2,000,000 บาท 
ต่อปี ให้แก่คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้ารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพจิารณาจาก
ทีป่ระชมุคณะกรรมการ โดยได้พจิารณาโดยละเอยีดแล้วถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบั
ผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผล และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน  โดย
คณะกรรมการได้รับการจัดสรร เป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าบ�าเหน็จ  ดังนี้ 
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ต�ำแหน่ง

ปี 2561 ปี 2562

อัตรำค่ำตอบแทน
รำยเดือนบำท/คน

ค่ำเบี้ยประชุม 
บำท/ครั้ง/คน

อัตรำค่ำตอบแทน
รำยเดือน
บำท/คน

ค่ำเบี้ยประชุม 
บำท/ครั้ง/คน

กรรมกำร AC1 กรรมกำร AC1

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร - 30,000 30,000 30,000

กรรมการ กรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- - 20,000 -

กรรมการ และกรรมการบริหาร - - 15,000 -

กรรมการ - 15,000 15,000 15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ - 15,000 15,000 20,000 15,000 15,000

กรรมการตรวจสอบ - 15,000 10,000 15,000 15,000 10,000

   หมายเหตุ:   1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2562 กรรมการของบริษัทฯ แต่ละรายได้รับการจัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จ ดังนี้

ชื่อ – นำมสกุล ต�ำแหน่ง
ค่ำเบี้ยประชุม 

(บำท/ปี)

ค่ำบ�ำเหน็จ
กรรมกำร
(บำท/ปี)

ค่ำตอบแทนรวม  
(บำท/ปี)

1.ดร.อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 150,000 180,000 330,000

2.นายโชติวิทย์ เตชะอุบล กรรมการ, กรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

75,000 150,000 225,000

3.นายประสงค์ วรารัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 105,000 240,000 345,000

4.นางรัชนี ศิวเวชช กรรมการ และกรรมการบริหาร 75,000 180,000 255,000

5.นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 95,000 180,000 275,000

6.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ* กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 75,000 180,000 255,000

7.น.ส.สิริพร เตมีนันท์* กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 80,000 77,000 157,000

8.นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย* กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - 100,500 100,500

รวม 655,000 1,287,500 1,942,500

หมายเหต ุ: * น.ส.สิริพร เตมีนันท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
* นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย  ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 แทนนางสิริพร ปิ่นประยงค์ ที่ลาออกจากต�าแหน่ง 
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
* นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย  ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
* ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ  ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย
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	 ค่าตอบแทนอื่น	

- ไม่มี - 

2.	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้ผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน ดังนี้

ค่ำตอบแทน

ปี 2561 ปี 2562

จ�ำนวนผู้บริหำร 
(คน)

จ�ำนวนเงิน
(บำท)

จ�ำนวนผู้บริหำร 
(คน)

จ�ำนวนเงิน
(บำท)

เงินเดือน 6 10,190,067 7 11,229,618

หมายเหต ุ: ปี 2562 ประกอบด้วยผูบ้รหิาร 7 ท่าน 1) นายโชติวิทย์ เตชะอุบล  2) นางสาววิภาวี วนเมธิน*  3) นายทินภัทร สุชาครีย์*
4) นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง*  5) นายอนันต์ รัตนมั่นคง*  6) นางรัฎฐาธิป อภิโชติกร  
7) นางรุจินาถ พรกิตติคุณ

* นางสาววิภาวดี วนเมธิน ได้ลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
* นาย ทินภัทร สุชาครีย์ ได้ลาออกจาการเป็นผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
* นายอนันต์ รัตนมั่นคง ได้ลาออกจากการเป็นรองผู้จัดการทั่วไป เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
* นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง ได้ลาออกจากการเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

• ค่ำตอบแทนอื่น

ค่ำตอบแทน

ปี 2561 ปี 2562

จ�ำนวนผู้บริหำร 
(คน)

จ�ำนวนเงิน
(บำท)

จ�ำนวนผู้บริหำร 
(คน)

จ�ำนวนเงิน
(บำท)

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
เงินสมทบประกันสังคม และผลประโยชน์หลังออกจากงาน

6 336,310 7 364,608
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นำยเชตวัน อนันตสมบูรณ์

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ

น.ส. สิริพร เตมีนันท์
กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ
ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และ

กรรมกำรตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2562

นำยโชติวิทย์ เตชะอุบล
กรรมกำร 

กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

นำยประสงค์  วรำรัตนกุล
กรรมกำรอิสระ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ดร. วรรณธรรม กำญจนสวุรรณ
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2563

นำยโชคชัย รุ่งเจริญชัย
กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ
ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และ

กรรมกำรตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563

นำงรัชนี ศิวเวชช
กรรมกำร 

กรรมกำรบริหำร

ดร. อภิชัย เตชะอุบล

ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำร
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ดร. อภิชัย เตชะอุบล
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 16 มกราคม 2560

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 3 ปี

ควำมเชี่ยวชำญ บริหารจัดการด้านธุรกิจการเงิน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประเภทกรรมกำร กรรมการ

คุณวุฒิกำรศึกษำ

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนอร์ท เซ็นทรัล รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและ

 อุตสาหกรรมภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับกรรมกำร : สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย IOD

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2005

- หลักสูตร Chairman 2000
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ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

  เม.ย 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

  ก.พ 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  ม.ค 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) 

(ชื่อเดิม: บริษัท ฮอท พอท จ�ากัด (มหาชน)

  14 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร

  23 เม.ย 2558 - 14 ม.ีค. 2561 รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร

  20 มี.ค. 2555 - 22 เม.ย. 2558 กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม: บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

  2557 - 2558 กรรมการ  
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 

  2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จ�ากัด

  ธ.ค 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  ก.พ 2556 – พ.ย 2560 รองประธานกรรมการ

  2546 - ก.พ 2556 ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด

  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

  ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

  2544 – ก.พ 2561 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

  2558 -2562 กรรมการ  
Bognor Regis Warehouse Limited

  2557- 2561 กรรมการ  
Barnsley Warehouse Limited
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นายประสงค์	วรารัตนกุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 16 มกราคม 2560

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 3 ปี

ควำมเชี่ยวชำญ พาณิชยศาสตร์การบัญชี และนิติศาสตร์

ประเภทกรรมกำร กรรมการอิสระ

คุณวุฒิกำรศึกษำ

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับกรรมกำร : สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย IOD

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 16/2014

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

  เม.ย 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  ม.ค 2560 - เม.ย 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ฮอท พอท จ�ากัด (มหาชน)

  2515 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท วีรีเทล จ�ากัด (มหาชน)

  2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 

  2515 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)
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นายเชตวัน	อนันตสมบูรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 29 มีนาคม 2561

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 2 ปี

ควำมเชี่ยวชำญ กฎหมาย

ประเภทกรรมกำร กรรมการอิสระ

คุณวุฒิกำรศึกษำ

- เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับกรรมกำร : สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย IOD

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 17/2019

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

  29 มี.ค 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ฮอท พอท จ�ากัด (มหาชน)

  28 ก.พ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 

  พ.ย 2557 – มี.ค 2560 กรรมการ  

บริษัท โทเทิลอินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด

  ธ.ค 2548 – พ.ย 2557 รองอธิบดี  

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ดร.	วรรณธรรม	กาญจนสุวรรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 49 ปี

*หมายเหตุ ดร. วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 23 เมษายน 2561

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 2 ปี

ควำมเชี่ยวชำญ ด้านรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง

ประเภทกรรมกำร กรรมการอิสระ

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับกรรมกำร : สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย IOD

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2018

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

  25 เม.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ฮอท พอท จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 

  2540 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ก.ค 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จ�ากัด

  ต.ค 2558 – ส.ค 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

  - กรรมการและเลขานุการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง ส�านักนายกรัฐมนตรี

  - ริเริ่มโครงการหลักสูตรปริญญาตรีส�าหรับก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน

    ให้กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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นายโชติวิทย์	เตชะอุบล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 30 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 16 มกราคม 2560

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 3 ปี

ควำมเชี่ยวชำญ บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ประเภทกรรมกำร กรรมการ

คุณวุฒิกำรศึกษำ

- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ การเงิน การบัญชี มหาวิทยาลัยควีนแมรี่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับกรรมกำร : สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย IOD

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

  29 มี.ค.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และรักษาการเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารจัดการ

  ม.ค 2560 – 28 มี.ค 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ชื่อเดิม: บริษัท ฮอท พอท จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 

  2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  

บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

  2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  

บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ�ากัด

  พ.ย 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ จ�ากัด



บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ�ำกัด (มหำชน) 40

นางรัชนี	ศิวเวชช
กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 31 มีนาคม 2561

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 2 ปี

ควำมเชี่ยวชำญ บัญชีและการเงิน

ประเภทกรรมกำร กรรมการ

คุณวุฒิกำรศึกษำ

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับกรรมกำร : สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย IOD

- หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) 19/ 2006

- หลักสูตร Effective Minutes Taking Program (EMT) 2006

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2005

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

  31 มี.ค 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ฮอท พอท จ�ากัด (มหาชน)

  16 พ.ค 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน

  2552 - 15 พ.ค 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน  

บริษัท บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 

  ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท ซัคเซส อินโนเวชั่น จ�ากัด
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น.ส.	สิริพร	เตมีนันท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 62 ปี

*หมายเหตุ น.ส. สิริพร เตมีนันท์ (ชื่อเดิมนางสิริพร ปิ่นประยงค์) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ 
  และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 23 เมษายน 2561

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 1 ปี

ควำมเชี่ยวชำญ ด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัญชีการเงิน และงานเลขานุการบริษัท

ประเภทกรรมกำร กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ

- ปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงิน วิชาโทบัญชี) มหาวิทยาลัย Roosevelt เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Certificate in Compensation Workshop

- Certificate in Human Resources Management

- Certificate in the Seven Habits of Highly Effective People

ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับกรรมกำร : สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย IOD

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 5/2016

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  2/2015

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  SEC/2014

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  16/2014

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006

- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)  8/2007

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 13/2005 และรุ่น 22/2007



บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ�ำกัด (มหำชน) 42

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:   

  23 เม.ย 2561 - 5 มิ.ย. 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ฮอท พอท จ�ากัด (มหาชน)

  10 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  14 พ.ย 2550 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสรรหาและค่าตอบแทน

  7 มิ.ย 2542 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  6 พ.ค 2559 - 9 มิ.ย.2562 รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ก.พ 2546 - พ.ค 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 

  2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

  2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคม  

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

  2550 - 2552 อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  2542 - 2549 เลขาธิการ และกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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นายโชคชัย	รุ่งเจริญชัย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 37 ปี

*หมายเหตุ นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบไปตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 2563

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 10 มิถุนายน 2562

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 9 เดือน

ควำมเชี่ยวชำญ บริหารธุรกิจ การตลาด

ประเภทกรรมกำร กรรมการอิสระ

คุณวุฒิกำรศึกษำ

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับกรรมกำร : สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย IOD

- ไม่มี - 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

  มิถุนายน 2562 - ก.พ. 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ฮอท พอท จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  

บริษัท ยูนิฟอร์ม เวิล์ด จ�ากัด

  2545 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  

บริษัท บีซีแอล 2002 จ�ากัด

  2542 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  

บริษัท 999 เท็กซ์ไทล์อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ต จ�ากัด
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นายรัชวุฒิ	ด�ารงสุขสันต์
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

อายุ 55 ปี

* หมายเหตุ นายรัชวุฒิ ด�ารงสุขสันต์ ได้รับแต่งตั้ง เป็น เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 13 สค.2562

และได้ลาออกจากต�าแหน่งเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

คุณวุฒิกำรศึกษำ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน-การธนาคาร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับกรรมกำร : สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย IOD

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP62/2015)

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP14/2014)

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

  13 ส.ค. 2562 – 30 ม.ค. 2563 เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

  14 พ.ค. 2562 – 13 ส.ค. 2562 รักษาการเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

  11 มี.ค. 2562 – 14 พ.ค. 2562 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ฮอท พอท จ�ากัด (มหาชน)

  พ.ย. 2555 – เม.ย. 2559 เลขานุการบริษัท  

บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน)

กิจกำรที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 

- ไม่มี -



รำยงำนประจ�ำปี 256245

นางรัฏฐาธิป	อภิโชติกร
ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัท

อายุ 35 ปี

*หมายเหตุ นางรัฏฐาธิป อภิโชติกร ได้รับแต่งตั้ง เป็น รักษาการเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 28 ก.พ..2563

คุณวุฒิกำรศึกษำ

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับกรรมกำร : สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย IOD

- ไม่มี - 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

  ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน รักษาการเลขานุการบริษัท

  ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงิน  

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ฮอท พอท จ�ากัด (มหาชน)

  2558 – 2562 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

  2554 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี  

บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จ�ากัด

กิจกำรที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 

- ไม่มี -
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร	มีดังนี้

รำยชื่อกรรมกำร/ผู้บริหำร ต�ำแหน่ง

31 ธันวำคม 2562
(จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด 
812,860,972 หุ้น)

28 ธันวำคม 2561
(จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด 
779,520,000 หุ้น)

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี

จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน (%) จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน (%)

1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร 

165,127,725 20.314 165,127,725 21.183 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

2. นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

3. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล กรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

15,975,000 1.965 15,975,000 2.049 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

4. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

5. นางรัชนี ศิวเวชช กรรมการ กรรมการบริหาร - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

6. ดร. วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ กรรมการอิสระ - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

7. น.ส.สิริพร เตมีนันท์ * กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

8. นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย * กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

9. นายรัชวุฒิ ด�ารงสุขสันต์ * เลขานุการบริษัทและ
นักลงทุนสัมพันธ์

- - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

10. นางรัฐฐาธิป อภิโชติกร * ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงิน 
และรักษาการเลขานุการบริษัท

- - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

หมายเหตุ : * น.ส. สิริพร เตมีนันท์ (ชื่อเดิมนางสิริพร ปิ่นประยงค์) ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

* นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 

* นายรัชวุฒิ ด�ารงสุขสันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และลาออกจาก
   ต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

* นางรัฐฐาธิป อภิโชติกร ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563



รายงานประจ�าปี 256247

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บรษัิทให้ความส�าคญัต่อระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ซึง่จะท�าให้เกิดความเชือ่มัน่กบั
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การด�าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือยกระดับการด�าเนินการที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นระบบมาตรฐานท่ี
ชดัเจนและกระจายการปฏบิตัไิปสูพ่นกังานของบรษิทัทกุระดับชัน้อันเป็นการเสรมิสร้างให้เกดิวฒันธรรมการก�ากบัดแูลกจิการอย่างแท้จรงิ 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัในปี 2562 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเกีย่วกบัการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

การประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2562

จากการประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2562 ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้คะแนน 87% จัดอยู่ในระดับดีมาก หรือ 4 ดาว และอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มี
มูลค่าทางการตลาดต�่ากว่า 1,000 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งได้คะแนนเท่ากันที่ 87% จัดอยู่ในระดับดีมากหรือ 4 ดาว ทั้งนี้ 
ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมประจ�าปี 2562 อยู่ที่ 81%

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

จากการประเมนิคณุภาพการจัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 ซึง่ประเมนิผลโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย บรษิทัได้คะแนน 
100% เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งได้คะแนน 100% ทั้งนี้ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมประจ�าปี 2562 อยู่ที่ 92.42%

ในปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
(Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด รวมถึง
ทบทวนการน�า “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) 
ซึ่งออกโดยส�านักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การ
จัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
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นอกเหนอืจากสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บรษิทัยงัได้ด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บรษัิทก�าหนดให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษัิท 
พร้อมทั้งจัดท�าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อม
ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวม
ทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนด และให้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้จะเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

2. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
พร้อมเพรียงกัน

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

4. ก่อนเริม่การประชมุผูถื้อหุน้ ประธานทีป่ระชมุให้มกีารแจ้งให้ผู้ถอืหุน้ทราบถงึจ�านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชมุ
ด้วยตนเองและของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ
อย่างชัดเจน

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิด
เห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระโดยจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ตอบค�าถามในทีป่ระชมุ รวมทัง้ได้มกีารบนัทกึประเดน็ซกัถามและข้อคดิเหน็ทีส่�าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้น
สามารถตรวจสอบได้

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละ
คน ซึง่ผูถ้อืหุ้นมสีทิธทิีจ่ะเลอืกบคุคลทีเ่หน็ว่ามคีณุสมบตัเิหมาะสมเข้ามาท�าหน้าทีก่รรมการ เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ของ
ตนเอง ซึ่งจะท�าให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ด�าเนินการตามวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงล�าดับวาระการประชุมแต่อย่างใด

8. บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และได้น�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การลงทะเบยีน และลงมตขิองผูถื้อหุน้เพ่ือเพ่ิมความรวดเรว็ และถกูต้องในการด�าเนนิการ พร้อมทัง้ได้เชญิตวัแทนจากผูส้อบ
บัญชี เพื่อเป็นตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

9. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังผลการนับคะแนนภายใน 9.00 น.ของวัน
ท�าการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้
จัดท�ารายงานการประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้
เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

1. การเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 
2,000,000 หุ้น อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัท สามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�าคัญและสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท และเสนอ
ชือ่บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถและคณุสมบติัทีเ่หมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนท่ีจะมกีารจดัประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลั่นกรองและเตรียมความพร้อม เพื่อน�าวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาก�าหนดเป็น
วาระการประชุมโดยบริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

2. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
มีช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้
ถอืหุน้มอีสิระในการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกมอบฉนัทะในรูปแบบทีผู้่ถอืหุน้ต้องการและบรษิทัสนบัสนนุให้ผู้ถอืหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
เนื่องจากเปน็แบบทีผู่ถ้ือหุน้สามารถก�าหนดการลงคะแนนเสยีงได้เองในแต่ละวาระ นอกจากนั้น บรษิัทยังไดเ้สนอรายชื่อกรรมการอสิระ 
เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วย

3. การป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

บรษัิทก�ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครดั เพ่ือป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมลูภายในให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ 
(Abusive self-dealing) เพือ่ให้เกดิความยตุธิรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุราย โดยบรษิทัได้ก�าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาข้อมลูภายในของ
บริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานจะต้องไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ไม่ว่าเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันท�าการ

ทัง้นี ้บรษัิทได้ก�าหนดโทษทางวนิยัส�าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้หรอืน�าไปเปิดเผยจนอาจ
ท�าให้บรษิทัได้รบัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณ ีได้แก่ การตกัเตอืนด้วยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสือ การภาคทัณฑ์
ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น 

4. การจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก�าหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสีย
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อ
เกดิกรณดีงักล่าว ผูม้ส่ีวนได้เสยีในเรือ่งนัน้จะต้องรายงานให้บรษิทัทราบโดยทนัท ีและไม่ร่วมพจิารณาหรือออกเสียงในเรือ่งนัน้ ๆ  รวมท้ัง
ได้ก�าหนดแนวทางเพือ่มใิห้กรรมการหรอืผูบ้ริหารทีมี่ส่วนได้เสยีหรอืมส่ีวนเกีย่วข้องเข้าร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธรุกรรม
ดังกล่าว และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษทัได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผูถ้อืหุ้น ผูบ้รหิารและพนกังานของ
บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้ค�านึง
ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามรายละเอียดที่ปรากฏในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถึงความส�าคญัของการส่ือสารข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนิงานของบรษิทั กบัผู้มส่ีวนได้เสียทกุกลุม่ 
ซึง่เป็นส่วนส�าคญัในกระบวนการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้จดัให้มช่ีองทางการสือ่สารทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี
ในแต่ละกลุม่ในการเข้าถึงข้อมลูได้อย่างเท่าเทยีม รวดเรว็และมีประสทิธภิาพ รวมถงึการใช้เทคโนโลยีเพือ่ช่วยในการสือ่สารข้อมลูดังกล่าว

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อสือ่สารเพือ่แสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรยีน หรอืแจ้งเบาะแสในกรณทีีพ่บเห็นการก
ระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท  กับประธานกรรมการบริษัทได้โดยตรงที่อีเมล์ chairman@jckhgroup.com 
หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือกล่องรับความคิดเห็นที่ร้านสาขา หรือโทรศัพท์แจ้งโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดประกาศแจ้ง
ไว้ที่ร้านสาขาทุกสาขา หรือทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 18 ซอย
สาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ บริษัทจะด�าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส 
รวมทั้งด�าเนินการจัดเก็บเอกสารการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อให้ได้
รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

• จัดท�ารายงานทางการเงิน พร้อมทั้งค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน (Management 
Discussion and Analysis : MD&A) เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทกุไตรมาส โดยได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท 
และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
และก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3วันท�าการนับแต่
วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ นอกจากนัน้ยงัก�าหนด
ให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นรายไตรมาส

• เปิดเผยการท�ารายงานเก่ียวโยงและรายการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บรหิาร โดยมกีารรายงานให้คณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบเป็นรายไตรมาส

• จดัให้มช่ีองทางในการเปิดเผยข้อมลูอย่างหลากหลาย ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจ�า
ปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) เว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การให้ข้อมูลต่อนัก
วิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหาร การสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป 
สามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ตลอดเวลา  ซึ่งสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2286-9959 ต่อ 5101 หรือที่อีเมล 
ir@jckhgroup.com หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท www.jckhgroup.com
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อยและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การด�าเนินธุรกิจ  ผลการด�าเนินงานของบริษัทและแนวโน้มธุรกิจส�าหรับในปี 2562 ยังไม่มีนักลงทุนและนักวิเคราะห์ขอเข้าพบผู้บริหาร

การถือครองหุ้น โดยคณะกรรมการ และผู้บริหาร มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร ต�าแหน่ง
31 ธันวาคม 2562
(จ�านวนหุ้นทั้งหมด 
812,860,972 หุ้น)

28 ธันวาคม 2561
(จ�านวนหุ้นทั้งหมด 
779,520,000 หุ้น)

เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

จ�านวนหุ้น สัดส่วน (%) จ�านวนหุ้น สัดส่วน (%)

1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร 

165,127,725

-

20.314

-

165,127,725

-

21.183

-

-

-

2.นายประสงค์ วรารัตนกุล 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

15,975,000

-

1.965

  -

15,975,000

-

2.049

-

-

-

4. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5. นางรัชนี ศิวเวชช 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภาวะ

กรรมการกรรมการบริหาร -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6. ดร. วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ* 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7. น.ส.สิริพร  เตมีนันท์ *
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

8. นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย *
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

9. นายรัชวุฒิ ด�ารงสุขสันต์ *
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10. นางรัฐฐาธิป อภิโชติกร *

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงิน และรักษาการ
เลขานุการบริษัท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ :  * น.ส. สิริพร เตมีนันท์ (ชื่อเดิมนางสิริพร ปิ่นประยงค์) ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
  * นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และ ได้ลาออกจากต�าแหน่ง
    เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563
  * ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563
  * นายรัชวุฒิ ด�ารงสุขสันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และได้ลาออกจากต�าแหน่ง
    เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2563
  * นางรัฐฐาธิป อภิโชติกร ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความหลากหลายในด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร แผนการด�าเนนิธุรกจิ รวมทัง้มบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูล ตรวจสอบ ประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้
ถอืหุน้ ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ มจีริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกิจ รวมทัง้การก�ากับดแูลให้การบรหิารจดัการ
ของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทได้มีการแบ่ง
แยกบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารอย่าง
ชัดเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และน�าเสนอเรื่องให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้ก�าหนดไว้ 

3) การแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บรษิทัก�าหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพือ่ให้เกิดความชดัเจนในด้าน
ความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบาย การก�ากับดูแล และการบริหารงานประจ�า โดยได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอ�านาจการด�าเนินงาน ทั้งนี้คณะ
กรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้
บริหารท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด

4) การเลือกตั้งและวาระการด�ารงต�าแหน่ง

  กรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งทีแ่น่นอน ซึง่ตามข้อบังคับของบรษิทัก�าหนดไว้ว่าในการประชมุสามัญประจ�าปีทกุครัง้ 
กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่
ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง 
อย่างไรกต็าม กรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจจะได้รบัเลือกตัง้กลับเข้ารบัต�าแหน่งอกีกไ็ด้ทัง้นีบ้รษิทัได้ก�าหนดจ�านวน
ปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

5) การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 

  บริษัทมีนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง

6) การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 

  บริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานกรรมการบริหารไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 
(ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7) การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทเช่น วิสัยทัศน์และ
ภารกิจกลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก�าหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
เป็นประจ�าทกุปี รวมทัง้ สือ่สารให้ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ รบัทราบถงึวสิยัทศัน์ ภารกจิ และแผนกลยทุธ์ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ และ
ให้น�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า

คณะกรรมการบรษิทัได้แบ่งอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูล และการบรหิารงานประจ�าวนั
ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการ
ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ�าวัน แต่ให้การสนับสนุนและค�า
แนะน�าในการด�าเนนิธุรกจิของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารอย่างสม�า่เสมอ ในขณะท่ีประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารรบัผดิชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1) เป็นผู้น�าและมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้
พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการรวมทั้งสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของฝ่าย
จัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่าเสมอ

2) เป็นผูน้�าการประชุมคณะกรรมการบรษิทัให้มปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ะให้ฝ่ายจดัการเสนอ
เรือ่งและมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายประเดน็ส�าคญัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั สนบัสนนุให้กรรมการทุกคนมส่ีวนร่วมในการ
ประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก�าหนด
วาระการประชมุ ดแูลให้เรือ่งส�าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่ง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้รวมทั้งเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

3) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามระเบียบวาระ
ที่ก�าหนด

4) ก�ากับ ดูแล และติดตามให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

5) เสรมิสร้างความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารและระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ

6) ก�ากบัดูแลและติดตามการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้า
หมายหลักขององค์กร

7) ส่งเสรมิการสร้างและน�านวตักรรมและเทคโนโยลมีาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบของสังคม

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1) ก�ากับดูแลและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัท ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ค�าสั่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2) จัดเตรียมนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ 

3) ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
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4) มอี�านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่นต�าแหน่ง พกังาน เลกิจ้าง ก�าหนดอตัราเงินเดอืน ค่าตอบแทนอืน่ๆ รวมทัง้บ�าเหนจ็รางวลั 
การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัท

5) มีอ�านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงค�าสั่ง ระเบียบ บันทึก และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท�างาน เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการท�างานภายในองค์กร

6) มีอ�านาจอนุมัติใบสั่งซ้ือ สัญญาจ้าง/เช่า/เช่าซื้อสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อนุมัติการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท รวมทั้งมีอ�านาจอนุมัติการโอนย้ายสินทรัพย์ถาวรระหว่างหน่วยงานหรือสาขา 

7) มีอ�านาจอนุมัติใบขอซื้อ/ใบสั่งซื้ออาหารสด อาหารแห้ง วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รวม
ทั้งมีอ�านาจในการเพิ่มสินค้า ปรับราคาสินค้า ปรับมาตรฐานการจ�าหน่ายสินค้า เช่น น�้าหนัก  รูปร่างสินค้า เป็นต้น

8) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

 ทั้งนี้ อ�านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อ�านาจหรือการมอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท 
ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตาม
ที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บรษัิทฯ ได้จัดให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลักษณ์อกัษร ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2554เม่ือวนัท่ี 
18 กรกฎาคม 2554ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจ�า บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้
ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด 

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดย
ชอบ และแสดงเจตนารมณ์ในการท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยน�ามา
ใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็นแนวทางปฏิบัติงานและแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัย
ทศัน์ พนัธกจิค่านยิมและแนวทางปฏบิตังิานทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนพงึปฏบิตัตินและปฏบิตังิานตามกรอบจรรยาบรรณ
ที่ก�าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่

(1) การปฏบิตัต่ิอผู้มส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆได้แก่ ผู้ถอืหุน้ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ข่งทางการค้า สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม
(2) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามจารีต ประเพณี ศีลธรรมอันดี
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
(4) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(5) การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
(6) การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด
(7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(8) การรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
(9) การปกป้อง ดูแลทรัพย์สินของบริษัท
(10) การควบคุมภายใน
(11) ข้อมูล ข่าวสาร และการให้ข้อมูลข่าวสาร และการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือสาธารณชน
(12) จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
(13) จรรยาบรรณของพนักงาน
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ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลกัฐาน นอกจากนัน้ ยงัก�าหนดให้จรรยาบรรณธรุกิจเป็นหวัข้อหนึง่ในการปฐมนเิทศพนกังาน
ใหม่รวมทั้งยังได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยก�าหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท้ังน้ีผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัในเรือ่งการก�าหนดราคาและเงือ่นไขต่างๆ กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งด้านผลประโยชน์
ให้เสมอืนท�ารายการกบับคุคลภายนอก โดยเปิดเผยการท�ารายการไว้ในงบการเงนิ รายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�า
ปี (แบบ 56-1) ด้วย

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อการก�ากบัดแูลและการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่ง ทัง้ในระดบับรหิารและระดบั
ปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้นีร้ะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการใน
การช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุ
เป้าหมายตามทีต่ัง้ไว้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัย์สนิไม่ให้ร่ัวไหล สญูหายจากการทจุรติประพฤตมิชิอบ ท�าให้รายงานทางการเงนิมคีวามถกู
ต้องน่าเชื่อถือ บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น   ดังนั้นบริษัทจึงได้
ก�าหนดภาระหน้าทีแ่ละอ�านาจการด�าเนนิการของผูป้ฏิบติังานและผู้บรหิารในเรือ่งต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มกีารควบคมุ
ดแูลการใช้สนิทรพัย์ของบรษิทัให้เกดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างผูป้ฏบิตังิาน และผูต้ดิตาม ควบคมุ และประเมินผลออก
จากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น  รวมทั้งได้จัดท�าและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการ
ด�าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการจัดการความ
เสี่ยง และยังให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ได้แก่ บริษัท ควอนตั้มพอยท์ 
คอนซัลติ้ง จ�ากัด ซึ่งท�าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่  โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบด้วย จะเป็นผู้รายงานสรุปผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ�าไตรมาสให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
และน�าไปแก้ไขปรับปรุงในส่วนท่ีมีปัญหา  บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ โดยมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดให้
เลขานุการบริษัทท�าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท
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รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี โดยได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงินและดูแลให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ
และถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยงบการเงินจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดย
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญด�าเนินการบนพื้นฐานของข้อ
เท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม�่าเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบก�าหนดการดงักล่าว 
โดยได้ก�าหนดให้มกีารประชมุอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจ�าเป็นโดยก�าหนดวาระ
การประชมุทีช่ดัเจนล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�าโดยเลขานกุารบรษิทัจะจดัส่งหนงัสอื
เชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า
ร่วมประชุม ยกเว้นในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัท 

2) ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นผูร่้วมกนัก�าหนดวาระการประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
คนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

3) ในการประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4) ในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทัซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและให้
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ในการลงมตใินทีป่ระชมุ ก�าหนดให้ระหว่างทีล่งมตจิะต้องมกีรรมการอยูใ่นทีป่ระชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 
และให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสยีงเป็นเสยีงชีข้าดในกรณทีีก่รรมการไม่เห็นด้วยกบัมตทิีป่ระชมุ กรรมการสามารถขอให้เลขานกุารบรษิทั บนัทกึข้อคัดค้าน
ไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการก็ได้

6)  กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส�าคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด�าเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่าง
รวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

7) เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความ
ถกูต้อง โดยเสนอให้ทีป่ระชมุรบัรองในการประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเกบ็ข้อมลูหรอืเอกสารเกีย่วกบัการประชมุต่างๆ 
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 

8) โดยปกตคิณะกรรมการทกุคนจะเข้าร่วมการประชมุทกุครัง้ ยกเว้นแต่มเีหตจุ�าเป็น ซึง่จะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุ
9) คณะกรรมการถอืเป็นนโยบายให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็นเพือ่อภปิราย

ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
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ในปี 2562 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1. ดร.อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 7/7 -

2. นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 4/4

3. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล กรรมการ กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 7/7 -

4. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 7/7 4/4

5. นางรัชนี ศิวเวชช กรรมการ กรรมการบริหาร 7/7 -

6. ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ * กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 7/7 -

7. น.ส.สิริพร เตมีนันท์ * กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 3/3 2/2

8. นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย * กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 3/3 2/2

หมายเหตุ :  * น.ส. สิริพร เตมีนันท์ (ชื่อเดิม นางสิริพร ปิ่นประยงค์) ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
  * นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และลาออกจากต�าแหน่ง 
     เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563
  * ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละ 1 คร้ัง โดยได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อและหลักเกณฑ์
ในการประเมินสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะน�าไว้ให้เหมาะสมกับ องค์กร โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัด
ส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคนท�าการประเมิน เมื่อได้ผลสรุปจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาก�าหนดแนวทาง
ปรับปรุงการท�างานร่วมกัน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถเสนอความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

• เกณฑ์ให้คะแนนในแบบประเมินตนเอง ในแต่ละหัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 

0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น

1  =  ไม่เห็นด้วย หรือ มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2  =  เห็นด้วย หรือ มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี
4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

4.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ

หัวข้อการประเมิน
ผลการประเมิน

ร้อยละ ปี 2562

1). โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 81.49

2). บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 84.29

3). การประชุมคณะกรรมการ 86.90

4). การท�าหน้าที่ของกรรมการ 86.22

5). ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 87.86

6). การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 86.31

รวมคะแนน 84.91
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4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน
ผลการประเมิน

ร้อยละ ปี 2562

1). โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 82.14

2). การประชุมของคณะกรรมการ 87.50

3). บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 87.14

รวมคะแนน 86.36

4.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  

หัวข้อการประเมิน
ผลการประเมิน (ร้อยละ)

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

1). โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 83.33 83.33

2). การประชุมของคณะกรรมการ 91.67 83.33

3). บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 85.71 83.33

รวมคะแนน 86.67 83.33

5. ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท  และความ
สอดคล้องกบัธรุกจิ/อตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ และผูบ้รหิารแต่ละคน โดย
อยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือเงินเดือน 

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่า
ตอบแทนเพิ่มขึ้นในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการก�าหนดให้ในกรณีท่ีมีกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายก�ากับดูแลกิจการ กฎบัตร รายงานประจ�าปี โครงสร้างการถือหุ้น 
โครงสร้างการจัดการ และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการจัดให้ฝ่ายจัดการได้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการให้ความส�าคัญและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม
สัมมนาอย่างสม�่าเสมอในหลักสูตรต่างๆ ท่ีจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืองค์กรอสิระอ่ืน ๆ เพ่ือเสรมิสร้างความรู้ และน�าไปใช้ปรบัปรงุการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
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ในปี 2562 บริษัทได้ส่ง กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตรอบรม สัมมนา ดังต่อไปนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง รายการ จัดโดย วันที่

นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

Ethical Leadership 
Program (ELP) 17/2019

ส�านักงาน IOD 7 พ.ย. 2562

คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึง่ในสาม โดยให้กรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจาก
ต�าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกก็ได้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 6 คน ประกอบด้วย

ล�าดบั รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการประธานกรรมการบริหาร

2. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางรัชนี ศิวเวชช กรรมการ กรรมการบริหาร

4. นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

5. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

6. ดร. วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ* กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ  * นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2562
  * ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ
บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2) ก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ก�าหนดแผนธรุกจิ โครงสร้างองค์กรและการบรหิาร อ�านาจการบรหิารงาน งบประมาณประจ�าปีงบท�าการประจ�าปี ตลอดจน
ดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจัดการ หรอืบคุคลใดๆ ซ่ึงได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีด่งักล่าว เพือ่ให้การ
ด�าเนนิงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามทีค่ณะกรรมการได้ก�าหนดไว้ ตลอดจนให้ความส�าคญัต่อการใช้ทรพัยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียเพื่อประโยชน์ด้านต้นทุนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร  ด�าเนินธุรกิจและลงทุนอย่างระมัดระวัง ค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
และความคุ้มค่าของทรัพยากร  โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน
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4) พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร การกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการช�าระเงิน หรือการใช้จ่าย
เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อด�าเนินการต่างๆ ตลอดจนติดตาม
ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช�าระหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูแลให้มั่นใจได้ว่ากิจการมี
แผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน
หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทั้งนี้ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

5) พจิารณาแต่งตัง้ และก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการอืน่ๆ 
ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น เพื่อดูแลกิจการเฉพาะกิจดูแลผลประโยชน์ของบริษัท และดูแลระบบบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

6) ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอ การแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานคณะ
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมทั้งดูแลกลไกการ
จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม

7) จดัให้บรษิทัมเีลขานกุารบรษัิท เพือ่ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏิบตังิานต่างๆ เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกิจของบริษทั
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8) ด�าเนนิการให้บรษิทัมรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบัญชทีีเ่ชือ่ถอืได้ รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบควบคมุภายใน 
และการตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพและประสิทธผิลตลอดจนดแูลให้บรษิทัมกีารบรหิารจดัการตามนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี

9) ก�ากบัดแูลให้บรษิทัมรีะบบบรหิารความเสีย่งท่ีครอบคลมุ และมีกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง การรายงาน และการ
ติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

10) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี

11) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีการ
รายงานข้อมูลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเป็นไปตามท่ี
ข้อกฎหมายก�าหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ากับบริษัทหรือถือหุ้น
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ส�าหรับรายการที่ท�ากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือ
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการท�ารายการในเรื่องนั้นๆ

12) ดแูลให้มกีระบวนการและการจดัการทีชั่ดเจนและโปร่งใส เกีย่วกับการท�ารายการระหว่างบรษิทักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพือ่
ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

13) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการ
ด�าเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

14) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะไม่มีอ�านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการ
ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการก็ได้แต่การมอบอ�านาจดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มลัีกษณะเป็นการมอบอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการ
หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
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อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1) อนุมัติแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร อ�านาจการบริหารงาน 
2) อนุมัติงบประมาณประจ�าปี งบท�าการประจ�าปี
3) อนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร และการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงินในวงเงินกู้ที่เกินกว่าอ�านาจอนุมัติของ

คณะกรรมการบริหาร 
4) อนุมัติจ้าง แต่งตั้ง และเลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธาน/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5) อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ๆ 
6) อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1) เป็นผู้น�าและมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัทอันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้
พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ  รวมทั้งสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของฝ่าย
จัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่าเสมอ

2) เป็นผูน้�าการประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการ
ประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก�าหนด
วาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุม
ได้ รวมทั้งเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

3) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระ
ที่ก�าหนด

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ล�าดบั รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายประสงค์ วรารัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ* กรรมการตรวจสอบ

  หมายเหตุ * นายโชคชัย รุ่งเจริญชัย ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2562
    * ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 

ทัง้นี ้นายประสงค์ วรารตันกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปีเว้นแต่เป็นกรณท่ีีออกตามวาระตามข้อบงัคบัของบริษทัซึง่อาจได้รับเลอืก
เข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้
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ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

2) มีอ�านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระมาให้ค�าแนะน�าหรือข้อคิดเห็นได้ในกรณีจ�าเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท

3) กรรมการตรวจสอบจะไม่มอี�านาจลงนามผกูพนั เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีติ
อนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ีได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้
สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

5) พิจารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจ้างบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพ่ือท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7) ระหว่างการปฏบิตังิาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัในรายการหรอืกจิกรรมใดต่อไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยส�าคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อ
การปฏบิตังิานของบรษิทั และการละเมดิกฎหมาย เมือ่ผูส้อบบญัชไีด้รายงานเหตกุารณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบต้องด�าเนนิการโดยไม่ชกัช้าในการตรวจสอบเพิม่เตมิและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นต่อ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และผูส้อบบญัชภีายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัรายงานจาก
ผู้สอบบัญชี
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9) จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบลงนามในรายงานดังกล่าว ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอื

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

10) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริษัท

12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอ�านาจในการแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามทีจ่�าเป็นหรอืเหน็สมควร

3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ล�าดบั รายชื่อ   ต�าแหน่ง

1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร

2. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล กรรมการบริหาร

3. นางรัชนี ศิวเวชช กรรมการบริหาร

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

 กรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามา
ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1) ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2) ก�าหนดแนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และงบท�าการประจ�าปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ
3) พิจารณาก�าหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart) อ�านาจการบริหารงาน ค่าตอบแทนกรรมการ และ

ผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังก�าหนดโครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานบริษัทก่อนน�าเสนอขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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4) พิจารณาอนมุตัเิงนิลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจ�าปี หรอืเกนิกว่างบประมาณประจ�าปีได้เป็นจ�านวน
เงนิไม่เกนิ 20 ล้านบาทต่อปี และอนมุตัค่ิาใช้จ่ายทีเ่พิม่จากงบท�าการประจ�าปีไม่เกนิมลูค่า 10 ล้านบาท และเมือ่มกีารอนมุตัิ
ดังกล่าวแล้วให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป  

5) พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่เกินวงเงินที่ก�าหนด
ไว้ให้คณะกรรมการบริหารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

6) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ นโยบายการผลิตและการจัดหาสินค้า นโยบายการขายสินค้าและโครงสร้าง
ราคา  และการเปิด/ปิดสาขาเป็นต้น

7) บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมการด�าเนินงานต่างๆของบริษัท โดยการก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงรวมถึงการ
ติดตามและประเมินความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8) มอี�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบในการตดัสนิใจ และสัง่การ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9) ตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธรุกจิ และแนวทางบรหิารงานด้านต่างๆ ตาม
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

 ทั้งนี้ อ�านาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อ�านาจหรือการมอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท 
ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตาม
ที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บรษัิทไม่มคีณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉพาะ ดงันัน้ ในการคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั กรรมการ
ที่ด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบันจะมีการหารือร่วมกันเพื่อก�าหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ
เข้ามาเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร โดยเฉพาะในส่วนของการสรรหากรรมการ จะให้ความส�าคญักบัความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ
กรรมการ ทัง้ในด้านความรู้ ทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบั
บริษัทและจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติที่ส�าคัญมีดังนี้

 1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระเข้าร่วมในคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทั
มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท�าหน้าที่เป็น
กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่ง
ตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป ทัง้นี ้หากมกีรรมการอสิระคนหนึง่คนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมบรหิารงาน พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้เงินเดอืนประจ�า หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คูส่มรส พีน้่อง และบตุร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการของบรษิทัหรอืบริษัทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น
เกนิร้อยละ 1.0 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคณุสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อมกบัการรายงาน
ข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ส�าหรับจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท

 2) กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์
และข้อบังคับของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชีพต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์และเพิม่มลูค่าให้แก่บรษิทั
3. มคีณุลกัษณะท่ีสนบัสนนุและส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการ เพือ่สร้างคณุค่าให้แก่บรษัิท ปฏบิตัหิน้าทีด้่วย

ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

การเลอืกและแต่งตัง้กรรมการ เป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคบัของบรษิทั และกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จะต้องได้รบัอนมุตัิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ทัง้นี ้ บรษัิทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และมคีณุสมบติัเหมาะสมเพือ่รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามัญประจ�าปี โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบรษิทั

บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

- ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และ
อาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต�าแหน่งอืน่ตามทีเ่หน็เหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมหีน้าทีต่ามข้อบงัคบัใน
กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�านวนหุ้นที่ตนถือ
(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด   

- ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ�านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

- กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืก
เข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

- กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดทราบ

ด้วยก็ได้
- ในกรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัิ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการทียั่งเหลอือยู่
- ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งยังคงอยู่รักษาการในต�าแหน่งเพื่อด�าเนิน

กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ�าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่
คณะกรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามค�าสั่งศาล

 คณะกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่ง ต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกตัง้คณะกรรมการชดุใหม่ภายในหนึง่เดอืนนบัแต่วนั
พ้นจากต�าแหน่ง โดยส่งหนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค�ากล่าวนดัประชมุใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

- ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 3) กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าที่ในการ
เป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอสิระ และต้องไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นกรรมการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทั
จดทะเบยีน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมคีณุสมบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/
หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผูมี้ความรูค้วามเข้าใจหรอืมปีระสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงนิทีเ่พยีงพอที่
จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

 4) ผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ
บรษิทัเข้าเป็นพนกังานในระดบัต่างๆ นอกจากนีก้ารแต่งต้ังหวัหน้าหรอืผู้รบัผิดชอบเกีย่วกบังานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน บริษัทจึงได้ออกระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่น�าไปเปิดเผยหรือ
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง  หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอนหรือรับ
โอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท  และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ 
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานทีไ่ด้รบัข้อมลูภายในของบรษิทั ต้องไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าวก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน 
และจะต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ�าปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชนและหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันท�าการ 

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วัน
ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และต้องแจ้งให้บริษัททราบ รวมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

ทั้งนี้ ข้อก�าหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด้วย 
หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ในรอบปีบญัช ี2562 เป็นจ�านวนเงนิ 1,850,000.- บาทต่อปี 
เพิ่มขึ้นจ�านวน 610,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2561 ซึ่งมีจ�านวน 1,240,000.-บาท ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้
แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีข้างต้น
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นโยบาย

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบัติตามการหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเชื่อมั่นว่าจะท�าให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และ
สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายซึง่หลักการความรบัผดิชอบต่อสงัคมสอดคล้องกบัพนัธกจิ ค่านยิม และ
จรรยาบรรณของบริษัท

บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบในการให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึด
มั่นและปฏิบัติตาม ดังนี้

1.	 การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างเท่าเทียม เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณ กฎหมาย ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรตระหนักและมีจิตส�านึกในจริยธรรมใน
การด�าเนินธุรกิจ

2.	 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บรษัิทส่งเสริมการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม หลกีเลีย่งการด�าเนนิการท่ีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมดิทรพัย์สนิ
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยไม่กระท�าการใดๆ ที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน ผลตอบแทน และโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน 

5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บรษัิทให้ความส�าคญัต่อมาตรฐานในการให้บรกิารลกูค้า เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า มุง่มัน่ในการพฒันาผลติภณัฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงาน

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาชุมชุนและสังคม เช่น การบริจาคเงินหรือสิ่งของ งานอาสาสมัครช่วย
เหลือชุมชน เป็นต้นรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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การด�าเนินงานตามนโยบาย

1.	 การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ซ่ึงรวมถึงสิทธิและการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม การใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส โดยบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2.	 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการน�าซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มาใช้ในระบบ
สารสนเทศของบริษัท จะต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
กันบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก มีกระบวนการใน
การพิจารณา คัดเลือก และให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยให้ความส�าคัญในเรื่องความรู้ความสามารถในการท�างานเป็นหลัก มิได้ค�านึง
ถึงเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น เพศ เป็นต้น

4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

• ก�าหนดผลตอบแทน และสวัสดิการพนักงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค

• ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าในการท�างาน มี
การจัดท�า Career Path ให้แก่พนักงานรวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานร้านสาขาทุกคนสามารถเข้าร่วมการสอบคัดเลือก เพื่อ
เลื่อนต�าแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น

• จดัสภาพแวดล้อมในท�างานให้มสีขุภาพอนามยัและมคีวามปลอดภัย  โดยบริษทัได้จดัท�านโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนกังาน เมือ่วันที ่6 มนีาคม 2555 ซึง่ก�าหนดให้มกีารพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบการ
จัดการความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย โดยได้มีการจัดต้ังแผนก
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกคน การจัดท�าคู่มือ รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตาม
คู่มือ การจัดท�าแบบฟอร์มการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) การจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ตลอดจนจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• เข้าร่วมในโครงการโรงงานสขีาว ของส�านกังานสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน จงัหวดัปทมุธาน ีตัง้แต่ปี 2553 โดยมเีป้าหมาย
เพื่อให้บริษัทเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติดทุกประเภท เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรค
ภัยไข้เจ็บ และมีความปลอดภัยในการท�างาน โดยมีการด�าเนินการ ได้แก่ การจัดท�านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ติดประกาศ อินทราเน็ต เป็นต้นรวมทั้งมีการจัดตั้ง
คณะท�างาน เพื่อจัดท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น ท�าป้าย โปสเตอร์ บอร์ดเพื่อให้ความรู้ และรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด จัดอบรม
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออกก�าลังกาย จัดประกวดค�าขวัญ เป็นต้น รวมถึง
การจัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี ทั้งนี้ ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง จังหวัด
ปทุมธานีจะมีการตรวจเพื่อประเมินผลทุกปี 
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• ในปี 2562 บริษัทได้มีการด�าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

• จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้แก่พนักงานเมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2562

• ได้รบัมอบใบรบัรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการโดยใบรบัรองดงักล่าวมผีลตัง้แต่
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2565  นอกจากนั้น ผลการสุ่มตรวจสารเสพติดในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม) 
จากจ�านวนพนักงานที่สุ่มตรวจ 842 คน พบพนักงานที่มีสารเสพติดในร่างกาย 2 ราย ได้ส่งไปท�าการรักษาโรงพยาบาล
ล�าลูกกา จ�านวน 1 ราย  โดยต้องเข้ารับการบ�าบัดที่โรงพยาบาลทุกวันพฤหัส ติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน ปัจจุบันพนักงาน
รายดังกล่าวเข้ารับการบ�าบัดครบตามก�าหนดแล้ว ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนัดให้ไปรายงานตัวเป็นครั้งคราว ต่อไป ส�าหรับอีก 
1 ราย พนักงานไม่ยินยอมเข้ารับการบ�าบัด และได้ยื่นลาออกไป

• จดัอบรมการปฎบิตังิานเพือ่ความปลอดภยัให้กบัพนกังานทัว่ไป และจดัอบรมการปฎบิตังิานกบัเครือ่งจกัร เพ่ือความปลอดภยั
ที่แผนกผลิต ในวันที่ 27 กันยายน 2562 พร้อมจัดให้มีการตรวจความปลอดภัยจากการท�างานของแต่ละแผนกเป็นประจ�า
ทุกเดือน

• จดัฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนไีฟประจ�าปีทีโ่รงงานให้กบัพนกังาน จ�านวน 194 คน และจดัการอบรมการดับเพลงิ
ขั้นต้น มีพนักงานผ่านการฝึกอบรม จ�านวน 22 คน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

• ได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ที่โรงงานของบริษัท ซึ่งในปี 2562 มีพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการปฎิบัติ
งานภายในโรงงาน จ�านวน -0- ราย 

5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความส�าคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นในเรื่องคุณภาพ ความอร่อย ความหลากหลายของ
อาหาร การให้บริการที่ดี มีความสะดวก ปลอดภัย ในราคาที่คุ้มค่า โดยบริษัทมีกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือก ควบคุม และตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดิบ มีจัดเก็บวัตถุดิบและอาหารที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการผลิตโดยโรงงานหรือครัวกลางของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจและ
รับรองมาตรฐานคุณภาพในการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และมาตรฐาน 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) จาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd. 
โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองอีก 3 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ท�าให้มั่นใจได้
ว่าวัตถุดิบ และอาหารที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน บริษัทยังได้มีการคิดค้นและพัฒนาอาหารประเภทใหม่ๆ และปรับปรุงรสชาติอาหาร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นบริษัทได้มีการจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ
ไปยังสาขาต่างๆ ด้วยร   ถขนส่งของบริษัทเอง ท�าให้การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถส่งอาหารที่สด ใหม่ และคง
คุณค่าทางโภชนาการให้แก่ลูกค้า

ในเรือ่งของการให้บรกิาร บรษิทัได้มกีารจดัอบรมพนกังานอย่างสม�า่เสมอในการให้บรกิารทีไ่ด้มาตรฐานแก่ลกูค้า รวมทัง้การจดัการ
กับข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยมีการจัดท�าคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีต่างๆ ทั้งวิธีการปฏิบัติกับลูกค้า และการชดเชยให้แก่ลูกค้า 
โดยบรษิทัมช่ีองทางในการให้ลกูค้าร้องเรยีน หรอืเสนอข้อคดิเหน็ได้หลายช่องทาง โดยทีร้่านสาขา ลกูค้าสามารถร้องเรยีน หรอืเสนอแนะ 
ผ่านกล่องรบัข้อร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะ หรอืโทรศพัท์แจ้งโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ทีติ่ดประกาศไว้ทีร้่านสาขาทุกสาขา หรอืทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัท นอกจากนัน้ บรษิทัยงัจดัให้มกีารสุม่ตรวจสอบคณุภาพอาหารและการปฏบัิตงิานของร้านสาขาโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท และ Mystery Shopper จากภายนอกเป็นประจ�าทุกเดือน 

บรษิทัยงัให้ความส�าคญัต่อสุขภาพทีด่ขีองลกูค้าและการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมโดยตัง้แต่ปี 2557 บรษิทัได้เริม่เปล่ียนมาใช้ถ่านอดัแท่ง 
(ชีวมวล) (Bio-Char) ของบริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จ�ากัด ส�าหรับใช้กับเตาปิ้งย่างบาร์บีคิว ซึ่งถ่านดังกล่าวผลิตจากถ่าน
กะลามะพร้าวผสมถ่านไม้ยูคาลิปตัสและแป้งมันส�าปะหลัง ซึ่งเป็นวัสดุชีวมวลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารพิษและสารเคมี มี
คุณสมบัติที่ส�าคัญ คือ ปลอดสารพิษ (สารก่อมะเร็ง “ทาร์”) ให้ความร้อนสูง ไม่มีควันไม่แตกประทุ ขี้เถ้าน้อย และใช้งานได้นานกว่าถ่าน
ไม้ทั่วไป โดยได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ร้านซิกเนเจอร์ ซึ่งให้บริการแบบ A La Carte (การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนู) ได้ใช้บรรจุภัณฑ์ Biodegradable ของ บริษัท บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับบรรจุอาหารกลับบ้าน ซึ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ ปลอดภัยไร้สารก่อ
มะเร็ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และย่อยสลายได้ภายในเวลา 45 วัน

6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยในปี 2553 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ของส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และในปี 
2558 บริษัทได้จัดท�านโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2558 โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และได้มอบหมายให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าโรงงาน ตามที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาต  ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบและก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบ
สถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษน�้า ซึ่งได้รับใบประกาศนียบัตร ได้รับ
การอบรม และสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ว่าจ้างบริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ�ากัด เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม
ระบบบ�าบัดมลพิษน�้า

บริษัทได้ปฏิบตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม โดยโรงงานหรอืครวักลางของบรษัิทปฏบิตัติามมาตรฐานน�า้ทิง้ ตามประกาศ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด น�้าเสียที่เกิดจากระบวนการผลิตจะต้องผ่านการบ�าบัด ถูกเก็บไว้ที่บ่อพักน�้า และถูกน�ากลับมา
ใช้ภายในโรงงาน เช่น รดน�้าต้นไม้ เป็นต้น โดยไม่มีการปล่อยออกไปสู่สาธารณะ และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยกระท�าผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการให้ความรู้ และปลูกฝังพนักงานให้มีจิตส�านึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์

การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทได้จัดท�านโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยก�าหนดให้การด�าเนินการและพัฒนาระบบจัดการ
พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินงาน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
การเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านพลังงาน

บริษัทยังได้จัดท�าประกาศเพื่อรณรงค์ให้มีการใช้พลังงาน ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส�านักงาน อย่างรู้คุณค่าและเกิด
ประสิทธิภาพ เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน ลดการใช้กระดาษ โดยลดการพิมพ์เอกสารมาใช้รูปแบบการส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทน การใช้กระดาษทั้งสองหน้า การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการอยู่เป็นประจ�า ดังนี้

- ปี 2554 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานส�าหรับโรงงานขนาดเล็กของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสาธิตระบบการจัดการพลังงานส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากรใน
สถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนมี
ระยะเวลาด�าเนินการในปี 2556 – 2557 ซึ่งสิ่งที่บริษัทได้ด�าเนินการ เช่น การใช้เตาประหยัดพลังงาน Hi Saver แทนการ
ใช้พลงังานก๊าซ LPG ในกระบวนการผลติของโรงงานซึง่ช่วยลดการใช้พลงังาน และลดความร้อนทีก่ระจายออกมาภายในเตา 
ท�าให้เครื่องปรับอากาศไม่ท�างานหนัก และลดการเหนื่อยล้าของพนักงานการเปลี่ยนหลอดไฟรุ่นเก่าที่ใช้ที่ร้านสาขาทั้งหมด 
เป็นหลอด LED ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดไฟ มีอายุการใช้งานที่นานกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น



รายงานประจ�าปี 256273

- เดอืนธนัวาคม 2558 บริษทัได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลงังานในโรงงาน SME ของศูนย์ทีป่รกึษาการอนรัุกษ์พลงังาน กรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดต้นทุนพลังงาน มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลง 10% 
ของการใช้พลังงานในโรงงาน โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดท�าโครงการลดอุณหภูมิแผงระบายความร้อนชิลเลอร์ ซึ่งผลจาก
การด�าเนินการสามารถลดการใช้พลังงานลง 12% สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- ปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม SMEs อาหารจัดโดย ส�านักงาน
พลังงานจังหวัดปทุมธานีเริ่มโครงการ 1 กรกฎาคม – 21 พฤศจิกายน 2560 โดยปี 2560 บริษัทได้จัดท�าโครงการประหยัด
พลังงานโดยการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเปลี่ยนหลอด FL เป็นหลอด LED ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้ 61,320 kwh/
year คิดเป็นมูลค่า 219,525 บาท/ปี

- ปี 2561- 2562  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม  แบบบูรณาการ (Energy  
Points เฟส 2)  จัดโดยสภาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   โดยได้จัดท�าโครงการ  ปรับ
เปลี่ยนระบบระบายความร้อนห้องเย็น จากเดิมระบายความร้อนด้วยอากาศ เปลี่ยนเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน�้า  ซึ่ง
สามารถลดการใช้พลังงาน 120,215 kWh/year  คิดเป็นมูลค่า  438,784  บาท/ปี

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทจะพิจารณาความต้องการของชุมชน และสนับสนุนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยบริษัทจะสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม 
สิง่ของส�าหรบักิจกรรมวนัเดก็ของโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นชมุชนเป็นประจ�าทกุปี พร้อมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พนกังานมส่ีวนร่วมท�างานอาสา
สมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ในปี 2562 บริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมอบเครื่องเล่นเด็กให้แก่นักเรียนโรงเรียน
สหราษฎร์บ�ารุง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน ที่อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี   

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยยึดมั่น
ในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปช่ัน เพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมใน  “แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”   เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในการต่อต้านคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ  ซ่ึงบริษัทได้ลง
นามค�าประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องยื่นขอรับรองภายในเดือนธันวาคม 2559 แต่บริษัท
ไม่สามารถยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นได้ทันในเวลาที่ก�าหนด เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
การจัดท�าเอกสารต่างๆ 

ทั้งนี้ บริษัทได้ยึดถือนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน ซึ่งได้มีการทบทวนและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561  

บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบัของบรษิทั ต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ และจรรยาบรรณธุรกจิ รวม
ทัง้ระเบยีบข้อบงัคบั และคูม่อืการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องของบริษทั โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัช่ันในทกุรูปแบบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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2. ในการด�าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

(1) การให้และรับสินบน

 ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้
หรือรับสินบนแทนตนเอง

(2) ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างหรือคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามการกระท�าในวิสัยท่ีสมควร 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ และตามปกติธุรกิจ รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องมีมูลค่าพอสมควรตามสถานการณ์ และไม่เป็นการกระท�าเพื่อ
จูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจน�าไปสู่ปัญหาการคอร์รัปชั่น 

(3) การช่วยเหลือทางการเมือง

 บริษัทมีความเป ็นกลางทางการเมือง ไม ่มีนโยบายให ้ความช ่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงิน หรือ
ทรัพย์สินใดๆ แก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 บริษัทเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพนักงาน อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่
กระท�าในนามของบริษัท

(4) การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน

(1) การใช้เงนิหรอืทรพัย์สนิของบรษิทัเพือ่บรจิาคการกศุล ต้องกระท�าในนามบริษทัเท่านัน้ โดยการบรจิาคเพือ่การ
กุศลต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์สังคมที่มี
ใบรับรองหรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องจัดท�าบันทึกระบุชื่อผู้รับการบริจาค วัตถุประสงค์ใน
การบริจาค พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อเสนอต่อผู้มีอ�านาจอนุมัติ

(2) การใช้เงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้ ต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมี
หลกัฐานทีต่รวจสอบได้ โดยจะต้องจดัท�าบนัทกึระบชุือ่ผูร้บัสนบัสนนุ วตัถปุระสงค์ในการให้เงนิสนบัสนนุ พร้อม
เอกสารประกอบ เพื่อเสนอต่อผู้มีอ�านาจอนุมัติ

(3) การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนจะต้องไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้อ
อ้างในการติดสินบน

3. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด�าเนินการตามขั้นตอนที่ก�าหนดระเบียบของบริษัท โดยมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
รวมถงึด�าเนนิการประเมนิเพือ่คดัเลอืกผูข้าย ผูใ้ห้บริการตามระเบยีบการจดัซือ้อย่างเคร่งครดั และท�าหนงัสอืแจ้งให้ผูข้าย ผู้
ให้บรกิารทราบถงึนโยบายและมาตรการต่อต้านทจุรติคอร์รปัช่ันของบรษิทั โดยบรษิทัได้จดัท�าหนงัสือดงักล่าวส่งให้คู่ค้าของ
บริษัททุกราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2557 เป็นต้นไป รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้อง
เรยีน นอกจากนัน้ บรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิการจดัซือ้ จดัจ้าง หากพบว่าผูข้าย ผูใ้ห้บรกิารกระท�าการคอร์รปัชัน่ให้สนิบน
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4. เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น พนักงานจะต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆและหากมข้ีอสงสยัหรอืข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคับบญัชา หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบผ่านทางช่องทางต่างๆทีก่�าหนดไว้

5. จดัให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน มมีาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืผูร้้องเรยีน หรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอื
ในการรายงานการคอร์รัปชั่นและเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้เป็นความลับ รวมท้ังมีกระบวนการตรวจสอบ
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

6. ผูท้ีก่ระท�าการคอร์รปัชัน่ จะได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทั ซึง่อาจจะถงึขัน้ให้ออกจากงาน 
และ/หรือพ้นจากต�าแหน่ง รวมทั้งอาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายหากการกระท�าการนั้นผิดกฎหมาย

7. จดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งด้านคอร์รปัชัน่ โดยมกีารประเมนิความเส่ียงจากการท�าธรุกรรมต่างๆของบรษิทัทีอ่าจมขีัน้ตอน
หรอืกระบวนการทีเ่ข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ และก�าหนดมาตรการจดัการความเสีย่ง รวมทัง้ติดตามและทบทวนมาตรการจดัการ
ความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสม เพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

8. จดัให้มีกระบวนการบรหิารงานบคุคลให้สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านคอร์รปัช่ัน เริม่ตัง้แต่การสรรหาหรอืการคัดเลอืกบคุลากร 
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต�าแหน่ง  การให้ผลตอบแทน กระบวนการจ้างงาน การจัดโครงสร้าง
องค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม ให้เกิดการตรวจสอบ ถ่วงดุล 

9. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มชิอบโดยกระบวนการตรวจสอบภายในครอบคลมุกิจกรรมทีส่�าคญัของบรษิทั เช่น การจดัซือ้จัดจ้าง การตลาด เป็นต้น และ
ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมถึงด้านการเงิน การบัญชี และการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

10. มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ 
ยอมรับ และน�าไปสู่การปฏิบัติผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์ ติด
ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของ
บรษิทั และจดัให้มกีารฝึกอบรมนโยบายนีอ้ย่างสม�า่เสมอแก่พนกังานทกุคน เพือ่สร้างความเข้าใจในการน�านโยบายไปปฏบิตัิ

11. มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้แก่สาธารณชน และผู้มี
ส่วนได้เสยี ผ่านช่องทางสือ่สารต่างๆของบรษัิท เช่น เวบ็ไซต์ รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) 
เป็นต้น

12. จดัให้มกีารสอบทานการปฏบิตังิานตามนโยบายการต่อต้านทจุรติคอร์รปัช่ันเป็นประจ�า ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตั ิเพือ่ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติ และข้อก�าหนดทางกฎหมาย อย่างสม�่าเสมอ

 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

(1) การกระท�าการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) การกระท�าผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทจรรยาบรรณทางธุรกิจนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(3) การกระท�าที่ท�าให้บริษัทเสียประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

2. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ผ่านทางช่องทางดังนี้
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(1) อีเมลของประธานกรรมการ ที่ chairman@jckhgroup.com

(2) เว็บไซต์ของบริษัท www.jckhgroup.com

(3) กล่องรับความคิดเห็นที่ร้านสาขา โรงงาน และส�านักงานใหญ่

(4) โทรศัพท์แจ้งโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ที่ติดประกาศแจ้งไว้ที่ร้านสาขาทุกสาขา

(5) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการ 

 ที่บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120

3. การคุ้มครองและรักษาความลับ

(1) ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

(2) บรษิทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานทีป่ฏเิสธการคอร์รปัชัน่ หรอืแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน หรือผูท่ี้ให้
ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่นโดยบริษัทจะไม่เปลี่ยนต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน สั่งพักงาน 
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานดังกล่าว 

(3) บรษิทัจะด�าเนนิการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทกึการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยข้อมลูของผู้
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งด�าเนินการจัดเก็บเอกสารการร้องเรียนเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล
อื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด 

 ขั้นตอนการด�าเนินการสืบสวน

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผู้รับเรื่องจะด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วส่งเรื่องต่อให้เลขานุการบริษัท

2. เลขานุการบริษัทจะเชิญตัวแทนจากฝ่ายบริหารเข้าร่วมพิจารณากล่ันกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง โดยตัวแทนจากฝ่ายบริหาร
ประกอบด้วย

(1) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(3) ผู้จัดการฝ่ายของผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน (กรณีเป็นพนักงานบริษัท) 

โดยมีเลขานุการบริษัทเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง อาจจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้
ร้องเรียนได้รับทราบ

4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท�าการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นจริง บริษัทจะให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหา
ข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท�าอันทุจริตและคอร์รัปช่ัน ตามท่ีได้
ถูกกล่าวหา
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การพัฒนาสังคมในรอบปี 2562

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ที่บริษัทเข้าไป
ด�าเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดูแลใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์และสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน

ในปี 2562 บรษิทัได้ด�าเนนิกจิกรรมช่วยเหลอืและพฒันาชมุชนอย่างต่อเนือ่งในพืน้ทีต่่างๆ ทีบ่รษิทัเข้าไปด�าเนนิธรุกจิ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการศกึษา ด้านพฒันาคณุภาพชีวติ รวมไปถึงการบรจิาคเครือ่งอปุโภคบรโิภคและเคร่ืองใช้ประจ�าวันในครวัเรอืนให้แก่ชมุชนทีป่ระสบ
ความเดือดร้อนโดยบริษัทมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของบริษัท พนักงานและชุมชนโดยมีโครงการที่ส�าคัญดังนี้  

กิจกรรมเพื่อสังคม ประจ�ำปี 2562

บริษัทและพนกังานได้ร่วมจดักจิกรรมเพือ่ชมุชมและสงัคม บรเิวณใกล้เคยีงกับพืน้ทีโ่รงงาน ด้วยการติดตัง้และส่งมอบเครือ่งเล่นเดก็ 
ให้แก่โรงเรียนสหราษฎร์บ�ารุง ตั้งอยู่ที่ต�าบลบึงค�าพร้อย อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้บริษัท ควอนตั้มพอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกให้เป็นผู้ตรวจ
สอบภายในให้แก่บริษัท ตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากบริษัท ควอนตั้มพอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด มีความเป็นอิสระมีทรัพยากรและงบประมาณ
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าท่ีในการให้ค�าปรึกษา ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบ
บริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทว่ามีความพอเพียงและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่รวมถึง
การตรวจสอบการด�าเนินงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการตรวจสอบด้านการเงินโดยรายงาน
ผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานโดยตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและได้ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทท�าหน้าที่ในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท

ส�าหรับในปี 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้ด�าเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทอันได้แก่  
ธุรกรรมการผลิตสินค้าเพื่อจ�าหน่าย และการตรวจสอบคุณภาพ ธุรกรรมการบริหารคลังสินค้า ระบบต้นทุน ธุรกรรมการบริหาร
ควบคุมทรัพย์สินถาวร ธุรกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล การตรวจสอบการขายและรับช�าระของร้านสาขา ซึ่งจากการติดตามผล
การตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมที่ดีอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ใน
บางธุรกรรมยังมีจุดอ่อนท่ีฝ่ายบริหารจะต้องน�าข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในไปพิจารณาและหาทางปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่
ให้ลดน้อยหรือหมดไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมจ�านวน 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากภายนอกและผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้ความเห็นต่องบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้
ความส�าคัญในเรื่องการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความเพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติ

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทส�าหรับปี 2562 ซึ่งจัดท�าโดยผู้ตรวจสอบภายในและได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพอควร
แล้วซึง่ท�าให้มัน่ใจได้ว่าสนิทรัพย์ของบรษิทัมกีารป้องกนัและรกัษาเป็นอย่างดกีารบนัทกึรายการทางบญัชีมีความเหมาะสมและทรพัยากร
ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการท�าธุรกรรม
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว

กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของบริษัทยึดตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission (COSO) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการซึ่งบริษัทได้
น�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการดังนี้

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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1.	 การควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment)

1) คณะกรรมการและผู้บริหารได้ก�าหนดแนวทางและมีการปฏิบัติงานที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน
การด�าเนนิงาน ซึง่ครอบคลมุถงึการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ�าวนัและการปฏิบตัต่ิอคู่ค้า ลูกค้าและบคุคลภายนอก โดยมข้ีอก�าหนด
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ รวมถึงการก�าหนด
ห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้าม
คอร์รัปชั่นอันท�าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และมีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก�าหนดข้างต้น

2) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างแท้จริง มีบทบาทในการก�ากับเรื่องการควบคุมภายในในองค์กรซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อม การควบคุม
การประเมินความเสี่ยงกิจกรรม การควบคุมข้อมูลและการสื่อสารและการติดตาม

3) ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรโดยพจิารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธรุกิจและกฎหมาย รวมถงึการ
จดัให้มกีารควบคมุภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าทีใ่นส่วนงานทีส่�าคญัซึง่ท�าให้เกดิการตรวจสอบถ่วงดลุ
ระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบและมีสายการรายงานที่ชัดเจน

4) บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหาพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมี
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม�่าเสมอ

5) คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสือ่สารเชงิบงัคบัให้บุคลากรทกุคนมคีวามรบัผดิชอบต่อการควบคมุภายใน
และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จ�าเป็น

2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

1) บริษัทได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

2) บริษัทได้ก�าหนดกระบวนการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อจัดล�าดับความเส่ียงโดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะ
เกดิ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสีย่งนัน้ๆ ซึง่ควรด�าเนนิการทัง้ก่อนการจดัการความเสีย่ง (Inherent 
Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

• โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น

• ผลกระทบ (Impact) หมายถงึขนาดความรนุแรงของความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้หากเกดิเหตกุารณ์ความเสีย่งซ่ึงสามารถ
ท�าได้ทั้งการประเมินในเชิงคุณภาพ  (เช่นคุณภาพของสินค้าและบริการ  ชื่อเสียงของบริษัท) และเชิงปริมาณ

• ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้รับจากการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง

3) บริษัทได้ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้นโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ และได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน
อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่าไม่มีลักษณะส่ง
เสริมให้พนักงานกระท�าไม่เหมาะสม

4) บรษัิทได้ทบทวนการประเมนิการเปลีย่นแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิการควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน  ตลอดจนได้ก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นโดยการระบุความเส่ียงและการ
ควบคุมส่วนเพิ่มที่พึงมี
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3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)

1) บรษัิทมมีาตรการควบคมุทีช่่วยลดความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ โดยมกีารจดัท�าคู่มอืบรหิารความเส่ียงขององค์กร และ
คู่มือปฏิบัติงานของแต่ละระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานก�าหนดลักษณะ
งาน และแบ่งแยกหน้าที่ของแต่ละต�าแหน่งงานอย่างชัดเจน

2) บริษัทได้จัดกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การก�าหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ
ระดับงาน  การก�าหนดมาตรฐานการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ส�าคัญ

3) บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	&	Communication)

1) บริษัทมีระบบสารสนเทศในการจัดส่งข้อมูลต่างๆ เช่น ยอดขายรายวันซ่ึงสามารถส่งข้อมูลเพื่อประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตรงเวลา และสามารถที่จะน�าข้อมูลเหล่านั้นประกอบการวิเคราะห์ตัดสินใจทางธุรกิจ

2) บริษัทมีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้ระบบ Conference Call ในการติดต่อกันภายในองค์กร

3) บรษิทัมกีารสือ่สารข้อมลูกบับุคคลภายนอก โดยจดัให้มช่ีองทางต่าง ๆ  ในการชีเ้บาะแสหรอืเสนอข้อร้องเรยีนหรอืข้อคิดเหน็ 
เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย เป็นต้น

5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)

1) บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ตรวจสอบภายในจะด�าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) บริษัทมีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา โดยผู้ใต้บังคับบัญชามีการรายงานข้อ
บกพร่องต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บรษัิทให้ความส�าคญักับการบรหิารจดัการความเสีย่ง ซึง่ถอืเป็นกลไกและเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการบรหิารงานทีจ่ะท�าให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้  โดยมกีารก�าหนดเป็นนโยบายการบรหิารความเสีย่งซ่ึงมุง่เน้นการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่ง
ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) และให้มกีารบรหิารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรแบบบรูณาการ โดย
ด�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงานการบริหาร และการก�ากับดูแลการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก   นอกจากนี้การด�าเนินงานตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบ
ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งครอบคลุมท้ังในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพ่ือให้
เกิดความมั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ได้
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1) กลยุทธ์และเป้าหมายได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถน�ามาปฏิบัติได้จริงโดยสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ 
(Mission) ของบริษัท

2) ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าและมีระบบการป้องกัน ควบคุม ดูแลทรัพย์สินอย่างเหมาะสม

3) รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา

4) การด�าเนนิงานและการปฏิบัตงิานเป็นไปตามนโยบายกฎระเบยีบและข้อก�าหนดทีส่อดคล้องกบักฎหมาย และข้อบงัคบัอืน่ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก

5) มีการปรับปรุงคุณภาพและวิธีการปฏิบัติงานที่ดีทั้งด้านบุคลากรทรัพย์สินอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆอย่างต่อเนื่อง

6) มีการควบคุมภายใน โดยการประเมินตนเองในระบบงานที่ส�าคัญอย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย และลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นได้ ในเวลา
เดยีวกนัช่วยป้องกนัความเสียหายต่อทรพัยากรขององค์กร และสร้างความมัน่ใจในการรายงานและการปฏิบตัติามกฎระเบยีบของบรษัิท 
ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

• บรษิทัได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบับรษิทั โดยมรีองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นประธานและมเีจ้าหน้าท่ี
บริหารสายงานเป็นกรรมการ โดยเป็นผูก้�าหนดแนวทางในการบรหิารความเส่ียง รายงานผลการบรหิารความเส่ียง การตดิตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งระดบัหน่วยงานโดยมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานบรหิารจดัการเป็นประธานและมเีจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานและผู้
จดัการฝ่ายเป็นกรรมการ โดยจะด�าเนนิการในการระบปัุจจยัเสีย่ง  ประเมนิความเสีย่ง  จัดท�าแผนบรหิารความเสีย่ง  ตดิตาม
และทบทวนแผนบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้จัดท�ารายงานการปฏบิตัติามแผนรายไตรมาสเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร 

• บริษัทได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันและก�าหนดอ�านาจการด�าเนินงานในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไว้อย่างชัดเจนโดยให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุก
ระดับชั้นเพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและองค์กร โดยให้ความส�าคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม 

• บริษัทมกีระบวนการบริหารความเสีย่งองค์กรโดยจดัท�าคูม่อืบรหิารความเสีย่งเพือ่ให้ผูบ้รหิารทุกระดบัและพนกังานทุกคนใน
บรษัิทมคีวามรู ้ความเข้าใจหลกัการ กระบวนการและขัน้ตอนการบรหิารความเส่ียง และสามารถจดัท�าแผนการบรหิารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ โดย
การน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ  การวางแผนกลยุทธ์  แผนงานและการด�าเนินงานบริษัท
รวมถงึการมุง่เน้นให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ กลยทุธ์ทีก่�าหนดไว้เพือ่สร้างความเป็นเลิศในการปฏบิตัิ
งานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง 

• บริษัทมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงโดยก�าหนดความเสี่ยงแยกตามแต่ละระบบงาน และวางแนวทางป้องกันและบรรเทา
ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมิน
ผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ
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บรษิทัมกีารท�ารายการระหว่างกันกบับคุคลและนิตบิคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ซึง่สามารถสรุปลกัษณะของความสมัพันธ์กบับคุคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
(JCKD)

นายอภิชัย เตชะอุบล (ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 31.25 
และเป็นกรรมการของ JCKD 
นางชลิดา เตชะอุบล (ภรรยาของนายอภิชัย เตชะอุบล) ถือหุ้นร้อยละ 23.75 และเป็นกรรมการ
ของ JCKD 
นายโชตวิิทย์ เตชะอบุล (กรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบริษทั) ถือหุน้ร้อยละ 
7.5 และเป็นกรรมการของ JCKD

บริษัท ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ 

บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ  

ดร.อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัท 
ร้อยละ 26.40 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันรวบรวมรายช่ือ
ผู้ถือหุ้น ล่าสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2562)  

นายโชติวิทย์ เตชะอุบล บุตรชายของนายอภิชัย เตชะอุบล และด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 2.55  ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 
(ณ  วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2562)   

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(บาท)

ความจ�าเป็นและเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ปี 2562 ปี 2561

1. บริษัท เจซี เควิน 
    ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

กจิการทีม่กีรรมการ
และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน

สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการ
พื้นที่ภายในอาคาร
บริษัทได ้ตกลงท�าสัญญาเช ่า
พื้ นที่ อ าค า รส� านั ก ง านจาก
บริษัท เจซี เควินฯ ชั้นที่  2 
และชั้นท่ี 4 (บางส่วน) รวม 
890.56 ตารางเมตรเพื่อใช้เป็น
ที่ตั้งส�านักงาน โดยสัญญาเช่า 
3 ปีสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563
สญัญาแต่งตัง้ผูส้รรหาในการคดั
เลือกผู้บริหารโรงแรม 
บรษิทัฯได้รบัจ้างเป็นผู้สรรหา ให้
ค�าปรกึษา ในการสรรหาคดัเลอืก
โรงแรมเครือข่ายที่มีชื่อเสียงเข้า
มาเป็นผู้บริหารโรงแรม

5,507,980

15,000,000

6,910,384

-

ราคาเช่าพื้นที่และบริการใน
พื้นที่อาคารและหลักเกณฑ์
การวางเงินประกัน เป็นราคา
ที่ไม่สูงกว่าที่ปล่อยเช่าให้กับ
ผู ้เช ่ารายอื่นและไม่สูงกว่า
ราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว ่ามี
ความสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท

2. บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด 
   แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ากัด

กจิการทีม่กีรรมการ
และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน

ค่าสินค้าและอุปกรณ์
ค่าอุปกรณ์ – เป็นการซือ้สนิทรัพย์
ของกิจการร้านอาหาร
ซินยอร์ซาสซี 
ค่าสินค้า-เป็นการซ้ือวัตถุดิบเพื่อ
น�ามาแปรสภาพและขายภายใน
ร้านแบรนด์ซินยอร์ ซาสซี

-
    

2,175,110
การซื้อขายจะยึดมูลค่าตลาด
เป็นเกณฑ์ ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว ่ า
รายการดังกล่าวมีความสม
เหตุสมผล และเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(บาท)

ความจ�าเป็นและเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ปี 2562 ปี 2561

3. นายอภิชัย  เตชะอุบล กรรมการและผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่

การให้กู้ยืมเงินระยะสั้น :
นายอภิชัย เตชะอุบลได้ให้บริษัท
กูยื้มเงินระยะสัน้และครบก�าหนด
เมือ่ทวงถามจ�านวน 27,000,000 
บาท เพื่อใช้ในการหมุนเวียน
ในธุรกิจในรูปต๋ัวสัญญาใช้เงิน
ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร ้อยละ 
3.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 1 ปี บวกค่าเฉลี่ย 
spread หุ้นกู้ rating BBB อายุ
ไม่เกิน 3ปี) 

27,000,000 - การให ้กู ้ ยื ม เ งินระยะสั้ น 
เพื่อใช ้ในการหมุนเวียนใน
ธุรกิจ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้
ก�าหนดไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน 
โดยบริษัทมีการจ่ายดอกเบ้ีย
ในอัตราต�่ากว่าอัตราเงินกู ้
ของสถาบันการเงิน คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว ่ารายการดังกล ่าวมี
ความสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท

4. บริษัท เอส จี แลนด์
    จ�ากัด

สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการ
พื้นที่ภายในอาคาร
บริษัทได ้ตกลงท�าสัญญาเช ่า
พ้ืนที่จากบริษัท เอส จี แลนด์ 
จ�ากัด ชั้น M 299 ตารางเมตร
เพ่ือใช้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 
บอนไซ โดยสัญญาเช่า 3 ปี เริ่ม 
1 สิงหาคม 2562 สิ้นสุด 31 
กรกฎาคม 2565

1,705,890 - ราคาเช่าพื้นที่และบริการใน
พื้นที่อาคารและหลักเกณฑ์
การวางเงินประกัน เป็นราคา
ที่ไม่สูงกว่าที่ปล่อยเช่าให้กับ
ผู ้เช ่ารายอื่นและไม่สูงกว่า
ราคาตลาด

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

สญัญาเช่าพืน้ท่ีและให้บรกิารพืน้ทีภ่ายในอาคาร เป็นไปตามประโยชน์แห่งการด�าเนนิกจิการของบรษิทั ทีม่แีนวโน้มการเตบิโตและ
ขยายตัว อัตราค่าเช่าส�านักงาน ที่มีการเปรียบเทียบกับราคากับอาคารส�านักงานบริเวณใกล้เคียงเป็นไปตามหลักเกณฑ์

การกูย้มืเงนิระยะสัน้จากกรรมการ และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั เป็นไปเพือ่เสรมิสภาพคล่องทางธรุกจิ รวมทัง้ระยะเวลาในการ
กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า ตรงไปตรงมา และบริษัทได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมที่มีต้นทุนทางการ
เงินต�่ากว่าเงินกู้จากธนาคารมาก 
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	 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติรายการระหว่างกัน โดย

- ฝ่ายจดัการต้องจดัท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยมข้ีอมลูครบถ้วนเพยีงพอต่อการพจิารณาเพือ่คุม้ครองผูล้งทนุ 
แสดงถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสม

- บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออกเสียง
- ต้องมีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระที่เป็นที่ยอมรับ
- ให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเสนอความเห็น
- ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทัง้น้ี ในกรณทีีร่ายการระหว่างกนันัน้ เป็นไปตามแนวทางทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้ไว้หรอืเป็นรายการตามปกตธิรุกิจ
ทั่วไป ถือว่ารายการนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการที่จะพิจารณาอนุมัติได้

	 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการกู้ยืมเงินจากกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น และการค�้าประกันโดยใช้ทรัพย์สินของกรรมการและ

ผู้ถือหุ้น เป็นหลักประกันการช�าระหนี้ของบริษัทและอื่นๆจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต แต่หากมีรายการระหว่างกันในอนาคตอื่นใดเกิดขึ้น 
รายการระหว่างกันนั้นจะเกิดขึ้นตามความจ�าเป็น และเพื่อประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการก�าหนดนโยบายการคิด
ราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งค�านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ  

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่าย
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2560 2561 2562

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รวมสินทรัพย์ 534,375,037 100.00% 607,886,915 100.00% 698,491,849 100.00%

รวมหนี้สิน 497,781,846 93.15% 445,607,725 73.30% 617,174,908 88.36%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,593,191 6.85% 162,279,190 26.70% 81,316,941 11.64%

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2560 2561 2562

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น

1,833,056,354
14,823,930

99.20%
0.80%

1,498,084,478
25,100,848

98.35%
1.65%

1,349,085,940
48,165,037

96.55%
3.45%

รวมรายได้ 1,847,880,284 100.00% 1,528,185,326 100.00% 1,397,250,977 100.00%

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น

899,617,754
1,052,837,686

91,078,378
9,765,353

49.08%
56.98%
4.93%
0.53%

713,884,065
759,897,129
134,842,446

5,409,640

47.65%
49.89%
8.85%
0.36%

654,399,418
725,509,995
151,486,636

7,424,977

48.51%
51.92%
10.84%
0.53%

รวมค่าใช้จ่าย 2,053,299,171 111.12% 1,614,033,280 105.96% 1,538,821,026 110.13%

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - 22,244,926 1.46% (349,539) (0.03)%

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (205,418,887) (11.12)% (68,603,028) (4.50)% (141,919,588) (10.16)%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (13,372,661) (0.72)% (9,847,285) (0.65)% (13,923,055) (1.00)%

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (218,791,548) (11.84)% (78,450,313) (5.15)% (155,842,643) (11.15)%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3,512,566) (0.19)% (6,162,001) (0.40)% (2,561,143) (0.18)%

ขาดทุนส�าหรับปี (222,304,114) (12.03)% (84,612,314) (5.55)% (158,403,786) (11.34)%

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ก�าไรจากการตีราคาที่ดิน และอาคาร
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้

-
3,844,760

-

-
0.21%

-

39,720,000
(290,220)

(7,944,000)

2.61%
(0.02)%
(0.52)%

108,538,334
(3,881,944)

(21,707,667)

7.77%
(0.28)%
(1.55)%

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,844,760 0.21% 31,485,780 2.07% 82,948,723 5.94%

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 3,844,760 0.21% 31,485,780 2.07% 82,948,723 5.94%

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (218,459,354) (11.82)% (53,126,534) (3.49)% (75,455,063) (5.40)%

ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.53)% (0.15)% (0.25)%
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งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด
2560 2561 2562

บาท บาท บาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน (49,625,673) (40,181,598) (117,898,661)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (43,863,930) (57,867,868) (47,711,445)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 88,150,234 116,361,812 156,511,377

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (5,339,369) 18,312,346 (9,098,729)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 16,045,358 10,705,989 29,018,335

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 10,705,989 29,018,335 19,919,606

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:
 เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสินทรัพย์ลดลง
 ซื้อสินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน

3,197,159
725,234

1,348,133
2,684,579

5,914,799
2,328,996

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

2560 2561 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   

 อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.22 0.29 0.23

 อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) (0.11) (0.10) (0.26)

 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 18.44 17.00 17.30

 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ (เท่ำ) 6.07 5.21 4.60

 ระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 60.08 70.10 79.41

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability Ratio)   

 อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 50.92% 52.14% 51.49%

 อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) -12.03% -5.55% -11.34%

 อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -283.69% -85.09% -130.05%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)   

 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) -36.19% -14.81% -24.25%

 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) -20.75% -22.36% -33.82%

 อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 3.01 2.51 2.00

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   

 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 14.97 2.75 7.59

 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1/ 14.97 2.75 7.59

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระหนี้ (เท่ำ) 2/ (2.37) (0.04) (0.30)

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระหนี้ (เท่ำ) 3/ (0.25) (0.24) (0.28)

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระหนี้ (เท่ำ) 4/ (1.23) (0.34) (0.43)
หมำยเหตุ: 1/เงินกู้ยืมกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ถือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
  2/ค�ำนวณจำกก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษีและค่ำเสื่อมรำคำ (EBITDA)
  3/ ค�ำนวณจำกก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษีและค่ำเสื่อมรำคำ (EBITDA) หักด้วยรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดของขำดทุนจำกกำรปิดสำขำและ
    ชำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์
  4/ค�ำนวณจำกกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน (Cash Flow from Operating Activities)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสาขาร้านอาหารที่เปิดด�าเนินการทั้งสิ้นจ�านวน 94 สาขา ลดลง 4 สาขา จากจ�านวน 97 สาขา 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยภายในปี 2562 บริษัทมีการปิดสาขาจ�านวน 7 สาขา แบ่งเป็นแบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์และ
ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์เพิ่มเตาปิ้งย่าง จ�านวน 6 สาขา แบรนด์ซิกเนเจอร์ จ�านวน 1 สาขา นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการเปิดแบรนด์
ใหม่ คือแบรนด์เจิ้งโต่ว เปิดบริการ 2 สาขา ที่เซ็นทรัล เวิลด์ และโรงแรม อนันตรา  สาทร กรุงเทพ และแบรนด์บอนไซ จ�านวน 1 สาขา
เปิดบริการที่อาคาร เดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์

แบรนด์
จ�ำนวนสำขำ

31-ธค-61 31-ธค-62 เปลี่ยนแปลง

ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ 55 51 -4

ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์เพิ่มเตาปิ้งย่าง 27 25 -2

ฮอท พอท สุกี้ ชาบู 2 2 -

ไดโดมอน 5 5 -

ซิกเนเจอร์ 3 1 -1

ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น 1 1 -

เจิ้งโต่ว  3 7 2

ซินยอร์  ซาสซี  1 1 -

บอนไซ - 1 1

รวม 97 94 -4

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน



บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ�ากัด (มหาชน) 88

รายได้

 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,349.09  ล้านบาท ลดลง 149 ล้านบาท หรือร้อยละ  9.95  เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลัก
มาจากภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในธุรกิจร้านอาหาร จ�านวนสาขาที่ลดลง และการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ 
ในขณะที่ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยเลือกที่จะรับประทาน
อาหารนอกบ้านเฉพาะมื้ออาหารที่จ�าเป็นในโอกาสพิเศษ หรือช่วงเทศกาล ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 ปี 2561  ปี 2562 

 จ�ำนวนเงิน  ร้อยละ  จ�ำนวนเงิน  ร้อยละ 

1.รายได้จากการขาย

 (ก) จากสาขาของบริษัท

  1) ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ 884.97 58.10 763.78 54.66

  2) ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ เพิ่มเตาปิ้งย่าง 395.62 25.97 357.82 25.61

  3) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู 15.39 1.01 14.70 1.05

  4) ไดโดมอน 131.27 8.62 102.89 7.36

  5) ซิกเนเจอร์ 18.11 1.19 9.82 0.70

  6) ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น 10.08 0.66 9.03 0.65

  7) เจิ้งโต่ว 9.21 0.60 44.65 3.20

  8) ซินยอร์ ซาสซี่ 13.03 0.86 39.67 2.84

  9) บอนไซ - 3.90 0.28

รวม 1,477.68 97.01 1,346.26 96.35

 (ข) จากการขายอื่นๆ 20.41 1.34 2.83 0.20

รวมรายได้จากการขาย 1,498.09 98.35 1,349.09 96.55

2.รายได้อื่น 25.10 1.65 48.16 3.45

รวมรำยได้ 1,523.19 100.00 1,397.25 100.00
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 หน่วย : ล้ำนบำท  ปี 2561  ปี 2562 
 เปลี่ยนแปลง 

 จ�ำนวนเงิน  % 

รายได้จากการขาย 1,498.09 1,349.09 (149.00) (9.95)

รายได้อื่น 25.10 48.16 23.06 91.87

 รวมรายได้ 1,523.19 1,397.25 (125.94) (8.27)

ต้นทุนขาย 713.88 654.40 (59.48) (8.33)

 ก�าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 784.21 694.69 (89.52) (11.42)

อัตราก�าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น(%) 52.35% 51.49% (0.86)

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 759.90 725.51 (34.39) (4.53)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 134.84 151.49 16.65 12.35

ค่าใช้จ่ายอื่น 5.41 7.42 2.01 37.15

โอนกลับ(ค่าใช้จ่าย)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 22.24 (0.35) (22.59) (101.57)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 9.85 13.92 4.07 41.32

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6.16 2.56 (3.60) (58.44)

EBITDA (7.41) (83.38) (75.97) 1,025.24

EBITDAMargin(%) (0.49) (5.97) (6.45)

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ (84.61) (158.40) (73.79) 87.21

อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ(%) (5.55) (11.34) (5.78)

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2562 มีจ�านวน 654.40 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 59.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.33 จากปี 2561 
ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง 

บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการบริหารการลดมูลค่าการสูญเสียของอาหารมาโดยตลอด เพื่อให้ต้นทุนอาหาร และมูลค่าความสูญ
เสียของอาหารในร้านสาขาลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยไม่กระทบต่อมาตรฐานอาหารและความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งปรับการบริหาร
จัดการด้านการจัดซื้อโดยจัดหา Supplier รายใหม่ๆเพื่อคัดเลือกและเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุด

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในปี 2562 มีจ�านวน 877 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.01 ของรายได้จากการขาย ลดลง
จากปี 2561 จ�านวน 17.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.98 เป็นผลมาจากนโยบายการปรับโครงสร้างการบริหารและอัตราก�าลังให้เหมาะสม

ในปี 2562 จากสภาพธรุกจิประเภทภัตตาคารจะมกีารแข่งขนัค่อนข้างสงู ส่งผลกระทบให้ผลการด�าเนนิงานของภตัตาคารบางสาขา
ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้  บริษัทได้มีการพิจารณาปิดสาขาในปี 2563 จ�านวน 6 สาขา ส่งผลให้ในทางบัญชีมีการตั้งประมาณการหนี้สิน ค่า
เผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ของร้านสาขา ไว้เป็นจ�านวน 15 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ต้นทุนทางการเงินในปี 2562 มีจ�านวน 13.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.32 จากปี 2561 
เกิดจากดอกเบี้ยจ่าย จากการกู้ยืม
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ขาดทุนสุทธิ

ในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 158.40  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.79 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ  
84.61 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีส�าหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารจากเดิมที่แสดงด้วยวิธีราคาทุนเป็นราคาที่ตีใหม่ 
เพื่อให้แสดงมูลค่าที่เหมาะสมในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีเป็นจ�านวน 36.05 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ทบทวนราคาที่ดินและบันทึก
ส่วนต่างราคาที่ดินเพิ่มเป็นจ�านวน 50.78 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นบริษัทฯ รับรู้ก�าไรจากการตีราคาที่ดิน และอาคารในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นเป็นจ�านวน 86.83 ล้านบาท

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

หน่วย : ล้ำนบำท 31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62
เปลี่ยนแปลง

จ�ำนวนเงิน %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29.02 19.92 (9.10) (31.36)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 23.69 41.49 17.80 75.14

สินค้าคงเหลือ 39.45 36.18 (3.27) (8.29)

เงินทดรองจ่าย 2.82 7.92 5.10 180.85

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 16.92 15.97 (0.95) (5.61)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 111.90 121.48 9.58 8.56

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 3.00 3.00 - -

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 348.10 445.09 96.99 27.86

สิทธิการเช่า 25.28 18.17 (7.11) (28.13)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.04 5.11 0.07 1.39

เงินประกันการเช่า 114.57 105.64 (8.93) (7.79)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 495.99 577.01 81.02 16.34

รวมสินทรัพย์ 607.89 698.49 90.60 14.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัท มีจ�านวน 698.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.90 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 โดยบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจ�านวน 121.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.56 โดย
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ลดลง 9.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.36 และมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 17.80 
ล้านบาท หรือร้อยละ 75.14 

ส�าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมของบริษัทมีจ�านวน 577.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.34 เมื่อเปรียบ
เทียบกับสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีส�าหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารจากเดิมที่แสดงด้วย
วิธีราคาทุนเป็นราคาที่ตีใหม่เพื่อให้แสดงมูลค่าที่เหมาะสมในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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หนี้สิน

หน่วย : ล้ำนบำท 31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62
เปลี่ยนแปลง

จ�ำนวนเงิน %

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 72.42 95.47 23.05 31.83

เงินกู้ยืมระยะสั้น - 153.21 153.21 100.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 257.11 222.80 (34.31) (13.34)

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 42.25 24.25 (18.00) (42.60)

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

1.74 1.39 (0.35) (20.11)

รายได้รอการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า - 3.36 3.36 100.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12.16 31.72 19.56 160.86

รวมหนี้สินหมุนเวียน 385.68 532.20 146.52 37.99

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - 
สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

2.07 3.00 0.93 44.93

ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน 26.65 24.91 (1.74) (6.53)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28.38 52.66 24.28 85.55

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2.83 4.40 1.57 55.48

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 59.93 84.97 25.04 41.78

รวมหนี้สิน 445.61 617.17 171.56 38.50

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 162.28 81.32 (80.96) (49.89)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 607.89 698.49 90.60 14.90

ส�าหรับหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน 617.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.50 
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 เนื่องจากมีการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก จ�านวน 153.21 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน 81.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 ที่มีจ�านวน 
162.28 ล้านบาท ลดลง 80.96 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.89 จากผลขาดทุนจากการด�าเนินงานในปี 2562



บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ�ากัด (มหาชน) 92

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้ำนบำท ม.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-ธ.ค.62
เปลี่ยนแปลง

จ�ำนวนเงิน %

กระแสเงินจากกิจกรรมด�าเนินงาน  (40.18)  (117.90)  (77.72)  193.43 

กระแสเงินจากกิจกรรมการลงทุน  (57.87)  (47.71)  10.16  (17.56)

กระแสเงินจากกิจกรรมการจัดหาเงิน  116.36  156.51  40.15  34.50 

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ  18.31  (9.10)  (27.41)  (149.70)

เงินสด ณ วันต้นงวด  10.71  29.02  18.31  170.96 

เงินสด ณ วันสิ้นงวด  29.02  19.92  (9.10)  (31.36)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 19.92 ล้านบาท ลดลงจากยอดยกมา 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 จ�านวน 9.10 ล้านบาท ซึ่งมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 117.90 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ขาดทนุจากการด�าเนนิงานทีเ่ป็นเงนิสด 79.59 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากขาดทนุสทุธ ิ155.84 ล้านบาท บวกกลบัด้วย
ค่าเสื่อมราคา 58.54 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 13.92 ล้านบาท ขาดทุนจากการปิดสาขา 3.85 ล้านบาท  

- เงินสดจากสินทรัพย์ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 9.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
17.80 ล้านบาท เงนิทดรองจ่าย 5.09 ล้านบาท สทุธด้ิวยการลดลงของสินค้าคงเหลอื 3.27  ล้านบาท เงนิประกันการเช่า 
8.93 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1.06 ล้านบาท

- เงินสดจากหนี้สินด�าเนินงานลดลง 13.93 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายช�าระให้กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
จ�านวน 30.14 ล้านบาท สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่น 19.56 ล้านบาท

- เงนิสดจากการใช้ไปในกิจกรรมด�าเนนิงานลดลง 14.74 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายช�าระดอกเบีย้ 14.60 ล้านบาท

2) กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 47.71 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปในการลงทุนในแบรนด์ใหม่ 
การปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนแบรนด์ร้านสาขาและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 51.53 ล้านบาท สุทธิด้วยการรับเงินจากการจ�าหน่าย
อุปกรณ์ 3.82 ล้านบาท

3) กระแสเงนิสดสทุธไิด้มาจากกิจกรรมการจดัหาเงนิ จ�านวน 156.51 ล้านบาท ได้มาจากเงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะส้ัน 215.21 
ล้านบาท สทุธด้ิวยการช�าระคืนเงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จ�านวน 18.00 ล้านบาท และการจ่ายคืนเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
จ�านวน 62.00 ล้านบาท
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คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลให้งบการเงินและ
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติ
อย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้เช่ือม่ัน
อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 
เพื่อท�าหน้าที่ในการสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงไว้ในรายงานประจ�าปีนีแ้ล้ว

นายโชติวิทย์ เตชะอุบล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.อภิชัย เตชะอุบล
ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ
งบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำร
บญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                        
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก                                                             
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย 
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 

ความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1 ข) ซ่ึงระบุวำ่บริษทัฯมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอยำ่ง
ต่อเน่ือง และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีหน้ีสินหมุนเวยีนสูงกวำ่สินทรัพยห์มุนเวยีนจ ำนวน 411 ลำ้นบำท 
และมีขำดทุนสะสมจ ำนวน 671 ลำ้นบำท ปัจจยัดงักล่ำวแสดงให้เห็นวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯอยู่
ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในอนำคตใหส้ ำเร็จ รวมทั้งอยูร่ะหวำ่งกำรหำเงินทุน และ
ไดรั้บกำรยนืยนักำรใหส้นบัสนุนทำงกำรเงินจำกผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ดงันั้น ผูบ้ริหำรจึงเช่ือมัน่วำ่บริษทัฯจะสำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง งบกำรเงินน้ีจึงถูกจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินดงัต่อไปน้ี 

1. ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 7 เก่ียวกบัรำยกำรปรับปรุงงบกำรเงินปีก่อน ในระหวำ่งปีปัจจุบนั 
บริษทัฯไดท้  ำกำรปรับยอ้นหลงังบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ            
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561                               
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นผลกระทบของรำยกำรปรับปรุงจำกกำรแกไ้ขงบกำรเงินปีก่อน                                  
และน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบโดยสะทอ้นรำยกำร
ปรับปรุงขำ้งตน้ดว้ยเช่นกนั ยกเวน้กำรปรับปรุงรำยกำรรำยไดร้อกำรรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้                         
ท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบสะสมของรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนกบัยอดยกมำปี 2562 ของบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
เน่ืองจำกเป็นปีบญัชีแรกสุดท่ีสำมำรถหำผลกระทบสะสมไดใ้นทำงปฏิบติั  

2. ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีส ำหรับกำรแสดง
มูลค่ำอำคำรจำกวธีิรำคำทุนเป็นวธีิตีรำคำใหม่ ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี
ในกำรบนัทึกมูลค่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำหรับสินทรัพยป์ระเภทอำคำรจำกเดิมแสดงดว้ยวธีิรำคำทุน
เป็นรำคำท่ีตีใหม่ 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือ เร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้    
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                      
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยถือเป็นรำยกำรหลกัของบริษทัฯท่ีมีจ ำนวนรำยกำรและจ ำนวนเงินท่ีมีนยัส ำคญัและส่งผล
กระทบโดยตรงต่อก ำไรขำดทุนของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯมีรำยกำรขำยผำ่นสำขำเป็นจ ำนวนมำก โดยเป็นกำรขำย
ผำ่นเงินสดและบตัรเครดิต นอกจำกน้ี สถำนกำรณ์กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม                                      
มีควำมรุนแรงข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯตอ้งปรับกลยทุธ์ทำงกำรตลำดและจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอยำ่งต่อเน่ือง
เพื่อกระตุน้ยอดขำย ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัในกำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯโดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำมผูมี้หนำ้ท่ีรับผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งเพื่อทดสอบ                                             
ทำงปฏิบติัตำมกำรควบคุมส ำคญัท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตวัอยำ่งรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสำรประกอบรำยกำรขำย ประกอบกบัได้
วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำย 

การด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มูลค่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์
ของบริษทัฯจ ำนวน 445 ลำ้นบำท สุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 16 ลำ้นบำท กำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ
ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ดงักล่ำวตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
คำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินแผนงำนในอนำคต รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลดและสมมติฐำนท่ี
ส ำคญั ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยกำรท ำ
ควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรวำ่สอดคลอ้งตำมลกัษณะกำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์รวมถึง
ท ำควำมเขำ้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯใชใ้นกำรจดัท ำแผนงำนและคำดกำรณ์กระแสเงินสด
ในอนำคตของสินทรัพย ์และกระบวนกำรท่ีท ำให้ไดม้ำซ่ึงตวัเลขดงักล่ำว และเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสด
ในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำร รวมถึง
เปรียบเทียบอตัรำกำรเติบโตระยะยำวกบักำรคำดกำรณ์ของภำคเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม และกำรก ำหนดอตัรำ
คิดลดโดยประเมินตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุนและขอ้มูลอ่ืนๆ กบับริษทัอ่ืนในอุตสำหกรรมท่ีเปรียบเทียบกนัได ้ 
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เร่ืองอ่ืน 
งบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ  ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (ก่อนปรับปรุงใหม่) 
และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (ซ่ึงน ำมำปรับปรุงเพื่อจดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561) ตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2562 และ วนัท่ี                                         
28 กุมภำพนัธ์ 2561 ตำมล ำดบั  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดของบริษทั                                
เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ  ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบ                                         
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2562 

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง                                                        
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ี                                                           
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                                                                          
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                                                                                                           
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี                                                                                
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้                                                               
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                                                                                    
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ                                          
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง                                 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำร                                                                     
ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้  
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ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก                                                                          
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือ ควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย                                                                                                      
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่วำ่จะ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซง                                                                                  
กำรควบคุมภำยใน 

- ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ                                                                          
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                  
กำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

- สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร                                                               
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ใน
อนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้  
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- ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                              
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด                               
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในปีปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน 
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

วธู ขยนักำรนำวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภำพนัธ์ 2563 



งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ�ากัด (มหาชน) 100

บริษทั เจซีเค ฮอสพทิอลลิตี ้จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561

(ปรับปรุงใหม)่
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 9 19,919,606           29,018,335           10,705,989           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 41,489,595           23,686,401           14,260,444           
สินคา้คงเหลือ 11 36,180,670           39,455,357           44,511,957           
เงินทดรองจ่าย 7,916,101             2,822,902             1,224,021             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 15,977,143           16,919,731           21,741,120           
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 121,483,115         111,902,726         92,443,531           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 13 3,000,000             3,000,000             3,000,000             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 445,090,803         348,094,219         293,977,356         
สิทธิการเช่า 15 18,165,615           25,283,771           36,446,900           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,109,701             5,033,606             4,112,267             
เงินประกนัการเช่า 105,642,615         114,572,593         104,394,983         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 577,008,734         495,984,189         441,931,506         
รวมสินทรัพย์ 698,491,849         607,886,915         534,375,037         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เจซีเค ฮอสพทิอลลิตี ้จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561

(ปรับปรุงใหม)่
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 95,472,872 72,418,159 110,029,825
เงินกูย้ืมระยะสั้น 17 153,211,474         -                           -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 222,802,932         257,110,395         270,469,535         
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 24,252,890           42,252,890           60,252,890           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,384,661             1,739,695             2,530,158             
รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 20 3,363,973             -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 31,720,627           12,156,671           9,934,926             
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 532,209,429         385,677,810         453,217,334         
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,996,162             2,066,942             3,386,039             
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 21 24,911,659           26,647,901           24,164,973           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 52,655,702           28,386,893           14,280,891           
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,401,956             2,828,179             2,732,609             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 84,965,479           59,929,915           44,564,512           
รวมหนีสิ้น 617,174,908         445,607,725         497,781,846         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เจซีเค ฮอสพทิอลลิตี ้จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561

(ปรับปรุงใหม)่
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 22
   ทนุจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 812,860,972 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
      (31 ธนัวาคม 2561: หุ้นสามญั 779,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)
      (1 มกราคม 2561: หุ้นสามญั 487,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) 203,215,243         194,880,000         121,800,000         
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 625,277,672 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
      (1 มกราคม 2561: หุ้นสามญั 487,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) 156,319,418         156,319,418         121,800,000         
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 451,843,277         451,843,277         307,550,162         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 7,055,720             7,055,720             7,055,720             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (671,316,798)        (503,950,005)        (419,047,471)        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 137,415,324         51,010,780           19,234,780           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 81,316,941           162,279,190         36,593,191           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 698,491,849         607,886,915         534,375,037         

-                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ
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บริษทั เจซีเค ฮอสพทิอลลิตี ้จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 1,349,085,940        1,498,084,478        
รายไดอ่ื้น 48,165,037             25,100,848             
รวมรำยได้ 1,397,250,977        1,523,185,326        
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขาย 654,399,418           713,884,065           
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 725,509,995           759,897,129           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 151,486,636           134,842,446           
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7,424,977               5,409,640               
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,538,821,026        1,614,033,280        
โอนกลบั (ค่าใชจ่้าย) ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (349,539)                 22,244,926             
ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (141,919,588)          (68,603,028)            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (13,923,055)            (9,847,285)              
ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (155,842,643)          (78,450,313)            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (2,561,143)              (6,162,001)              
ขำดทุนส ำหรับปี (158,403,786)          (84,612,314)            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ก าไรจากการตีราคาท่ีดิน และอาคาร 108,538,334           39,720,000             
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,881,944)              (290,220)                 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 (21,707,667)            (7,944,000)              
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 82,948,723             31,485,780             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 82,948,723             31,485,780             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (75,455,063)            (53,126,534)            

ก ำไรต่อหุ้น 27
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทนุส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.25)                       (0.15)                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงานประจ�าปี 2562105

บริษทั เจซีเค ฮอสพทิอลลิตี ้จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)
2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน
ขาดทนุก่อนภาษี (155,842,643)          (78,450,313)            
รายการปรับกระทบยอดขาดทนุก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 58,539,093             64,405,822             
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                             633,886                  
   หน้ีสูญ -                             1,174,460               
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(โอนกลบั) 349,539                  (22,244,926)            
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,007                      (325,520)                 
   ขาดทนุจากการปิดสาขา 3,851,521               -                             
   ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 841,919                  1,096,215               
   ขาดทนุจากเงินประกนัการเช่าไม่ไดคื้น -                             2,978,656               
   ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย -                             785,106                  
   ก าไรจากการโอนกลบัเจา้หน้ีคา้งนาน -                             (9,816,348)              
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,098,067)              1,409,000               
   รายไดด้อกเบ้ีย (156,667)                 (272,409)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 13,923,055             9,847,285               
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน (79,589,243)            (28,779,086)            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (17,803,194)            (11,234,288)            
   สินคา้คงเหลือ 3,274,687               5,056,600               
   เงินทดรองจ่าย (5,093,199)              (1,598,881)              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,057,981               2,482,839               
   เงินประกนัการเช่า 8,929,978               -                             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (30,142,488)            (2,194,659)              
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,210,100)              (1,603,650)              
   รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (2,143,213)              -                             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,563,956             2,248,768               
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (103,154,835)          (35,622,357)            
   รับดอกเบ้ีย 156,667                  272,394                  
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (14,598,753)            (4,340,163)              
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (301,740)                 (491,472)                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนนิงำน (117,898,661)          (40,181,598)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ�ากัด (มหาชน) 106

บริษทั เจซีเค ฮอสพทิอลลิตี ้จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)
2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซ้ืออุปกรณ์ -50,227,152 -52,365,274
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,816,785               7,239,639               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่า -                             2,346,983               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,301,078)              (1,932,950)              
เงินสดจ่ายเงินประกนัการเช่า -                             (13,156,266)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (47,711,445)            (57,867,868)            
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 23,054,713             (39,656,582)            
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 215,211,474           -                             
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น (62,000,000)            -                             
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (18,000,000)            (18,000,000)            
ช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน (1,754,810)              (4,794,139)              
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ -                             178,812,533           
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 156,511,377           116,361,812           
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (9,098,729)              18,312,346             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 29,018,335             10,705,989             
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 19,919,606             29,018,335             

-                             -                             
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยล์ดลง 5,914,799               1,348,133               
   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 2,328,996               2,684,579               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



รายงานประจ�าปี 2562107

 

1 

บริษัท เจซีเค ฮอสพทิอลลติี ้จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
ก) บริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำ                   

ในประเทศไทย บริษทัฯประกอบธุรกิจเก่ียวกบักิจกำรร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ท่ีอยู่ตำมท่ี                   
จดทะเบียนของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นส ำนักงำนใหญ่อยู่ ท่ี  18 ซอยสำทร 11 แยก 9 อำคำรทีเอฟดี                          
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร และมีโรงงำนอยู่ท่ี  11/1 หมู่ 3 ถนนเลียบคลอง 7                       
ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีสำขำเปิดใหบ้ริกำรจ ำนวน 93 สำขำ (2561: 96 สำขำ)  

ข) บริษทัฯมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีหน้ีสิน
หมุนเวียนรวมสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจ ำนวน 411 ล้ำนบำท และมีผลขำดทุนสะสมจ ำนวน                      
671 ลำ้นบำท บริษทัฯอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรให้ส ำเร็จตำมแผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
ดงัน้ี 

 เพิ่มรำยได้โดยกำรเร่งรัดงำนขำยให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว ้และหำพนัธมิตรทำงธุรกิจท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ท่ีมำกข้ึน รวมทั้งเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยเพื่อเป็นกำร
เขำ้ถึงลูกคำ้ไดม้ำกข้ึน 

 ควบคุมค่ำใช้จ่ำยโดยกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรตน้ทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ รวมทั้งปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรสำขำต่ำงๆ เพื่อใหต้น้ทุนลดลง 

 แผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขำ้งตน้ได้ผ่ำนกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ                              
เม่ือวนัท่ี 21 สิงหำคม 2562 นอกจำกน้ี บริษทัฯอยู่ระหว่ำงกำรหำเงินทุนโดยผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ไดอ้อก
หนังสือท่ีจะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษทัฯ ดังนั้น ผูบ้ริหำรจึงมีควำมเช่ือมัน่ว่ำบริษทัฯ                                    
จะสำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ือง งบกำรเงินน้ีจึงถูกจัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำร                                                        
ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง และไม่ไดมี้กำรปรับปรุงเก่ียวกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนและกำรจดัประเภท
ของสินทรัพย์หรือจ ำนวนเงินและกำรจัดประเภทหน้ีสิน ซ่ึงอำจจ ำเป็นหำกบริษัทฯไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่ำงปี บริษทัฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
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กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด
ว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้
มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบบัน้ี จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัฯ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 
กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนั
กบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 
บริษทัฯคำดวำ่จะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
ในเบ้ืองตน้ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช้ จะมีผลกระทบต่องบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพยข์องบริษทัฯมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 
748 ลำ้นบำท และหน้ีสินของบริษทัฯมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 748 ลำ้นบำท  

4. กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเกีย่วกบักำรแสดงมูลค่ำอำคำรจำกวธีิรำคำทุนเป็นวธีิตีรำคำใหม่ 
ในระหว่ำงปี บริษทัฯไดท้บทวนและเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีในกำรบนัทึกบญัชีมูลค่ำท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ส ำหรับสินทรัพยป์ระเภทอำคำรจำกเดิมท่ีแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนเป็นรำคำท่ีตีใหม่เพื่อให้แสดง
มูลค่ำท่ีเหมำะสมในปัจจุบนั 
ในกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 8 ซ่ึงถือเป็นกำรปรับมูลค่ำของสินทรัพยต์ำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ซ่ึงไม่ก ำหนดให้ตอ้งน ำนโยบำยกำรบญัชีใหม่มำถือปฏิบติัยอ้นหลงักบังบกำรเงินงวดบญัชีก่อน
ดงันั้นจึงใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป  
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กำรเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ                                  
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ:  
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 45,066 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (9,013) 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 36,053 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ:  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์(สุทธิจำกภำษีเงินได)้ เพ่ิมข้ึน 36,053 

5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
5.1 กำรรับรู้รำยได้ 
 ขายสินค้า 

 รำยได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมในร้ำนอำหำร ซ่ึงรับรู้เม่ือได้                     
โอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้แลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดง
ตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและ
ส่วนลด 

 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกคำ้ท่ีลงทะเบียนในระบบ
สมำชิกและเขำ้มำรับประทำนอำหำรในร้ำนเพื่อน ำไปแลกเป็นส่วนลดในสินคำ้หรือบริกำรหรือแลกของ
รำงวลัตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัฯระบุไว ้

 มูลค่ำยุติธรรมของคะแนนสะสมค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรให้ส่วนลดหรือกำรแลกของรำงวลัท่ีก ำหนดให้
แลกได ้และบริษทัฯจะบนัทึกบญัชีมูลค่ำของคะแนนสะสมดงักล่ำวตำมประมำณกำรในกำรใช้สิทธิของ
ลูกคำ้ โดยน ำไปลดรำยไดจ้ำกกำรขำยคู่กบัรำยไดร้อกำรรับรู้ และจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือลูกคำ้มำใช้สิทธิ                      
แลกส่วนลดในสินคำ้หรือบริกำรหรือแลกของรำงวลั 

 มูลค่ำยุติธรรมของคะแนนสะสมท่ีสมำชิกยงัไม่น ำมำใชสิ้ทธิจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือส้ินสุดระยะเวลำกำรน ำ
คะแนนสะสมมำแลกของรำงวลั  
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 รายได้ค่าบริการ 
 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 
 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
5.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี        

สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัใน
กำรเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล

ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

5.4 สินค้ำคงเหลือ 
 สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน (วิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด

จะต ่ำกวำ่ 
 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ

แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้ 
5.5 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีตีใหม่ อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน/รำคำท่ีตีใหม่หักค่ำเส่ือม

รำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของท่ีดินและอำคำรในรำคำทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์ำ หลงัจำกนั้นบริษทัฯ

จดัให้มีกำรประเมินรำคำท่ีดินและอำคำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่ำวในรำคำ                                   
ท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯจดัให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพยด์งักล่ำวเป็นคร้ังครำวเพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี                                 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่ำงซ่ึงเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  
- บริษทัฯบนัทึกรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรตีรำคำใหม่ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

และรับรู้จ ำนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น อยำ่งไรก็ตำม 
หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้รำคำท่ีลดลงในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
แล้ว ส่วนท่ีเพิ่มจำกกำรตีรำคำใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรำยได้ไม่เกินจ ำนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยปีก่อนแลว้  
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- บริษทัฯรับรู้รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
อยำ่งไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคำ้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ ำนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหรือรำคำท่ีตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 10 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรตำมสัญญำเช่ำ 9 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 - 15 ปี 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 12 - 15 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 12 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน โดยไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

 บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำก
บญัชี 

5.6 สิทธิกำรเช่ำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 สิทธิกำรเช่ำแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)                                          

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำค ำนวณจำกรำคำทุนของสิทธิกำรเช่ำโดยใชว้ธีิเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำ 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยน์ั้น 

(ถำ้มี) 

 บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพย์
นั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยไม่
มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 5 ปี และ 10 ปี  
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5.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯหรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.9 สัญญำเช่ำระยะยำว  

 สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บั
ผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

 สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี 
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษทัฯประมำณกำร                                  
กระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดย               
ใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำ
และควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำย บริษทัฯใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึง
จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำร
จ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้                        
อยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 
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 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี ท่ีดิน และ
อำคำรซ่ึงใชว้ธีิกำรตีรำคำใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวำ่ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีเคยบนัทึกไว ้

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย  ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
นั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในปีก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ี
ใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยใ์นปีก่อนๆ บริษทัฯจะ
บนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 
เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงด้วยรำคำท่ีตีใหม่ กำรกลบัรำยกำรส่วนท่ีเกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็น                                     
ถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พิ่ม 

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพย์
ของบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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5.12 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแล้วและมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.13 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหแ้ก่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ

จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.14 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด   



รายงานประจ�าปี 2562117

 

11 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่ง
ผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่ำของท่ีดินและอำคำรดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ ซ่ึงรำคำท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินรำคำ
อิสระ โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินและวิธีมูลค่ำตน้ทุนทดแทนคงเหลือ
สุทธิส ำหรับสินทรัพย์ประเภทอำคำร ซ่ึงกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวต้องอำศัยข้อสมมติฐำนและ                                  
กำรประมำณกำรบำงประกำร 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคต                                 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 ประมำณกำรหนีสิ้นในกำรร้ือถอน 
 บริษทัฯมีภำระผกูพนัในกำรร้ือถอนส่ิงตกแต่งและติดตั้ง และปรับปรุงพื้นท่ีเช่ำคืนแก่ผูใ้หเ้ช่ำเม่ือส้ินสุดอำยุ

สัญญำเช่ำ โดยบริษทัฯจะรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอนเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะเกิด
ภำระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และสำมำรถประมำณกำรจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่ง
สมเหตุสมผล ในกำรประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอน ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจในกำรคำดกำรณ์เก่ียวกบั
ตน้ทุนร้ือถอนในอนำคต อตัรำคิดลด และอำยกุำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย ์

7. กำรปรับปรุงงบกำรเงินปีก่อน 
 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯพบวำ่มีกำรบนัทึกรำยกำรบญัชีในอดีตบำงรำยกำรไม่ถูกตอ้ง ดงันั้น บริษทัฯจึง

ได้ท ำกำรปรับปรุงผลกระทบต่ำง ๆ จำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดของงบกำรเงินปีก่อน โดยบริษัทฯ                       
ได้ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นกำรแก้ไขขอ้ผิดพลำด
ดังกล่ำว ยกเวน้กำรปรับปรุงรำยกำรรำยได้รอกำรรับรู้  - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ ท่ีได้ปรับปรุง
ผลกระทบสะสมของรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนกบัยอดยกมำปี 2562 ของบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกเป็นปี
บญัชีแรกสุดท่ีสำมำรถหำผลกระทบสะสมไดใ้นทำงปฏิบติั  

 ผลสะสมของกำรปรับปรุงขำ้งตน้แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ                           
ผูถื้อหุน้ โดยกำรปรับปรุงดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

7.1 ปรับปรุงบญัชีท่ีดิน ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง                                     
ในปี 2561 เน่ืองจำกบริษทัฯบนัทึกมูลค่ำท่ีดินดว้ยวธีิกำรตีรำคำใหม่ไวต้  ่ำไป 

7.2 ปรับปรุงบญัชีส่วนปรับปรุงอำคำรท่ีบนัทึกไวสู้งไป เน่ืองจำกค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำในปีก่อนไวต้  ่ำไป และ
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรบนัทึกต ่ำไปในปีก่อน 

7.3 ปรับปรุงประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอนของส่วนปรับปรุงอำคำรในอดีต ซ่ึงบนัทึกโดยไม่ไดป้รับขอ้
สมมุติฐำนในกำรประมำณกำรให้เป็นปัจจุบนัอย่ำงสม ่ำเสมอ จึงท ำให้ประมำณหน้ีสินในกำรร้ือถอน                                 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 สูงไป และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ต ่ำไป 
จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 

 หมำยเหตุ 
ณ วนัท่ี                                    

31 ธนัวำคม 2561 
ณ วนัท่ี                                     

1 มกรำคม 2561 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 7.1, 7.2, 7.3 33,661 1,208 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 7.3 168 (2,001) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 7.1, 7.2 13,559 - 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 7.1 31,776 - 
ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 7.1 - 7.3 (11,842) 3,209 
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   (หน่วย: พนับำท) 

 หมำยเหตุ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2561 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก ำไรขำดทุน:   
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึน 7.2, 7.3 7,992 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 7.2 5,615 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน 7.3 1,444 
ขำดทุนส ำหรับปีเพ่ิมข้ึน 7.2, 7.3 15,051 
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิมข้ึน (บำท/หุน้) 7.2, 7.3 0.03 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ก ำไรจำกกำรตีรำคำท่ีดิน (สุทธิจำกภำษีเงินได)้ เพ่ิมข้ึน 7.1 31,776 

8. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว

เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ขำยสินคำ้ 10,560 2,189 อำ้งอิงตำมรำคำตลำด 
ซ้ือสินคำ้ 4,763 2,712 อำ้งอิงตำมรำคำตลำด 
ค่ำเช่ำจ่ำย 1,294 677 อตัรำตำมท่ีระบุในสญัญำ 
ค่ำบริกำรจ่ำย 1,835 677 อตัรำตำมท่ีระบุในสญัญำ 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 906 348 อตัรำตำมท่ีระบุในสญัญำ 
รำยไดอ่ื้น 19,854 - อตัรำตำมท่ีระบุในสญัญำ 
รำยกำรธุรกจิกบักรรมกำร    
ดอกเบ้ียจ่ำย 12 - อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ต่อปี 
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 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2561                        
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 10)   
บริษทั เจซีเค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 1,015 - 
บริษทั เจซี เควิน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 202 - 
รวม 1,217 - 
   
ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 10)   
บริษทั ไฮแอคทีฟคอนซลัแตนท ์จ ำกดั 5,084 11,385 
บริษทั เจซีเค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 75 - 
บริษทั เจซี เควิน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 28,347 3,189 
บริษทั เจซี เควิน ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 202 184 
กรรมกำร 58 - 
รวม 33,766 14,758 
   
เงนิทดรองจ่ำย - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทั ไฮแอคทีฟคอนซลัแตนท ์จ ำกดั 1,678 1,678 
กรรมกำร 529 515 
รวม 2,207 2,193 
   
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 18)   
บริษทั เจซี เควิน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 1,568 1,682 
บริษทั เจซี เควิน ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั - 1,025 
รวม 1,568 2,707 
   
เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 18)   
บริษทั เจซีเค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) - 43 
บริษทั เจซี เควิน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 6,758 3,707 
บริษทั เจซี เควิน ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 55 1,317 
บริษทั เอส จี แลนด ์จ ำกดั 1,731 - 
กรรมกำร 5 8 
รวม 8,549 5,075 
   
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย - กรรมกำร (หมำยเหตุ 18)   
กรรมกำร 12 - 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกรรมกำร (หมำยเหตุ 17) 
ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกรรมกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 รวมทั้งกำรเคล่ือนไหว
ของเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกรรมกำร 

ยอดคงเหลือ    
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม
2561 

เพ่ิมข้ึน     
ระหวำ่งปี 

ลดลง     
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ     
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 
2562 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน - 27,000 - 27,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกรรมกำรขำ้งตน้คิดดอกเบ้ียในอตัรำ 3.50 ต่อปี และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,456 7,636 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 389 27 
รวม 9,845 7,663 

9. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 2562 2561 
เงินสด 7,686 7,987 
เงินฝำกธนำคำร 12,234 21,031 
รวม 19,920 29,018 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.1 ถึง 0.375 ต่อปี (2561:                                      
ร้อยละ 0.37 ถึง 0.75 ต่อปี) 
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10. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 211 - 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  860 - 
 3 - 12 เดือน 146 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,217 - 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 23 292 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  52 104 
 3 - 12 เดือน 276 449 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 1,571 1,734 
รวม 1,922 2,579 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,808) (1,808) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 114 771 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,331 771 
ลูกหนีอ่ื้น   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 8) 33,766 14,758 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,393 8,157 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 40,159 22,915 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 41,490 23,686 
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11. สินค้ำคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 33,900 37,414 
วตัถุดิบ 2,281 2,041 
รวม 36,181 39,455 

12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
  (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
คำ่ใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,197 3,126 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 2,987 2,764 
วสัดุส้ินเปลือง 3,520 3,462 
อ่ืนๆ 7,273 7,568 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 15,977 16,920 

13. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 
 บริษทัฯไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรไปค ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี 
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ในปี 2562 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีกำรประเมินรำคำท่ีดินและอำคำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้
ประเมินรำคำสินทรัพยมี์ดงัน้ี  

- ท่ีดินประเมินรำคำโดยใชว้ธีิเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 

- อำคำรประเมินรำคำโดยใชเ้กณฑมู์ลค่ำตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) 

 หำกบริษัทฯ แสดงมูลค่ำของท่ีดินและอำคำรดังกล่ำวด้วยวิธีรำคำทุน มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี                             
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ท่ีดิน 31,565 31,565 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 35,189 38,046 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงได้มำภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำ                   
เช่ำกำรเงินโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 6 ลำ้นบำท (2561: 8 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 600 ลำ้นบำท (2561: 651 ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯไดน้ ำท่ีดินและอำคำรโรงงำน ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ  ำนวนประมำณ 
238 ล้ำนบำท (2561: 133 ล้ำนบำท) ไปจดจ ำนองเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจำก
สถำบนักำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีกำรท ำประกนัควำมเส่ียงภยัทรัพยสิ์นส ำหรับร้ำนสำขำ 
อำคำรโรงงำนและส่วนปรับปรุงอำคำรอ่ืน อุปกรณ์และยำนพำหนะ และสินคำ้คงเหลือ ผูรั้บผลประโยชน์
ส่วนใหญ่ยกใหแ้ก่สถำบนักำรเงินเพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืเงิน และกรณีรถยนตท่ี์ยงัผอ่นช ำระไม่หมด                              
ยกใหแ้ก่บริษทัลีสซ่ิง 
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15. สิทธิกำรเช่ำ 
  (หน่วย: พนับำท) 
รำคำทุน   
1 มกรำคม 2561  110,654 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย  (12,317) 
31 ธนัวำคม 2561  98,337 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย  (11,970) 
31 ธนัวำคม 2562  86,367 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม   
1 มกรำคม 2561  74,207 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย  (8,874) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  7,720 
31 ธนัวำคม 2561  73,053 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย  (11,128) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  6,276 
31 ธนัวำคม 2562  68,201 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
31 ธนัวำคม 2561  25,284 
31 ธนัวำคม 2562  18,166 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยซ่ึงรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร   
2561  7,720 
2562  6,276 

 สิทธิกำรเช่ำขำ้งตน้เป็นเงินจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสิทธิในกำรเช่ำพื้นท่ีในศูนยก์ำรคำ้ โดยสิทธิกำรเช่ำดงักล่ำว
จะทยอยตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 
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16. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย                         

(ร้อยละต่อปี) 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร MOR 45,604 7,821 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน MLR 30,000 30,000 
ตัว๋แลกเงิน 6.25 20,000 35,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยล่วงหนำ้  (131) (403) 
รวม 95,473 72,418 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรของบริษทัฯ ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่วนปรับปรุงอำคำรของ
บริษทัฯและกำรจ ำน ำสิทธิบญัชีเงินฝำกประจ ำของบริษทัฯ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกธนำคำรจ ำนวน 30 ลำ้นบำท (2561: 30 ลำ้นบำท) 
และตัว๋แลกเงินจำกธนำคำรจ ำนวน 20 ลำ้นบำท (2561: 35 ลำ้นบำท) ไม่มีหลกัประกนั 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
(หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย                         
(ร้อยละต่อปี) 2562 2561 

เงินกูย้มืระยะสั้น 6.75 - 7.00 82,000 - 
ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3.75 - 6.50 45,000 - 
ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกกรรมกำร (หมำยเหตุ 8) 3.50 27,000 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยล่วงหนำ้  (789) - 
รวม  153,211 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกันจ ำนวน 52 ล้ำนบำท                       
(2561: ไม่มี) ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินของกรรมกำรบริษทัฯ และเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและ
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 30 ลำ้นบำท (2561: ไม่มี) ไม่มีหลกัประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีตัว๋สัญญำใช้เงินจำกบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกันและกรรมกำรท่ีไม่มี
หลกัประกนัจ ำนวน 72 ลำ้นบำท (2561: ไม่มี) 
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18.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง (หมำยเหตุ 8) 1,568 2,707 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 137,196 143,263 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 8) 8,549 5,075 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 50,769 70,723 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์ 3,657 9,572 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กรรมกำร (หมำยเหตุ 8) 12 - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,595 17,568 
อ่ืนๆ 1,457 8,202 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 222,803 257,110 

19. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย: พนับำท) 

 2562 2561  
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 24,253 42,253 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (24,253) (42,253) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ - - 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 42,253 
หกั: ช ำระคืน (18,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 24,253 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 บริษทัฯได้กู ้ยืมเงินจำกธนำคำรในประเทศวงเงิน 71 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบ้ีย
เท่ำกบั MLR ลบร้อยละ 1.3 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระทุกวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนและมีก ำหนดช ำระคืน
เงินตน้ตั้งแต่เดือนท่ี 13 เป็นตน้ไปนับแต่วนัเบิกใช้เงินกู้ โดยผ่อนช ำระเงินตน้เดือนละ 1,500,000 บำท 
จนกวำ่จะช ำระหน้ีครบถว้นเสร็จส้ิน ทั้งน้ีตอ้งช ำระคืนเงินกูใ้หเ้สร็จภำยใน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้ 

ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมระยะยำว บริษัทฯต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุ                               
ในสัญญำ ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหน้ีใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขเร่ืองกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมท่ี
ระบุในสัญญำเงินกู้ธนำคำรได้ ต่อมำเม่ือวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ 2563 บริษทัฯได้รับจดหมำยจำกธนำคำร
ยินยอมผอ่นปรนขอ้ก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรเงินดงักล่ำวในปี 2562 อยำ่งไรก็ตำม เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำร
รำยงำนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษทัฯไดแ้สดงยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ของ
เงินกูย้มืจำกธนำคำรเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนทั้งจ  ำนวนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

เงินกูย้มืดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่วนปรับปรุงอำคำรของบริษทัฯ  

20. รำยได้รอกำรรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 
ผลสะสมจำกกำรปรับปรุงรำยกำร (หมำยเหตุ 7) 5,507 
ลดลงระหวำ่งปี (2,143) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,364 

21. ประมำณกำรหนีสิ้นในกำรร้ือถอน 
 (หน่วย: พนับำท) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 26,166 
ผลสะสมจำกกำรปรับปรุงรำยกำร (หมำยเหตุ 7) (2,001) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - ปรับปรุงใหม่ 24,165 
เพิ่มข้ึนในระหวำ่งปี 432 
เพิ่มข้ึนจำกกำรเปิดสำขำใหม่ 1,181 
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรปิดสำขำ (3,406) 
เพิ่มข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำน 4,276 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 26,648 
เพิ่มข้ึนในระหวำ่งปี 68 
เพิ่มข้ึนจำกกำรเปิดสำขำใหม่ 1,831 
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรปิดสำขำ (1,600) 
ลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำน (2,035) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 24,912 
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22. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกเดิมมูลค่ำ 194,880,000 บำท เป็น 156,319,418 บำท โดย
กำรยกเลิกหุน้สำมญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำย จ ำนวน 154,242,328 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท 

ข) อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกเดิมมูลค่ำ 156,319,418 บำท เป็น 203,215,243 บำท โดย
กำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 187,583,300 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ตำมแผนกำรเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทัฯแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ  ำนวน 125,055,534 หุ้น และ 
62,527,766 หุน้ตำมล ำดบั 

ค) อนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมขอ้ ข) 

บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนและเพิ่มทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2562 
และ 7 พฤษภำคม 2562 ตำมล ำดบั 

23. ส่วนเกนิทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ 
 ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดินและอำคำร ส่วนเกินทุนจำกกำรตี

รำคำอำคำรจะทยอยตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยน์ั้น และ
บนัทึกโอนไปยงัก ำไรสะสมโดยตรง  

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 51,011 19,235 
บวก: ตีรำคำสินทรัพย ์ 86,830 31,776 
หกั: โอนไปยงัก ำไรสะสม (426) - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 137,415 51,011 

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยด์งักล่ำวไม่สำมำรถน ำมำหกักบัขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถจ่ำยเป็น
เงินปันผลได ้

24. ส ำรองตำมกฎหมำย 
ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้  
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 369,260 372,985 
ค่ำเส่ือมรำคำ 51,036 52,465 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 7,503 11,941 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 277,815 263,986 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 622,450 672,417 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 3,514 3,357 
ค่ำโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย 16,339 26,475 

26. ภำษีเงินได้ 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ                   

กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,561 6,162 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 2,561 6,162 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำกกำรตีรำคำท่ีดินและ

อำคำร 21,708 7,944 
 21,708 7,944 

  



รายงานประจ�าปี 2562133

 

27 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 2562 2561 
ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (155,843) (78,450) 
   
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20 20 
ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี (31,169) (15,690) 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้                               

รอกำรตดับญัชี 32,289 24,578 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 2,337 4,864 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม (837) (7,543) 
อ่ืน ๆ (59) (47) 

รวม 1,441 (2,726) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 2,561 6,162 

ส่วนประกอบของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 2562 2561 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 51 88 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน และอำคำร 34,354 12,753 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อำคำรและอุปกรณ์ 18,251 15,546 

รวม 52,656 28,387 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  ำนวน 473 ล้ำนบำท (2561: 479                                      
ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัฯพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ
บริษทัฯอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได ้ผลขำดทุน
ทำงภำษีจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ภำยในปี 2563 - 2567 (2561: ปี 2562 - 2566) 
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27. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

28. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ธุรกิจร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร

และเคร่ืองด่ืม และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้น
กำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 
และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 

29. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ วรรณเอเอม็มำสเตอร์ฟันด ์และจะจ่ำย
ให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2562 
บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 4.2 ลำ้นบำท (2561: 3.7 ลำ้นบำท) 

30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
30.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร อำยุของสัญญำมี

ระยะเวลำ 3 - 25 ปี 

 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำขำ้งตน้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

จ่ำยช ำระ   
ภำยใน 1 ปี 196 242 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 105 160 
มำกกวำ่ 5 ปี - 1 
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30.2 หนังสือคํ�าประกัน 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีหนังสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ เพื�อ                     

คํ�าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาเช่าและบริการ และการใชไ้ฟฟ้าจาํนวนรวม 21.5 ลา้นบาท และ 18.1 ลา้น

บาท ตามลาํดบั 

31. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีคดีความถูกฟ้องร้องขอ้หาละเมิด ศาลชั�นตน้ไดต้ดัสินให้บริษทัฯจ่าย

ชาํระค่าเสียหายจาํนวน 0.8 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที� 30 มีนาคม 2560 

บริษทัฯได้ยื�นอุทธรณ์คัดคา้นคาํพิพากษาของศาลชั�นตน้แลว้ คดีนี�อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ 

32. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

ที�ดิน และอาคาร - - 239 239 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

ที�ดิน - - 95 95 

33. เครื�องมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบับที� 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื� องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า                             

เงินสด ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เงินประกนัการเช่า เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยื้มระยะสั�น เจา้หนี�การค้า

และเจา้หนี� อื�น และเงินกูยื้มระยะยาว บริษทัฯมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และ

มีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี�   
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัฯมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุม                       
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึง                             
ไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯ
ไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุด
ท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชี 
และเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม                               
อตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                   
ไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำ 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 12 8 20 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 41 41 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 3 - - - 3 0.22 
เงินประกนักำรเช่ำ - - - 106 106 - 
 3 - 12 155 170  
       
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก

สถำบนักำรเงิน 19 - 76 - 95 
MOR, MLR, 

6.25 
เงินกูย้มืระยะสั้น 153 - - - 153 3.50 - 7.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 222 222 - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 24 - 24 MLR - 1.3 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำ

กำรเงิน 1 3 - - 4 3.81 -7.44 
 173 3 100 222 498    
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำ 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 21 8 29 0.37 - 0.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 24 24 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 3 - - - 3 0.37 
เงินประกนักำรเช่ำ - - - 115 115 - 
 3 - 21 147 171  
       
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก

สถำบนักำรเงิน 34 - 38 - 72 
MOR, MLR, 

5.25 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 257 257 - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 42 - 42 MLR - 1.3 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำ                  

เช่ำกำรเงิน 2 2 - - 4 5.54 - 7.69 
 36 2 80 257 375  

33.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรำดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

34. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                                  
31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 7.6:1 (2561: 2.7:1)  
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35. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 
 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในปีปัจจุบนั กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีดงักล่ำวไม่มีผลกระทบ
ต่อขำดทุนหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 
 ตำมท่ี 

จดัประเภทใหม่ 
(ก่อนปรับปรุงใหม่) 

 
ตำมท่ีเคย 
รำยงำนไว ้

 
ตำมท่ี 

จดัประเภทใหม่ ตำมยอดยกมำเดิม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 23,686 26,509 14,260 15,484 
เงินทดรองจ่ำย 2,823 - 1,224 - 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร - 4,960 - 6,067 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน 72,418 37,821 110,030 50,801 

เงินกูย้มืระยะสั้น - 34,597 - 59,229 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 12,157 7,197 9,935 3,868 
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ
และสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 1,740 1,562 2,530 2,530 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและ                           
สญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก        
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,067 2,245 3,386 3,386 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ตำมท่ีจดัประเภทใหม่ 

(ก่อนปรับปรุงใหม่) ตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,498,084 1,491,736 
รำยไดอ่ื้น 25,101 24,438 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 751,905 744,894 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 5,410 11,474 
โอนกลบัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 22,245 28,309 

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 



บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ�ำกัด (มหำชน) 140

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
(ชื่อเดิม บริษัท ฮอท พอท จ�ำกัด (มหำชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ ร้ำนอำหำรส่วนใหญ่เป็นร้ำนอำหำรแบบบุฟเฟ่ต์ แต่ก็มีร้ำนอำหำรแบบตำมสั่ง (A La 
Carte) รวมไปถงึร้ำนอำหำรบรรยำกำศนัง่สบำย (Casual Dining) ด้วย ได้แก่ ร้ำนอำหำรสก้ีุชำบ ูบฟุเฟ่ต์ 
ภำยใต้แนวคิด “All You Can Eat” หรืออิ่มได้ไม่อั้น ภำยใต้แบรนด์ “ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์” 
ร้ำนอำหำรบฟุเฟ่ต์แนวป้ิงย่ำงและชำบสูไตล์ญีปุ่น่ ภำยใต้แบรนด์ “ไดโดมอน” ร้ำนอำหำรสกุี ้ชำบู แบบ
ตำมสั่ง (A La Carte) เสิร์ฟเป็ดย่ำงและน�้ำจิ้มรสสูตรเด็ดตำมสไตล์ดั้งเดิมของฮอท พอท ภำยใต้แบรนด์ 
“ฮอท พอท สุกี้ ชาบู” รวมไปถึงร้ำนอำหำรบรรยำกำศนั่งสบำย (Casual Dining) ที่เสิร์ฟสเต๊กและ
อำหำรฟิวชั่น ภำยใต้แบรนด์ “ซิกเนเจอร์” และ “ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น” ร้ำนอำหำรอิตำเลี่ยน
รสชำติต้นต�ำรับ ที่คัดสรรวัตถุดิบน�ำเข้ำเกรดพรีเมี่ยม ส่งตรงจำกเมืองนำโปลี ประเทศอิตำลี และร้ำน
อำหำรแบรนด์ “ซินยอร์ ซาสซี” ที่เสิร์ฟอำหำรอิตำเลี่ยนชั้นเลิศตำมเมนู และแบรนด์ร้ำน “เจิ้งโต่ว” 
ทีเ่สร์ิฟอำหำรประเภทติม่ซ�ำ อำหำรจีนสไตล์ฮ่องกง และแบรนด์ “เจิง้โต่ว เอก็ซ์เพรส” ร้ำนขำยอำหำร
ประเภท ซื้อกลับ (Take Away) บริกำรขำยอำหำรประเภทติ่มซ�ำ สไตล์ฮ่องกง ตอบรับชีวิตประจ�ำวัน
แบบเร่งด่วน และแบรนด์ “เจิ้งโต่ว แกรนด์” ที่เสริฟอำหำรประเภท อำหำรจีน ซีฟู้ด และติ่มซ�ำ ที่คัด
สรรวัตถุดิบที่สด ใหม่ บรรยำกำศภำยในร้ำนที่เป็นกันเอง และแบรนด์ “บอนไซ” ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น
แนว โอมำกำเสะ เทปันยำกิ และซูชิ ที่เสริฟอำหำรญี่ปุ่น คัดสรรวัตถุดิบน�ำเข้ำเกรดพรีเมี่ยม โดยเชฟ 
ที่มีประสบกำรณ์ จำกร้ำนระดับมิชลินสตำร์ 

ที่ตั้งส�านักงาน ส�ำนักงำนใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ 18 ซอยสำทร 11 แยก 9 อำคำรทีเอฟดี แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120 

เลขทะเบียนบริษัท	 0107554000160

ทุนจดทะเบียนบริษัท หุ้นสำมัญ 812,860,972 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ 0.25 บำท
เป็นจ�ำนวนเงิน 203,215,243 บำท

ทุนเรียกช�าระ หุ้นสำมัญ 625,277,672 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ 0.25 บำท
เป็นจ�ำนวนเงิน 156,319,418 บำท 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม

เว็บไซต์ www.jckhgroup.com

โทรศัพท์ (662) 286-9959

โทรสาร	 (662) 286-9960 
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นางสาววธู  ขยันการนาวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ
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ชั้น 24 เลขที่ 121/74-75 อาคารอาร์. เอส. ทาวเวอร์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10310
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ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มี

การซื้อขายหุ้น หุ้นสามัญของบริษัทฯ ท�าการซื้อขายโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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