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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  กอตั้งขึ้นเมื่อป  2516  โดยพี่นองตระกูลไรวาและศิลาออน  

ประกอบธุรกิจประเภทอาหารและเบเกอรี่ รวมทั้งจําหนายผลิตภัณฑภายใตช่ือ เอส แอนด พี   ซึ่งสามารถแบงจําแนก

ประเภทธุรกิจจนกระทั่งปจจุบันไดดังน้ี  

1. รานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ ภายใตช่ือราน  “S & P” “Patara” “Patio”  “Vanilla”  “มังกรทอง” 

รานกาแฟรวมสมัย “Blue cup” และ “Grand Seaside” ที่บริการดวยอาหาร ไทย จีน ญี่ปุน และนานาชาติ   

พรอมดวยเบเกอรี่  เคก  ไอศกรีม  กาแฟ  และเครื่องดื่ม 

 

2.  รานอาหารในตางประเทศ ซึ่งมีอยู 20 แหง ภายใตช่ือราน “Patara” “Siam Kitchen” “Thai” และ “Patio” 

 

3. ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑภายใตช่ือ  “S & P”  “Delio”  และ “Royallee”  มีดังน้ี  คือ  ผลิตภัณฑเบเกอรี่  

อาทิเชน  เคก ขนมปง ขนมอบ  คุกก้ี  ขนมไทย  ขนมไหวพระจันทร  ผลิตภัณฑ อาหารแชแข็ง “ควิกมีล” 

ประกอบดวย อาหารไทย  จีน  ที่เปนทั้งอาหารจานเดียวและกับขาว   ขนมหวาน  และครอบคลมุถึงอาหาร 

มังสวิรัติ  ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยังรวมถึงแปงโดแชแข็ง  “Frozen Dough”  ผลิตภณัฑไสกรอกและแฮม และ 

ผลิตภัณฑอื่น ๆ  อาทิเชน  ขาวเกรียบกุง-ปลา  ถ่ัวอบ  ขนมขบเคี้ยว  ขนมไทย  และน้ําดื่มบรรจุขวด  รวมทั้ง 

ผลิตภัณฑใหม   ไดแก เจลลี่บรรจุถวยพรอมบริโภคภายใตช่ือ  “Jelio” 

 

4. บริการจัดเลี้ยงและจัดสงถึงบานภายใตนาม “Caterman” ซึ่งมีบริการจัดเลี้ยง สําหรับงานฉลองทุกประเภท 

ต้ังแตงานแตงงานงานปารต้ี จนถึงงานประชุมสัมมนาตาง ๆ  ใหบริการแบบครบวงจร พรอมบริการจัดโตะ 

และจัดเตรียมอุปกรณเครื่องใชที่จําเปนสําหรับงานเลี้ยง และในปที่ผานมาเราไดมีการพัฒนาและเพิ่มเมนู 

ใหมๆ ในงานจัดเลี้ยงเพื่อใหอาหารมีหลากหลาย และที่พึงพอใจแกผูบริโภคมากขึ้น 

 

 รายไดหลักของกลุมบริษทัเอสแอนดพี มาจากธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจรานเบเกอรี่ คิดเปนสัดสวน รวม 

ประมาณรอยละ  83  ของรายไดรวม  โดยธุรกิจรานอาหารคิดเปนสัดสวนรอยละ  58 ประกอบดวยรานอาหาร 

ในประเทศรอยละ  40  และรานอาหารตางประเทศรอยละ 18 ธุรกิจรานเบเกอรี่รอยละ 25 นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยังประกอบธุรกิจขายสงสินคาและบริการอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดสงอาหารถึงบาน รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ และการ 

สงออกคิดเปนประมาณรอยละ  17  

 

 บริษัทฯ  มีอัตราการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่องในระยะเวลา  3  ปที่ผานมา  โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 17 

รอยละ 12 และรอยละ 11 ในป  2547, 2548  และ  2549 ตามลาํดับ  และยังคงรักษาระดับอัตรา 

กําไรขั้นตนในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยรอยละ 42 และสามารถคงอัตราสวนกําไรสุทธิ

เฉลี่ยรอยละ 6 ในรอบระยะเวลา 3 ป  และมีกําไรสุทธิตอหุนที่ 2.53 บาท , 2.68 บาท และ 2.58 บาท ในป 

2547, 2548 และ 2549 ตามลําดับ  อยางไรก็ตามจากอัตราการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่อง บริษัทฯ 

เช่ือมั่นวาจะสามารถ ทํากําไรสุทธิใหเติบโตในระยะยาวได  

 

 บริษัทฯ  จายเงินปนผลในอัตรารอยละ 77, 81, และ 87 ในป 2546, 2547 และ 2548 ตามลําดับ 

ในขณะที่บริษทัมนีโยบายการจายเงินปนผลทุกป โดยขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทเปน 

หลัก โดยบริษทัพยายามใหสัดสวนเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิอยูในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60  ทั้งน้ีบริษัทฯ สามารถ 

ดําเนินการตามที่ประกาศเปนนโยบายจายเงินปนผลไดอยางชัดเจนในชวง  3  ปที่ผานมา 
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สวนที่ 2 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 

 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  

 

ประกอบธุรกิจหลักประเภท : เครือรานอาหาร และ เบเกอรี่ ผูผลิตเคก ขนมปง ขนมอบ ขนมไทย 

  ผลิตภัณฑอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูปแชแข็ง  บริการสงอาหารถึงบาน 

  บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่  บริหารและลงทุนเปดรานอาหารไทยในตางประเทศ 

 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่   457-457/6   ซอยสุขมวิท 55   (ซอยทองหลอ)    ถนนสขุุมวิท 

  แขวงคลองตันเหนือ    เขตวัฒนา    กรุงเทพมหานคร   10110 

 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001170   (เดิมเลขที่  บมจ. 364) 

 

โทรศัพท : (02) 381-3412 - 29 

 

โทรสาร : (02) 391-2790  

 

โฮมเพจบริษัท : www.sandp.co.th 

  www.snpfood.com 
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1.  ปจจัยความเสี่ยง 

 
  1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตนทุนการผลิต 
  การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามันในป 2549 สงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตของบริษัทฯ ไมวาจะเปน

ตนทุนดานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ คาใชจายดานพลังงาน และคาขนสง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดดําเนินการควบคุมตนทุนการ

ผลิตอยางมีประสทิธิภาพ โดยการหาแหลงวัตถุดิบและบรรจุภัณฑสํารอง ปรับปรุงสูตรการผลิต และหาวัตถุดิบทดแทน ใน

ขณะเดียวกัน ไดดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อบริหารการผลิตใหไดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ โครงการอนุรักษพลังงาน การพัฒนา

ระบบงานเพื่อลดปริมาณการสูญเสียจากการผลิต ฯลฯ ยังผลใหบริษัทฯ สามารถรักษาระดับคาใชจายไวคงเดิมเมื่อเทยีบกับปที่

ผานมา 
 
  2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯ มีรายไดในรูปเงินตราตางประเทศจากการดําเนินธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศ และการสงออก

ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ดังน้ันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศจึงมีผลกระทบตอรายไดของ

บริษัทฯ ในสวนนี้ แตบริษัทฯ ก็มีมาตรการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนดังกลาวที่พอเพียง  โดยใชกลยุทธการบริหาร

ความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ  อาทิ  การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge และการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 
  3. ความเสี่ยงจากการตออายุสัญญาเชาจากเจาของพื้นที่ 
 บริษัทฯ ใชนโยบายเชาพื้นที่เพื่อเปดเปนรานอาหารและเบเกอรี่ช็อพ โดยเนนการเลือกทําเลทีม่ีการคมนาคม

สะดวก มีผูสัญจรคับคั่ง ที่ผานมาเจาของพื้นที่ตางยินดีตอบรับการขอเชาจากบริษัทฯ และใหเง่ือนไขการเชาที่ดีกวา เน่ืองจาก

บริษัทฯ มีช่ือเสยีงเปนที่ยอมรับในธุรกิจนี้มายาวนานกวา 30 ป และสินคาของบริษัทฯ ก็เปนที่รูจักอยางกวางขวางในหมู

ผูบริโภค ดังน้ันโอกาสที่บริษทัฯ จะไมไดรับการตออายุสัญญาหรือผูใหเชาจะขอเปลีย่นแปลงรายละเอียดสัญญาการเชาจึงมีนอย

มาก 
 
  4. ความเสี่ยงจากความไมแนนอนทางการเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ตลอดจนเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร กอใหเกิดความ

วิตกกังวลตอความปลอดภยัของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งยอมมีผลกระทบตอธุรกิจบริการตางๆ รวมถึงรานอาหาร อยางไรก็ตาม 

เมื่อเหตุการณสงบลง ธุรกิจรานอาหารของบริษัทก็กลับสูภาวะปกติโดยรวดเร็ว สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันของลกูคาที่มีตอ

ผลิตภัณฑและบรกิารของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง   

 
  5. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ 
 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือ ในชวงที่เศรษฐกิจชะลอตัว

ลง อํานาจในการใชจายของผูบริโภคยอมลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดพยายามมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่

หลากหลายและมีคุณภาพ ตรงตามความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และสรางความนาเชื่อถือในตราสินค า เพื่อให
สามารถรักษาส วนแบ งตลาดของบริษัทฯ รวมทั้งขยายฐานลูกคาจากที่มีอยูใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 

 
 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

     

     หนา     4 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

 

• บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อป 2516 ช่ือ บริษัท เอส แอนด พี จํากัด โดย

พี่นองตระกูลไรวา และศิลาออน ดําเนินกิจการรานอาหารและเบเกอรี่ที่มีคุณภาพ ในบรรยากาศสบาย ๆ เปนกันเอง 

เพื่อใหบริการกับกลุมลูกคาที่มีรายไดระดับปานกลาง รานเอส แอนด พี “S & P” เปดดําเนินการแหงแรกใน

ซอยประสานมิตร สุขุมวิท 23 ในปเดียวกัน อาหารและบริการของ “S & P” ไดรับความนิยมและความเชื่อถือจาก

ลูกคาอยางรวดเร็ว จนมีการขยายสาขาเพิ่มอีกหลายแหงในเวลาตอมาตามแหลงทาํเลที่สําคัญ ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

 

• ป2527 บริษัทฯ ไดกอสรางโรงงานเบเกอรี่เพื่อผลิตเคกสด ขนมปง และขนมอบที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของตลาด 

 

• ป 2532 บริษทัฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดลงทุนขยายสาขา 

รานอาหารและเบเกอรี่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งไดเปดรานอาหารไทย โดยใชช่ือวา “Patara Fine Thai Cuisine” 

สาขาแรก ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 

 ในขณะเดียวกัน    บริษัทฯ ไดนําเสนอผลิตภัณฑอาหารและบริการใหม ๆ ใหแกลูกคา  อาทิ อาหารสําเร็จรูป 

 แชแข็ง   ภายใตช่ือ   “ควิกมิลส”  ไอศกรีม “ฮาเกน-ดาส”  และบริการจัดสงอาหารถึงบานเพื่อเพิ่มความ 

 สะดวกใหแกลูกคา รวมทั้งการเปดรานอาหารไทยในประเทศสิงคโปร   ไตหวัน   และ สวิตเซอรแลนด 

 

• ป 2541 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางกลุมบริษทัฯ โดยหยุดการดําเนินกิจการของบริษัทยอยทั้ง 4 แหง และ 

โอนกิจการทั้งหมดใหบริษัทฯ  เปนผูดําเนินการแทน    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัวขององคกร 

 

• ป 2542  โรงงานเบเกอรี่ ที่ถนนสุขุมวิท 62  และโรงงานผลิตอาหาร ที่ลาดกระบัง  ไดรับใบรับรอง HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Point)  ซึ่งเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารสากลอันเปนที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมการ

ผลิตอาหารทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดเปดรานอาหารใหม ภายใตช่ือ  “Patio”  ซึ่งเปนรานอาหารรวมสมัย 

อีกทั้งขยายสาขารานอาหารไทยไปตางประเทศ   ภายใตช่ือราน   “Patara”  และ   “Siam Kitchen” 

 

• ป  2545  โรงงานเบเกอรี่ของบริษัทฯ ไดรับการรับรอง GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งหมายถึงการมี

หลักเกณฑการผลิตที่ดี  และหองปฏิบัติการไดรับใบรับรอง ISO-IEC 17025 อันแสดงถึงความมีมาตรฐานในการ 

ผลิตจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม   และไดเปดเคาทเตอรกาแฟภายในราน 

S & P    ภายใตช่ือ   “Blue Cup”   รวมทั้งเปดรานอาหารไทยในประเทศ สวิตเซอรแลนดภายใตช่ือ   “Thai” 

 

• ป 2546  บริษัทฯ ไดนําเสนอผลิตภัณฑคุกก้ี ภายใตยี่หอ  “Delio”  ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก และไดเร่ิมให 

บริการราน  “Patio”  ในประเทศไตหวัน เพื่อเพิ่มรูปแบบการใหบริการอาหารรวมสมัยไทย-ฝร่ัง นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยังไดขยายโรงงานผลิตอาหาร ที่ลาดกระบัง เพื่อนํามาปรับปรุงและขยาย กําลังผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

 

• ป 2547 บริษัทฯ ไดเปดรานอาหารแนวทันสมัยสําหรับคนรุนใหมภายใตช่ือ “Vanilla” และ สายการผลิตอาหาร 

โรงงานลาดกระบัง ไดรับการรับรองมาตรฐาน HACCP  จาก  RWTUV (ประเทศไทย) และกรมวิชาการเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในขณะที่สายการผลิตเบเกอรี่ โรงงานบางนา-ตราด กม. 23.5 ไดรับการ 

รับรองมาตรฐาน GMP จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
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 ดานกิจการรานอาหาร บริษัทไดรับการประกาศเกียรติคุณดวยเครื่องหมาย “Clean Food Good Taste” และ 

 “Food Safety”  จากกระทรวงสาธารณสุข  สําหรับรานอาหารและรานเบเกอรี่ รวม  70 สาขา และไดรับการ 

 รับรองมาตรฐาน GMP   จาก  สมอ.   สําหรับรานอาหาร   5  สาขา 

 

• ป 2548 บริษัทฯ ไดเปดรานอาหารภายใตช่ือ “Vanilla”เพิ่มอีก 1 แหง และไดขยายสาขารานอาหารใน

ตางประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา  ภายใตช่ือ  “Grand Patio”  ที่ประเทศไตหวัน   นอกจากนี้ ราน “Patara” สาขา 

London   ยังไดรับรางวัล PM Award 2005 (Prime Minister’s Export Award 2005) ดาน Best Service Provider 

ซึ่งเปนการตอกย้ําถึงความเปนผูนําดานรานอาหารไทยในตางประเทศของบริษทัฯ ในปเดียวกันนี้ บริษัทฯ 

ยังไดรับรางวัล Superbrands Thailand 2005 ในฐานะที่ “S&P” ไดรับการยกยองและเปนที่ยอมรับในตราสินคา 

ซึ่งจัดวาเปน “Top of Mind” ของผูบริโภคคนไทย 

 

• ป 2549 คุณภัทรา ศิลาออน ประธานกรรมการบริษัทฯ ไดรับเลือกเปนนักธุรกิจสตรีดีเดนโลก 2006   ซึ่งเปน

รางวัลที่ยกยองและเชิดชูนักธุรกิจผูหญิงที่ทําคุณประโยชนใหแกโลกธุรกิจและเปนที่ยอมรับในสังคม  

  

    สายการผลิตคุกก้ี โรงงานเบเกอรี่ ไดรับใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 22000:2005   ซึ่งนับเปนธุรกิจเบเกอรี่

รายแรกของประเทศไทยที่ไดรับรางวัลนี้ นอกจากนี้ยังไดทําระบบ BRC (British Retail Consortium)   เพื่อรองรับการสงสินคา

ไปจําหนายยังประเทศอังกฤษ ในสวนของโรงงานผลิตอาหารไดรับการรับรอง Thailand Number 1267 จากกรมการประมง 

สําหรับผลิตภัณฑอาหารทะเลแชเยือกแข็งที่จะสงออกไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรป ซึ่งเปนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของ

สินคาเพื่อลูกคาทุกกลุมเปาหมาย และเตรียมความพรอมเพื่อรองรบัการสงออกอาหารแชแข็งที่จะเพิ่มขึ้นในป 2550 

 

   บริษัทฯ ไดรวมทุนกับ บริษัท ซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด เปดบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) 

จํากัด ดําเนินการใหบริการจัดสงอิตาเลียนพิซซา ภายใตช่ือ    “พิซซานอตติ”    ผานเลขหมายโทรศัพท 1344  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ 

  

 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษทัในเครือ ประกอบธุรกิจรานอาหาร และรานเบเกอร่ี 

รวมทั้งจําหนายผลิตภัณฑ  ภายใตช่ือ    “S&P”    ซึ่งสามารถจําแนกประเภทธุรกิจไดดังน้ี 

 

รานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ 

 

เปดดําเนินการสาขารานอาหารและสาขารานเบเกอรี่ทั่วประเทศภายใต

ช่ือราน   “S & P”   “Patio”   “Patara”   “Vanilla”   “มังกรทอง”  

และ    “Blue Cup” 

รานอาหารในตางประเทศ  เปดดําเนินการสาขารานอาหารไทยในตางประเทศ 20 แหง  ภายใตช่ือ 

ราน   “Patara”    “Siam Kitchen”   “Thai”   และ    “Patio”  

ผลิตและจําหนายสินคาภายใตช่ือ “S&P” ผลิตและจําหนายสินคาเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็งผลิตภัณฑ 

ไสกรอกและแฮม  สีและกลิ่นที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร   ภายใตช่ือ  

“S & P”  “Delio”  และ  “Royallee” ผานสาขารานอาหารและเบเกอรี่ 

และหางซุปเปอรมารเก็ต   รวมทัง้สงสินคาออกไปยังตางประเทศ  

บริการอื่นๆ ใหบริการที่เก่ียวเนื่องอื่น ๆ เชน บริการจัดสงอาหารถึงบานและบริการ

รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 
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 กลุมบริษัทฯ ประกอบดวยบริษัทยอย 3 แหง และบริษัทรวมทุน 2 แหง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

บริษัทยอย 

1. บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ดําเนินธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศ ทั้งในลักษณะการเปนเจาของ

กิจการเองทั้งหมด และจัดตั้งบริษัทใหมโดยการรวมทุนกับบริษัทในตางประเทศ บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด 

มีประสบการณในการบริหารรานอาหาร และมีบคุลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ทางดานอาหารเปนทุนเดิมอยูแลว เมื่อ

ประกอบกับการคัดสรรผูรวมทุนตางประเทศที่มีประสบการณ มีความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของตลาดในแตละประเทศ 

ที่จะลงทุน  รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ในแตละประเทศ จึงทําใหการประกอบธุรกิจ

รานอาหารไทยในตางประเทศไดรับความสะดวก และประสบผลสําเร็จอยางนาพอใจ 

 

บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการลงทุนในตางประเทศมีดังตอไปนี้ 

 1.1 บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด    ประกอบกิจการรานอาหาร   ภายใตช่ือ   “Patara”   ที่  

  กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ    ปจจุบันมี   4   สาขา 

 1.2 บริษัท ภทัรา (เจนีวา) จํากัด   ประกอบกิจการรานอาหารภายใตช่ือ   “Patara”   ที่กรุงเจนีวา  

  ประเทศสวิตเซอรแลนด    ปจจุบันมี   1  สาขา 

 1.3 บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด  ประกอบกิจการรานอาหารภายใตช่ือ “Patara” ที่ประเทศสิงคโปร  

  ปจจุบันมี   2   สาขา 

 1.4 บริษัท สยามคทิเชน คอสเวย พอยท (พีทีอี) จํากัด    ประกอบกิจการรานอาหาร   ภายใตช่ือ  

  “Siam Kitchen”    ที่ประเทศสิงคโปร   ปจจุบันมี   8   สาขา 

 1.5 บริษัทภทัรา ไตหวัน จํากัด ประกอบกิจการรานอาหาร  ภายใตช่ือ   “Patara”   ที่ประเทศไตหวัน  

  ปจจุบันมี   1   สาขา 

 1.6 บริษัท พาทิโอ อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด    ประกอบกิจการรานอาหารภายใตช่ือ   “Patio” ที่ประเทศ 

  ไตหวัน   ปจจุบันมี  3  สาขา 

 1.7 บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด     ประกอบกิจการรานอาหาร  ภายใตช่ือ    “Thai”    ที่กรุงเจนีวา  

  ประเทศสวิตเซอรแลนด   ปจจุบันมี  1  สาขา 

 1.8 บริษัท สยามคทิเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด     ประกอบกิจการรานอาหารภายใตช่ือ   “Siam Kitchen” 

  ที่ประเทศมาเลเซีย    แตไดปดดําเนินการไปตั้งแต   30    กันยายน   2548 

 

2. บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากัด   เปนผูผลิตผลิตภัณฑไสกรอกและแฮม สีและกลิ่นที่ใชใน อุตสาหกรรมอาหาร  

ตลอดจนเครื่องปรุงรสตาง ๆ ใหกับบริษัทในเครือ และจําหนายใหกับบุคคลภายนอก บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส ไดโอน 

กิจกรรมการผลิตทั้งหมดไปยังบรษิัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ต้ังแตเดือนตุลาคม 2547 

 

3. บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท เอสแอนดพี ไมเนอร ฟูด จํากัด)  เปนบริษัทรวมทนุ 

ที่บริษัทเขาซื้อหุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 50 จากบริษัท เดอะไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ในป 2548 ทําให 

เปลี่ยนสภาพมาเปนบริษัทยอย ซึ่งดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพือ่ใหรานอาหารและรานคาอื่นเชา ปจจุบัน 

เปนเจาของสิทธิการเชาพื้นที่และอาคารซึ่งต้ังอยูที่สุขุมวิท ซอย 26    โดยใหรานอาหาร S & P และรานคาอื่นเปนผูเชา   

 

บริษัทรวม 

1. บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนกับ  General Mills International Holdings LLC 

โดยเปนผูรับสิทธ์ิในการนําเขาและจัดจําหนายไอศกรีม “ฮาเกน-ดาส” ผานรานฮาเกนดาส  ซึ่งปจจุบันมีอยู 21 สาขา และ 

ผานหางซุปเปอรมารเก็ตตางๆ 

 
2. บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนกับ บริษัท ซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด 

ดําเนินกิจการรานอาหารอิตาเลียนและพิซซาในประเทศไทย ปจจุบันมี 5 สาขา 
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บริษัทยอยที่หยุดดําเนินงาน 

 - บริษัท เอส แอนด พี คิทเชน จํากัด ดําเนินธุรกิจรับจางปรุงอาหารและใหบริการภายในรานของบริษัทฯ 

ไดหยุดดําเนินงานตั้งแตป 2541 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน 2549 

 - บริษัท เอส แอนด พี เบเกอรี่ โปรดักส จํากัด ดําเนินธุรกิจการผลิตสินคาเบเกอรี่และขายสงให กับบริษัทฯ 

ไดหยุดดําเนินงานตั้งแตป 2541 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที ่ 26  กันยายน  2548  

 - บริษัท เอส แอนด พี ดิสทริบิวชั่น แอนด เซลส จํากัด ดําเนินธุรกิจนายหนาขายสงใหกับบริษัทฯ 

ไดหยุดดําเนินงานตั้งแตป 2541 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที ่ 26  กันยายน  2548 

 - บริษัท เอส แอนด พี แฟรนไชสซิ่ง จํากัด ดําเนินธุรกิจขายสิทธ์ิรานอาหารภายใตช่ือ “เอส แอนด พี” 

ใหกับผูรับอนุญาต ไดหยุดการดําเนินงานตั้งแตป 2541 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที่ 26 กันยายน  

2548 
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โครงสรางกลุมบริษัท เอส แอนด พี 
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บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท 

บจ.เอส แอนด พี โกลเบิล 

 

บจ.เสรีวัฒน ฟูดส 
 

บจ.เอชด ีดิสทริบิวเตอรส 

(ประเทศไทย) 
บจ.เอส แอนด พี แอสเซท 

(เดิมชื่อบจ.เอสแอนดพี ไมเนอรฟูดส) 

เอส แอนด พี เรสทัวรองท 
(อังกฤษ) 

ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ 

(สวิสเซอรแลนด) 

ธีม ฟูดส พีทีอี 
(สิงคโปร) 

สยามคิทเชน ครอสเวยพรอยท พีทีอี 
(สิงคโปร) 

บจ. ภัทรา ไตหวัน 

(ไตหวัน) 

บจ. พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล 
(ไตหวัน) 

ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ 
(สวิสเซอรแลนด) 

บจ.  เอส แอนด พิซซานอตต ิ

(ประเทศไทย) 
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•   โครงสรางรายได 
            หนวย (ลานบาท) 

 
รายไดแยกตามชองทางการจัดจําหนาย ดําเนินการโดย %การถือหุน 2549 รอยละ 2548 รอยละ 2547 รอยละ

    ของบริษัทฯ             
 ธุรกิจรานอาหาร               
     ในประเทศ S&P - 1,469 39.6 1,364 40.6% 1,242 41.5% 

     ตางประเทศ S&P Global 80 686 18.5 631 18.8% 502 16.8% 

 ธุรกิจรานเบเกอร่ี S&P - 927 25.0 845 25.1% 792 26.4% 

 ธุรกิจขายสงสินคาและบริการอื่นๆ S&P - 351   9.5 259 7.7% 230 7.7% 

 บริการสงถึงบานและจัดเลี้ยงนอกสถานที่ S&P - 273 7.4 262 7.8% 229 7.6% 

รวม    3,706 100.0% 3,361 100.0% 2,995 100.0% 

   

โครงสรางรายไดแยกตามชองทางการจัดจําหนาย ป 2549 
 
 ในป 2549  รายไดหลักของกลุมบริษทั เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มาจากธุรกิจราน อาหาร

และเบเกอรี่คิดเปนประมาณรอยละ  83  ของรายไดรวม โดยเปนธุรกืจรานอาหารและเบเกอรี่ในประเทศรอยละ  64  

และมาจากธุรกิจ รานอาหารตางประเทศรอยละ  19  รายไดที่เหลืออีกประมาณรอยละ 17 มาจากธุรกิจการขายสงสินคา  

รวมถึงการใหบริการอื่น ๆ เชน บริการสงอาหารถึงบานและการจัดเลี้ยงนอกสถานที่  

 
          หนวย (ลานบาท) 

รายไดแยกตามสินคาและบริการ ดําเนินการโดย %การถือหุน 2549 รอยละ 2548 รอยละ 2547 รอยละ

  ของบริษัทฯ         
    อาหารและเครื่องดื่ม S&P -  1,746   47.1 1,600 47.6% 1,399 47.0% 

    ผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P - 1,584 42.7 1,474 43.9% 1,345 45.0% 

    อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง S&P - 175 4.7 115 3.4% 114   4.0% 

    ผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป S&P - 68 1.8 51 1.5% 49   2.0% 

    มักโรนีและกลิ่นสี S&P - 26   0.7 34 1.0% 38  1.0% 

    สินคาอื่นภายใตช่ือ S&P S&P - 107 2.9 87 2.6% 50  2.0% 

รวม   3,706 100.0% 3,361 100.0% 2,995 100.0% 

 
โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ ป 2549 

 
หากพิจารณาตามรายผลิตภัณฑ ในป  2549  รายไดของกลุมบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มาจาก

อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑเบเกอรี่ เปนหลัก ซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 48 และรอยละ 43 ของรายไดรวมตามลําดับ 

สวนที่เหลืออีกรอยละ 9 มาจาก  อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ผลิตภัณฑเนือ้สัตวแปรรูป มักโรนีและกลิน่สีผสมอาหาร และสินคาอื่น 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภณัฑ 

 

ผลิตภัณฑและบริการ 

 

ผลิตภัณฑ 

 
ผลิตภัณฑของบรษิัทฯ แบงไดเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

 

 1.  ผลิตภัณฑเบเกอรี ่

 บริษัท ฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนารูปแบบใหม ๆ ของเคก ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ โดยเนนการแตงหนา

เคกที่สวยงาม เพื่อรองรับความตองการของลูกคาตามโอกาสและเทศกาลตางๆ ในป 2549 บริษัทฯ ไดดําเนินการขอลิขสิทธ์ิตัว

การตูน (Character) ของดิสนีย มาใชแตงหนาเคกตอเนื่องจากป 2548 อีกทั้งไดนําเสนอเคกแบบมาตรฐานสําหรับจําหนายที่

รานอาหาร S&P โดยเนนการตกแตงแนวใหมดวยช็อคโกแลตที่มีรูปรางและลวดลายตางๆ ซึ่งเคกรูปแบบใหมน้ีไดรับการตอบ

รับอยางดีเปนจากลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดพัฒนาการอบขนมปงมีไส และบรรจุในซองขนมดวยเครื่องบรรจุที่ทันสมัย

ออกจําหนาย ซึ่งไดรับความนิยมจากลูกคาเชนกัน 
 

2. ผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง 

 

 ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังน้ี 
 

2.1 อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง “ควิกมีล” (Quick Meal) ซึ่งผลิตและจําหนายทั้งประเภทอาหารจานเดียว กับขาว 
ขนมหวาน และอาหารมังสวิรัติ เปนผลิตภัณฑที่เหมาะกับวิถีชีวิตอันรีบเรงของคนเมืองซึ่งไมมีเวลาในการ

เตรียมอาหารมากนัก เพียงนําอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง “ควิกมีล” อุนในเตาไมโครเวฟไมก่ีนาทีก็รับประทาน

ได วางจําหนายในราน S&P และซุปเปอรมาเก็ตชั้นนํา 
 

2.2 อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง “เดลิโอ” (Delio) ผลิตและจําหนายอาหารจานเดียวแชเข็งช่ือ “เดลิโอ เทสตี้มีล 

(Delio Tasty Meal) และเคกแชแข็ง มีจําหนายในหางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ และซุปเปอรมาเก็ตชั้นนํา

ทั่วไป เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาใหทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
 

2.3 ผลิตภัณฑประเภทเจลลี่ “เจลีโอ” (Jelio) ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเจลลี่บรรจุถวยพรอมรับประทาน และ

เครื่องดื่มเจลลี่บรรจุขวด จําหนายในราน S&P 

 
 3. ผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป 

 
 บริษัทมีการผลิตผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป โดยเปนการผลิตเพื่อจําหนายใหแกผูบริโภคทั่วไป และผลิต เพื่อเปน

วัตถุดิบใหแกรานอาหารสาขา ผลิตภัณฑดังกลาวประกอบดวย  
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3.1 ผลิตภัณฑไสกรอกและแฮม  ประเภทบรรจุซองสุญญากาศสําหรับขายปลีก อาทิ ไสกรอกแฟรงเฟอรเตอร 

ไสกรอกหมูกระเทียมพริกไทย ไสกรอกชีส ไสกรอกรวมรส แฮม  และอื่นๆ ซึ่งมีจําหนายในรานอาหารสาขา 

หางซูเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อ (Convenient Stores) ตางๆ 

 

3.2 ผลิตภัณฑไสกรอก แฮม และเนื้อหมู - ไกปรุงรส สําหรับสงเปนวัตถุดิบใหกับรานอาหารสาขา เพื่อนําไป

ปรุงอาหารตอไป 

 
 4. ผลิตภัณฑวัตถุดิบผสมอาหาร 

4.1 ผลิตภัณฑวัตถุดิบผสมอาหาร ไดแก ผงฟู ผงคัสตารด สีและกลิ่นผสมอาหารตาง ๆ แปงเอนกประสงค 

นํ้าตาลไอซิ่ง ฯลฯ  ภายใตเครื่องหมายการคา “รอยัลลี”่ (ROYALLEE)  เพื่อจําหนายใหแกลูกคา รานเบ
เกอรี่ ตลอดจนผูผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งวางจําหนายในหางซูเปอรมารเก็ต 

4.2 Food Service บริการการผลิตวัตถุดิบก่ึงสําเร็จรูป เพื่อจําหนายใหกับกลุมลูกคาในธุรกิจอาหารโดยตรง 

เชน รานอาหาร และ  โรงแรมตาง ๆ เปนตน 

 
ในป 2549 การผลิตอาหารทั้ง 4 ประเภทของบริษัทฯ ไดดําเนินการรักษาคุณภาพมาตรฐานสากลที่ไดรับการรับรอง

แลวอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งไดรับการรับรองจากหนวยรับรองระบบ

คุณภาพภาครัฐบาล ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการเกษตรและกรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และระบบ ISO 9001 ซึ่งไดรับการรับรองโดย TÜVNORD ( THAILAND ) 

CO.,LTD. อันเปนหนวยงานรับรองคุณภาพภาคเอกชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับการรับรอง Thailand Number 

1267 จากกรมประมง สําหรับผลิตภัณฑอาหารทะเลแชเยือกแข็งที่จะสงออกไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรป  

 

 5. ผลิตภัณฑอื่น ๆ  
 

5.1 บริษัทฯ ไดวาจางผูผลิตภายนอกใหผลิตสินคาประเภทอื่น ๆ เชน ขาวเกรียบกุง-ปลา ถ่ัวอบกรอบ     

ปลาหมึกกรอบ ขนมไทย รังนก ซุปไกสกัด ฯลฯ ภายใตช่ือ S&P เพื่อจําหนายตามรานสาขาตางๆ ทั้งน้ี 
บริษัทฯ ไดใชกระบวนการคัดสรรผูผลิตที่ไดคุณภาพและมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กําหนด 
 

5.2 บริษัทฯ ไดผลิตน้ําสลัด ซปุและซอสตางๆ ภายใตช่ือ “Patio” เพื่อจําหนายทั้งในรานสาขาและหางซูเปอรมารเก็ต
ช้ันนําอีกดวย 

 
5.3 สําหรับผลิตภัณฑภายใตช่ือ Vanilla ไดมีการพัฒนาสินคาหลากหลายประเภทเพือ่วางจําหนายในราน ไมวาจะ

เปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ อุปกรณทําเบเกอรี่ ตลอดจนของที่ระลึก เชน เส้ือยืด ผากันเปอน นาฬิกา ฯลฯ  
 

การบริการ 
 
ธุรกิจการบริการของบริษัทฯ แบงไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 

1. รานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ ใหบริการภายใตช่ือรานตาง ๆ ดังน้ี 
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1.1 S&P Restaurants – เปนรานอาหารที่ใหบริการเต็มรูปแบบดวยอาหารนานาชนิด เคก  ของหวาน ไอศกรีมและ

เครื่องดื่ม โดยใหบริการกลุมลูกคาที่หลากหลาย ต้ังแตครอบครัว นักเรียนนักศึกษา และคนทํางาน  
 

1.2 S&P Bakery Shop – เปนมุมจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่ “S&P” ต้ังอยูในศูนยการคาชั้นนํา ซูเปอรสโตร ดิสเคานท
สโตร โรงพยาบาล อาคารสํานักงาน และสถานีบริการน้ํามัน ซึ่งเปนทําเลที่มีผูบริโภคสัญจรไปมาคับคั่ง  

 

1.3 Patara – เปนรานอาหารซึ่งเจาะกลุมลูกคาระดับบนและลูกคาชาวตางประเทศ ใหบริการอาหารไทยที่จัดแตงแบบ

รวมสมัย ดวยเมนูหลากหลาย ทามกลางบรรยากาศหรูหรา   
 

1.4 Patio – เปนรานอาหารฝรั่งในบรรยากาศสบาย ๆ โดยมีเมนูอาหารซึ่งคัดสรรแลว และจัดเสิรฟอยางมีสไตล 

นอกจากนี้ ทางรานยังจําหนายผลิตภัณฑโฮมเมดจําพวก นํ้าสลัด ซุป พาสตา ซอสรสตาง ๆ อีกดวย  
 

1.5 Vanilla - เปนรานอาหารและเบเกอรี่แนวทันสมัย จําหนายอาหารฝรั่งและขนมหวานประเภทตางๆ  จัดบรรยากาศ
รานเจือกลิ่นอายแบบยุโรป เพื่อรองรับกลุมลูกคาที่เปนคนรุนใหม นอกจากนี้ยังเปดสอนการทําอาหารใหกับผูที่สนใจ

ดวย ทั้งน้ี ภายใตช่ือ Vanilla จะแบงเปนรานอาหารในแนวตางๆ เชน Vanilla Industry, Vanilla Restaurant และ 

Vanilla Brasserie เปนตน  

 

1.6 Blue Cup & Tea - เปนเคานเตอรกาแฟจําหนายกาแฟสดคุณภาพดี ปจจุบันมีใหบริการในราน S&P 120 จุด 

นอกจากนี้ยังไดเปดราน Bluecup ที่เนนการจําหนายกาแฟและชาชั้นดีจากตางประเทศขึ้นเปน 2 สาขา 

 

1.7 Grand Seaside -  เปนรานอาหารทะเลตั้งอยูที่แหลมฟาน อําเภอศรีราชา ใหบริการอาหารตาง ๆ โดยเนน

เมนูอาหารทะเลที่สด สะอาด ทามกลางบรรยากาศชายทะเล และยังมีบริการจัดเลี้ยงสําหรับแขกจํานวนมากอีกดวย  
 

1.8 มังกรทอง  บริการอาหารจีนสมัยใหมรสชาติระดับภัตตาคาร พรอมติ่มซํารสเลิศ ใหบริการในราน S&P สาขาสุขุมวิท 

26 บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ และจําหนายขนมไหวพระจันทรที่เกาแกและมีช่ือเสียงมายาวนาน 

 
ตารางแสดงจํานวนสาขารานอาหารและรานเบเกอรี่ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังน้ี 
 สาขาในกรุงเทพฯ สาขาตางจังหวดั รวมทั้งสิ้น 
        รานอาหาร   S&P 54 32 86 
        รานเบเกอรี่  S&P 94 66 160 
        รานอาหาร  Patara 1 - 1 
        รานอาหาร  Patio 3 - 3 
        รานอาหาร  Vanilla 3 - 3 
        รานกาแฟ Bluecup 2 - 2 
      รานอาหาร Grand Seaside - 1 1 
                     รวม 157 99 256 
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2. รานอาหารในตางประเทศ 
 

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด เปนผูบริหารรานอาหารสาขาของเอสแอนดพีในตางประเทศ ซึ่งปจจุบันมีอยู 20 

สาขา ภายใตช่ือตางๆ ดังน้ี 
  

2.1  Patara Fine Thai Cuisine เปนรานอาหารไทยรวมสมัยเจาะกลุมลูกคาระดับบน      โดยเนนความประณีต

ในการนําเสนอ รสชาติของอาหาร การใหบริการ ตลอดจนรูปแบบการตกแตงราน อาหารของราน 
“Patara” มีรสชาติที่คงเอกลักษณของอาหารไทยแท ๆ ถึงแมจะเปนรานอาหารที่ใหบริการแกลูกคา

ชาวตางชาติ   
 

2.2   Siam Kitchen - เปนรานอาหารไทยแบบเรียบงายในสิงคโปร เนนอาหารจานเดียว ทําเลที่ต้ังสวนใหญจะ
อยูตามหางสรรพสินคาในแหลงชุมชน เพื่อสามารถเขาถึงผูบริโภค ไดงาย การตกแตงรานใชรูปแบบ

ทันสมัย แตแฝงความเปนไทยดวยวัสดุอุปกรณที่ใช    สยามคิทเชนมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก ซึ่งทางรานไดรับเครื่องหมายรับรองฮาลาล (Halal) ทําใหสามารถใหบริการลูกคา
ชาวมุสลิมที่มีอยูเปนจํานวนมากในสิงคโปร   

 

2.3  Thaï - เปนรานอาหารไทยแนวรวมสมัยอยูในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด เนนเมนูอาหารไทยผสม
ตะวันตก ตกแตงรานในแนวหรูหรา เจือกลิ่นอายความเปนไทยดวย  วัสดุตกแตง  

 

2.4  Patio – เปนรานอาหารไทย – อิตาเลียน ในบรรยากาศสบาย ๆ เมนูเนนอาหารตะวันตกที่ คัดสรร

แลว โดยมีเมนูอาหารไทยบางรายการซึ่งเปนที่ชื่นชอบของชาวตางประเทศ ตกแตงรานในแบบเรียบ

งาย และใชวัสดุตกแตงรานจากประเทศไทยเพื่อแสดงเอกลักษณของความเปนไทย  
 

 
ตารางแสดงจํานวนสาขารานอาหารตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังน้ี 
 ประเทศ

อังกฤษ 

ประเทศ

สวิตเซอรแลนด 

ประเทศ

สิงคโปร 

ประเทศ

ไตหวัน 
รวมทั้งสิ้น 

        รานอาหาร  Patara 4 1 2 1 8 

        รานอาหาร  Patio    3 3 

        รานอาหาร Siam Kitchen   8  8 

        รานอาหาร THAI  1   1 

                     รวม 4 2 10 4 20 
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3. บริการจัดสงอาหารถึงบานและจัดเลี้ยงนอกสถานที ่
 

3.1 บริษัทฯ ใหบริการจัดสงอาหารถึงบาน โดยลูกคาสามารถโทรศัพทไปยังหมายเลขใหม คือ“1344” (สําหรับ

เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัด) เพื่อสั่งอาหารและผลิตภัณฑตางๆ ของ S&P นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังใหบริการอาหารปนโต ซึ่งมีรายการอาหารที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ปจจุบันบริการจัดสง

อาหารถึงบานไดรับความนิยมจากลูกคาเปนอยางมาก มีผูบริโภคใชบริการเปนจํานวนกวา 1,000 รายการ

ตอวัน และมีผูใชบริการอาหารปนโตเฉลี่ย 1.500 รายตอเดือน และในป 2549 ไดเพิ่มบริการจัดสงอิตา

เลียนพิซซา “พิซซานอตติ” เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคาเพิ่มมากขึ้น ในป 2550 บริษัทฯ มีแผนจะขยายพื้นที่

การจัดสงเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหกวางขวางมากขึ้น 
 

3.2 บริษัทฯ มีบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในนาม “Caterman” โทร. 0-2314-0990-1 มีบริการจัดเลี้ยงหลาย

รูปแบบ ต้ังแตงานเลี้ยงพระ บุฟเฟต ค็อกเทล ของวางพรอมชา-กาแฟ อีกทั้งอาหารวางพรอมเครื่องดื่มบรรจุ

กลอง (Snack Box) รวมถึงบริการจัดเลี้ยงแบบ Sit down Dinner ซึ่งอาหารเปนการผสมผสานอาหารจากแบ

รนดตาง ๆ ในเครือ ไมวาจะเปนอาหารจากราน S&P, Patara, Patio Vanilla, มังกรทอง และกาแฟชั้นดีจาก 

Bluecup โดยเปนการใหบริการแบบครบวงจรจากบริกรที่มีความชํานาญ พรอมบริการจัดโตะ จัดดอกไม และ

จัดเตรียมอุปกรณเครื่องใชที่จําเปนสําหรับงานเลี้ยง ปจจุบันบริการจัดเลี้ยงมีกลุมลูกคา เชน หนวยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน สถานทูต ฯลฯ สามารถรองรับความตองการของลูกคาไดไมจํากัดจํานวน

และปริมาณ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียง  
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• การตลาด          

 

นโยบายการตลาดที่บริษัทฯ ยึดถือเปนปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมาตลอดจนระยะเวลา 33 ป คือ การสราง

ความพึงพอใจใหกับลูกคา และใหลูกคาตระหนักถึงช่ือของ S&P “ช่ือนี้มีแตความผูกพัน” เมื่อนึกถึงอาหารและเบเกอรี่ที่มี

คุณภาพและบริการอันอบอุนนาประทับใจ สมกับคําขวัญ “ผูใหบริการชั้นยอด และผลิตภัณฑช้ันเยี่ยม” (Super Service & 

Premium Products) ในแวดวงอาหารและเบเกอรี่ 

 

กลยุทธทางการตลาดของบริษัท 

   

การมองกลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯ แยกเปนแตละแบรนดซึ่งจะเนนใหความสําคัญทางดานผลิตภัณฑและดาน

การบริการใหเหมาะสมกับลูกคาหลักในแตละแบรนดน้ันๆ ปจจุบันธุรกิจ S&P เปน     แบรนดหลักซึ่งเปนธุรกิจรานอาหาร

และเบเกอรี่ที่ใหบริการแกครอบครัวในระดับกลาง นอกเหนือจากนี้ เอสแอนดพี ยงัมีบริการจัดสงอาหารถึงบาน บริการอาหาร

ปนโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มี รานอาหารทั้งในและตางประเทศ รวมไปถึงผลิตภณัฑที่มีการแขงขันในตลาด เชน 

Bluecup Coffee , ขนมไหวพระจันทรมังกรทอง , และผลิตภัณฑ Delio ที่แพรหลายในซุปเปอรมาเก็ต ทั่วไป กลยุธทาง

การตลาด ของบริษัทฯ แบงไดเปน 4 ประเภทดังน้ี 

  

1.  ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

 

บริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ทั้งทางดานอาหารและเบเกอรี่อยางตอเนื่อง          เพื่อตอบสนองความ

ตองการ และวิถีชีวิตของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอด ตัวอยางของผลิตภัณฑใหมๆ ที่พัฒนาขึ้นในป 2549 ไดแก 

ขนมหวาน (Chilled Dessert) 4 รูปแบบ คือ พายบลูเบอรี่ครีมชีส คัสตารดคาราเมล พุดดิ้งท็อฟฟ และพุดดิ้งช็อคโก

แลต, สตรอเบอรี่ดรีมโรล, ขนมปงไฮแคลเซียม ผลิตภัณฑเจลลี่ผสมนํ้าผลไมสําเร็จรูปตรา “เจลิโอ” (Jelio) เคกเนย

แชแข็งรสเนยสด และรสช็อกโกแลตมารเบิ้ลตรา “เดลิโอ” (Delio) เปนตน  

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนําเสนอผลิตภัณฑภายใตช่ืออื่นนอกเหนือจากชื่อ S&P ซึ่งไดแก Patio, Vanilla 

และ Delio เพื่อเปนการขยายฐานไปสูกลุมลูกคาใหมๆ อีกดวย 

 

ทางดานบรรจุภัณฑ บริษัทฯ ยังคงมุงเนนการพัฒนาบรรจุภัณฑใหทันสมัย สวยงาม และนําไปใชประโยชน

ได  

 

2.  การกําหนดราคา  

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังน้ี 

-  ตนทุนของวัตถุดิบหลัก และตนทุนในการผลิต 

  -  ราคาขายผลิตภัณฑของคูแขง หรือเกณฑราคาขายโดยทั่วไปในตลาด 

  -  อัตราผลกําไรขั้นตนที่ตองการสรางจากผลิตภัณฑกลุมน้ันๆ 
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3.  ชองทางการจัดจําหนาย  

 

บริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายหลักอยู 6 ชองทาง ไดแก 

 

3.1 รานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ – ปจจุบันรานอาหารในเครือของ S&P มีทัง้หมด 96 สาขา 

(รวมราน Patara, Patio, Vanilla, Bluecup แกรนดซีไซดและมังกรทอง) และรานเบเกอรี่ทั้งหมด 160 สาขา  

ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศ   

 

3.2 รานอาหารในตางประเทศ – ปจจุบันมี 20 สาขา ใน 5 ประเทศ   ภายใตช่ือ  Patara, Siam 

Kitchen, Thai และ Patio 

 

3.3 บริการจัดสงถึงบาน ผานเลขหมายโทรศัพท 1344 ใหบริการรับสั่งอาหารเพื่อใหจัดสงอาหารถึง

บาน และจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในนาม Caterman โทร.02-314-0990 รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตาง ๆ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3.4 ซูเปอรมารเก็ต คอนวีเนียนสโตรและรานคาปลีก – บริษัทฯ ไดมีการกระจายสินคาคุกก้ี Delio 

อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ขนมไหวพระจันทร และผลิตภัณฑอื่นๆ ภายใตช่ือ S&P ไปตามซูเปอรมารเก็ตชั้นนําและ

คอนวีเนียนสโตรทั่วประเทศ เพื่อบริการผูบริโภคกลุมตางๆ ไดอยางทั่วถึง และทําใหสินคาของบริษัทฯ เปนที่

รูจักมากขึ้น 

 

3.5 การสงออก – บริษัทฯ ไดขยายตลาดอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง และขนมไหวพระจันทร ไปจําหนายใน

ตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป โดยผานตัวแทนจัดจําหนายในประเทศนั้นๆ และได

กําหนดเปาหมายที่จะเพิ่มความสําคัญของตลาดตางประเทศใหมากขึ้น โดยไดปรับปรุงและขยายสวนการผลิต

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับนโยบายดังกลาว 

 

3.6 ลูกคากลุมรานอาหาร และโรงแรมตาง ๆ– บริษัทฯ ไดใหบริการผลิตวัตถุดิบก่ึงสําเร็จรูป (Food 

Service) เพื่อจําหนายใหกับกลุมลูกคาในธุรกิจอาหารโดยตรง เปนตน 

 

4. การโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการตลาด  

 

ป 2549 บริษัทฯ ไดจัดทําแผนโฆษณา ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด เพื่อสรางความผูกพัน  

ความสุขใจใหกับผูบริโภค และมุงตอกย้ําถึงความเปนหนึ่งทางดานผลิตภัณฑ และบริการอยางตอเนื่อง 

 

 ดานการโฆษณา บริษัทฯ ไดจัดทําโฆษณาสื่อถึง “ความผูกพัน” ในชุด Smile เผยแพรผานสื่อโทรทัศนชองตาง ๆ 

และโฆษณาบริการ Deliveryอยางตอเนื่อง ภายใตแคมเปญความหลากหลายของเมนูที่ลูกคาสามารถเลือกสรรได นอกจากนี้ยัง

ไดโฆษณาแคมเปญตาง ๆ ผานสื่อโฆษณา Mupi Ad.ใหลูกคาไดรับรูขาวสารอยางตอเนื่องตลอดทั้งป 
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 ดานการประชาสัมพันธ และลูกคาสัมพันธ  

 

 ในป 2549 บริษัทไดเขารวมจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธองคกรในงานแสดงสินคาตางๆ อาทิ “งานรักลูกเฟส

ติวัล” “งานมหัศจรรยวันปดเทอม” ฯลฯ เพื่อใหบริษัทฯ เปนที่รูจักแพรหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังไดจัดกิจกรรมสอนแตงหนาเคก

ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ ในโครงการ “S&P Jak-ka-Jee Happy Bakery 2006” 

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีสําหรับเยาวชนและครอบครัว อีกทั้งใหการสนับสนุนการแขงขัน “Soccer Junior Awards” ซึ่ง
เปนโครงการที่เปนประโยชนตอเยาวชน 
 
 ในแตละป บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพือ่เปนการคืนกําไรใหลูกคาที่เปนสมาชิกและเสริมสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัทฯ กับสมาชิก โดยในปจจุบัน สมาชิกแบงเปน 2 กลุม คือ สมาชิก “S&P Jak-ka-Jee Club” ซึ่ง

เปนสมาชิกกลุมเด็กที่มีอายุระหวาง 7-14 ป และสมาชิกกลุมผูใหญซึ่งถือบัตร “S&P Family Card” กิจกรรมตางๆ ที่จัดใหแก

สมาชิกในป 2549 ประกอบดวย  

• กิจกรรม Cooking Class อาทิ “มือ้นี้เพื่อแม” เมื่อวนัที่ 12 สิงหาคม และ ”มื้อนี้เพื่อพอ” เมื่อวันที่ 3 

ธันวาคม 

• กิจกรรม S&P Summer Camp – รองเพลง เตนรํา ทําศิลปะ 

• กิจกรรมแตงหนาเคก 

• กิจกรรมสงเสริมการตลาดรวมกับสวนสนุก Dream World ใหสวนลดพิเศษและบัตรรวมเครื่องเลนฟรี
สําหรับสมาชิก 

•  รายการ “ดูหนังฟรี ! กับ S&P” สําหรับภาพยนตรที่ไดรับความนิยม อาทิ “Pirates of The Caribbean – 

Dead Man’s Chest”, “ไอมดแดง”, “Masked Rider Show 2006”, “Rally Fantasia”  

• กิจกรรม Walk Rally ณ พิพิธภัณฑเด็ก กรุงเทพฯ  

• กิจกรรมสงทายป “S&P Family Day” ซึ่งเปนกิจกรรม Car Rally เยีย่มชมสาขาและโรงงานพรอม
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน ณ รานอาหาร  สาขาแกรนดซีไซด ศรีราชา  ชลบุรี 

 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงบทบาทหนาที่ และใหความสําคัญตอกิจกรรมชวยเหลือสังคมมาโดยตลอด  

ในป 2549 บริษัทฯ ไดมอบเคกใหแกมูลนิธิ และองคกรตางๆ จํานวน 50 แหงในโครงการ “S&P 2006 Wishes … Cake A 

Wish Make A Wish” อีกทั้งรวมบริจาคเงินและผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เพื่อเปนการตอบแทนสังคมและสราง

ภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร  และยังไดจัดงานเปดตัวผลิตภัณฑขนมไทยรวมสมัย ในชื่อ “S&P Simply Thai” Delicacies 

Exhibition  เพื่อแนะนําผลิตภัณฑขนมไทยที่จะจําหนายในราน S&P ในป 2550 โดยเริ่มจําหนายใน 10 สาขาที่ผูคนสัญจรคับ

คั่ง เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสานตํานานขนมไทย  

 

 ดานการสงเสริมการตลาด บริษัทฯยังคงใชกลยุทธสงเสริมการตลาดดวยแคมเปญวันพุธ ลดเบเกอรี่ 20 % และ

แคมเปญ 4 ฟรีอีก 1 สําหรับเทศกาลปใหม และเทศกาลไหวพระจันทร สําหรับป 2549  บริษัทฯ ยังไดจัดแคมเปญใหญอีก 3 

แคมเปญ คือ Sweet love, Happy Summer และSimply Toy ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี 
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การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท 

 
การคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภคเปนนโยบายสําคัญที่บริษัทฯ ยึดถืออยางเครงครัด โดยเริ่มต้ังแต

การจัดหาวัตถุดิบซึ่งแผนกจัดซื้อสวนกลางเปนผูจัดหา และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบกอนที่จะจัดสงไปตามสาขาตางๆ ยกเวน

ของสดบางอยางที่ผูขายจะสงตรงไปยังสาขาเพื่อรักษาความสดใหม นอกจากนี้ แผนกจัดซื้อสวนกลางยังเปนผูวางแผนจัดซื้อ

วัตถุดิบลวงหนา มีการใชระบบ E-Auction สําหรับวัตถุดิบบางรายการ และรวมมือกับผูขายในการพฒันาวัตถุดิบใหไดคุณภาพ
อีกดวย 

ในป 2549 บริษัทฯ ไดรับผลกระทบพอสมควรจากสถานการณการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องของราคาน้ํามันเกือบทุก

ไตรมาส เปนผลใหตนทุนการผลิตอันไดแกตนทุนของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ คาใชจายดานพลังงานและการขนสงสูงขึ้นตามไปดวย 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ไดดําเนินการเจรจา

ตอรองราคากับผูขายวัตถุดิบใหอยูในระดับที่ยอมรับได จัดหาแหลงวัตถุดิบและบรรจุภัณฑสํารองเพื่อเพิ่มความแขงขันของราคา 

รวมถึงการปรับปรุงสูตรการผลิต จัดหาวัตถุดิบสํารองทดแทน ตลอดจนปรับปรุงเสนทางการเดินรถใหสอดคลองกับจุดสงสินคา

ทั้งหมด 

 วัตถุดิบที่สําคัญของผลิตภัณฑเบเกอรี่ ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบรษิัทฯ  เชน แปง นํ้าตาล นม เนย ไข ลวนเปนวัตถุดิบ

ที่จัดหาไดงายภายในประเทศ จึงไมประสบปญหาเรื่องการขาดแคลน ทั้งน้ี บริษัทฯ ใชวิธีจัดซื้อจากผูจัดจําหนายทั่วไป โดยเนน

เร่ืองความปลอดภัยของผูบริโภคเปนหลัก อาทิ การจัดหาไขไกสดและเนื้อไกจากฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุ

สัตวเทานั้น และ กําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมเพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสุขลักษณะที่ดี ในสวนของวัตถุดิบประเภทเนื้อ

สุกร บริษัทฯ จัดซื้อจากแหลงผลติเนื้อสุกรปลอดสารเรงเนื้อแดงจากซึ่งไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวเชนกัน 

สําหรับผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เน้ือสัตวแปรรูป และอื่น ๆ น้ัน วัตถุดิบที่สําคัญ เชน เน้ือหมู เน้ือวัว แปง และ

นํ้าตาล เปนวัตถุดิบที่จัดหาไดงายในประเทศเชนกัน  จึงไมประสบกับปญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ ยกเวนวัตถุดิบบางอยาง 

เชน ไสแกะสําหรับทําไสกรอกซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ แตก็ไมมีปญหาเรื่องการขาดแคลนสําหรับบริษัทฯ แตประการใด  

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะยกระดับประสิทธิภาพการผลิต โดยยังคงคุณภาพเทียบเทาเดิมหรือดีกวาเดิม ในปที่ผานมา 

การรณรงคใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต สงผลใหปริมาณการสูญเสีย

จากการผลิตของสายการผลิตเบเกอรี่ลดลงจากเดิมไดถึงกวารอยละ15 ซ ึ่งเปนการชวยควบคุมตนทุนการผลิตอีกทางหน่ึง 
นอกจากนี้ โครงการอนุรักษพลังงานที่สายการผลิตอาหารไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2548 ไดสงผลใหบริษัทฯ 

สามารถประหยัดคาไฟฟาไดอยางมีนัยสําคัญ ความพยายามเหลานี้ ทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาระดับของคาใชจายในป 2549 

ใกลเคียงกับปที่ผานมา  
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 
 สภาพสังคมปจจุบันที่คนไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น ผลักดันใหธุรกิจรานอาหารมีอัตราการ

เจริญเติบโตอยูในเกณฑดี แตในขณะเดียวกัน การแขงขันในธุรกิจนี้ก็มีความรุนแรงเชนกัน เพราะมีผูประกอบการรายใหม ๆ 

เขามาในตลาดตลอดเวลา บริษัทฯ จึงตองปรับกลยุทธเพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดเอาไว และเตรียมพรอมสําหรับการ

ขยายตัวไดทุกเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดปรับนโยบายใหเขากับพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันที่หันมาใหความใสใจตอ

สุขภาพและคุณคาของอาหาร โดยหันมาเนนเมนูอาหารที่เปนแนวเพื่อสุขภาพมากขึ้น 
 
 ในสวนของธุรกิจเบเกอรี่ น้ัน เน่ืองจากเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูงทั้งจากผูประกอบการในประเทศและ

ตางประเทศ ดังน้ัน นอกเหนือจากการใหความสําคัญดานความสะอาดและรสชาติที่ดีตามมาตรฐานของ S&P แลว บริษัทฯ ยัง

เนนการพัฒนาบรรจุภัณฑที่ใหทั้งความสวยงาม เก็บถนอมอาหารไดดี และสะดวกแกการบริโภค ทั้งน้ี เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา

ใหกับสินคาเบเกอรี่ของบริษัทฯ และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังไดตอกย้ําความเปนผูนําในเรื่อง

ของขนม โดยการผลิตขนมไทยหลากหลายชนิด เชน ขนมหนานวล ปนขลิบทอด สาคูไสหมู ชอมวง ฯลฯ พรอมทั้งจัดกิจกรรม

สงเสริมใหผูบริโภคหันมานิยมขนมไทยซึ่งถือเปนเอกลักษณโดดเดนประการหนึ่งของบริษัทฯ 
 

 สําหรับธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแชแข็งซึ่งแนวโนมที่จะขยายตัวสูงอยางตอเนื่อง สอดคลองกับวิถีชีวิตอันรีบเรงของกลุม

ผูบริโภคสมยัใหมในเขตเมืองนั้น  แมวาในปที่ผานมา มผีูผลิตหลายรายเขามาแขงขันในตลาดนี้มากขึ้น แตธุรกิจอาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งของบริษัทฯ ก็ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ  ทั้งน้ี นอกจากความ

พยายามในการพัฒนาเมนูอาหารใหมๆ เขาสูตลาดแลว บริษัทฯ ยังไดเร่ิมเนนชองทางการตลาดใหม โดยการขายใหผูใช

โดยตรง ซึ่งนับวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 

บริษัทฯ มุงเนนการวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด ทั้งในดานการเพิ่มผลิตภัณฑประเภทใหมๆ และการพัฒนาคุณภาพ

ของสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการอันหลากหลายของลูกคาและรองรับสภาพการแขงขันในตลาดที่ทวีความ

รุนแรงยิ่งขึ้นตามลําดับ 

ในแตละป บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมไมตํ่ากวา 80 รายการ ทั้งที่เปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

และผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป ฯลฯ  สําหรับผลิตภัณฑใหมที่สําคัญของบริษัทฯ ในป 2549 ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องดื่มเยลลี่ที่มี

สวนผสมของผลไมสด สําหรับคนรุนใหมที่หวงใยในสุขภาพมากขึ้น และ Disney Jelly สําหรับเด็ก โดยใชวัตถุดิบที่มีความ

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสดใหมอยูเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดงาน “Simply Thai” เพื่อแนะนําขนมไทยชนิดตางๆ 

ตอผูบริโภค ซึ่งนอกจากจะเปนการอนุรักษขนมไทยแลว ยังเปนการตอกย้ําถึงความเปนผูนําในเรื่องขนมนานาชนิดที่แสนอรอย

ของบริษัทฯ อีกดวย 

ในดานการพัฒนาคุณภาพ ในป 2549 สายการผลิตคุกก้ีของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการจัดทําระบบคุณภาพ 

British  Retail  Consortium  (BRC)    เพื่อรองรับการสงสินคาไปจําหนายยังประเทศอังกฤษ    และไดรับใบรับรองระบบ 

ISO22000:2005     ซึ่งเปนระบบจัดการความปลอดภัยอาหารที่รวมหลักการของ GMP, HACCP   และ   ISO9000   เขา
ดวยกัน โดยนําเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการกระบวนการตาง ๆ  ในอุตสาหกรรมอาหาร    ภายใตกรอบ

การทํางานเชิงปองกันตลอดหวงโซอาหาร    เพื่อพัฒนาระบบประกันความปลอดภัยอาหารอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ   ตระหนักถึงความจําเปนในการปรับตัวเพื่อใหกาวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและล้ําหนาอยูตลอดเวลา จึง

ไดจัดสงผูบริหารและพนักงานที่เก่ียวของไปศึกษาดูงานในประเทศตาง ๆ   อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส เดนมารค และ

สหรัฐอเมริกา     เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับกลับมาพัฒนาและปรับปรุงใหสินคาและบริการของบริษัทมีคุณภาพ

และทันสมัยทัดเทียมมาตรฐานสากล  
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินถาวร 

 บริษัทฯ และบรษิัทยอยมีทรัพยสินที่เปนที่ดินและอาคารใชเปนสํานักงาน และโรงงาน มีมูลคาบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม  2549   มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี  

 

 ท่ีดินและอาคาร ลักษณะกรรมสทิธิ มูลคาบัญชี (สุทธิ) 
ที่ดิน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 109 ตารางวา 
เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กทม.  

เจาของ 7.88 

ที่ดิน 16 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร 93 ตารางวา 
เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 เขตพระขโนง กทม. 

เจาของและสิทธิการ

เชา 
22.39 

ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 88 ตารางวา 
เลขที่ 335 ถนนบอนดสตรีท อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 

เจาของ 14.96 

ที่ดิน 1 แปลง เน้ือที่ 2 ไร 2 งาน 95 ตารางวา 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูที่ 4 เขตลาดกระบัง กทม. 

เจาของ

 
 

17.93 
 
 

ที่ดิน 1 แปลง   เน้ือที่  2  ไร  3  งาน  95  ตารางวา                         
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่  หมูที่ 4 เขตลาดกระบัง กทม. 

เจาของ 20.00 

ที่ดิน  1   แปลง  เน้ือที่   38  ไร  3  งาน  46  ตารางวา

เลขที่ 86 หมู 4 บางนา-ตราด กม. 23.5 อําเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 
เจาของ 142.60 

 
ที่ดิน  3   แปลง  3  คูหา    เน้ือที่  80  ตารางวา  

เลขที่ 75/51-53  หมู 6  ต. รัษฎา  อ.เมืองภูเก็ต  จ. ภูเก็ต  
เจาของ 0.57 

ที่ดิน  3   แปลง  3  คูหา  เน้ือที่  97  ตารางวา  

เลขที่ 300/9  ถ.มณีนพรัตน  ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม  จ.เชียงใหม 
เจาของ 7.13 

 
ที่ดิน   3  แปลง    เน้ือที่   3   ไร   
ถนนกรุงเทพกรีฑา  เขตสะพานสูง  กทม. 

เจาของ 23.30 

อาคารสํานักงานใหญ 7 คูหา 5 ช้ัน 
เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กทม. 

เจาของ 1.66 

อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62 
เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 เขตพระโขนง กทม. 

เจาของ 8.48 

อาคารสํานักงานรานสาขาเมืองทองสูง 6 ช้ัน 
เลขที่ 335 ถนนบอนดสตรีท อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 

เจาของ 8.12 

อาคารโรงงานไสกรอก ครัวกลาง เสนพลาสตา 2 ช้ัน 3 หลัง

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูที่ 4 เขตลาดกระบัง กทม 
เจาของ 56.46 
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 ท่ีดินและอาคาร ลักษณะกรรมสทิธิ มูลคาบัญชี (สุทธิ)

อาคารโรงงานเบเกอรี่เชียงใหม

เลขที่ 11/2 ถนนเชียงใหม-ลําพนู อ.เมือง เชียงใหม 
เจาของ 0.34 

อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5 
เลขที่ 86 หมู 4 บางนา-ตราด กม. 23.5 อําเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 

เจาของ 57.39 

อาคารโรงทําเบเกอรี่ภูเก็ต    
เลขที่ 75/51-53  หมู 6  ต. รัษฎา  อ.เมือภูเก็ต  จ. ภูเก็ต  

เจาของ 3.22 

 
หมายเหต:ุ * บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันใด ๆ  

  

 

 พื้นที่เชาดําเนินงาน 

 พื้นที่การดําเนินงานของกิจการรานอาหารและรานเบเกอรี่ของ S&P สวนใหญจะทําสัญญาเชาระยะเวลาสั้น    3  ป 

เพื่อลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนที่คอนขางสูง เน่ืองจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการคาที่เปลี่ยนแปลงรวดเรว็

มาก อยางไรก็ตาม มีรานอาหารบางสาขาจะเปนการเชาพื้นที่ระยะยาวภายในอาคารและศูนยการคา มีมูลคาสินทรัพยที่รวม

สวนปรับปรุงแลว   ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  2549   สรุปไดดังน้ี  

สาขา ระยะเวลาเชาและมูลคาสิทธิการเชา มูลคาทางบัญชี (สุทธิ) 
(ลานบาท) 

ฟอร่ัม ชลบุรี 
ศูนยการคาฟอรั่ม ชลบุรี  เน้ือที่ 233 ตรม 

เชาระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดป 2557

 
2.35

อิมพีเรียล สําโรง 
ศูนยการคาอิมพีเรียลพลาซาสําโรง เน้ือที่ 302 ตรม. 

เชาระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดป 2560

 
8.28

สยามจัสโก สขุาภิบาล1 

ศูนยการคาจัสโก สุขาภิบาล 1   เน้ือที่  400  ตรม. 
เชาระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 2555

 
2.22

สยามสแควร 
ศูนยการคาสยามสแควรอาคารสูง  4 ช้ัน 4  คูหา 

เชาระยะเวลา 5 ป ส้ินสุดป 2548 6.40

สีลม คอมเพล็กซ 

ศูนยการคาสีลมคอมเพล็กซ  เน้ือที่  228  ตรม. 
เชาระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 2554

 
7.74

เซ็นทรัล บางนา 

ศูนยการคาเซ็นทรัลบางนา เน้ือที่ 381 ตรม. 
เชาระยะเวลา 30 ป ส้ินสุดป 2566

 
10.85

โรบินสัน รัชดา 

ศูนยการคาโรบินสันรัชดา เน้ือที่ 324 ตรม. 
เชาระยะเวลา  20 ป ส้ินสุดป 2551

 
1.03

บางลําพู งามวงศวาน 

ศูนยการคาบางลําพู งามวงศวาน เน้ือที่ 388 ตรม. 
เชาระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 2552

 
1.71
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สาขา ระยะเวลาเชาและมูลคาสิทธิการเชา มูลคาทางบัญชี (สุทธิ) 

(ลานบาท) 
รอยัล เจริญนคร 

ศูนยการคารอยัลพลาซาเจริญนคร เน้ือที่ 384 ตรม. 
เชาระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 2554

 
2.70

อารซีเอ 
ศูนยการคารอยัล ซิต้ี อเวนิว อาคารแถว 4 ช้ัน 

เชาระยะเวลา 26 ป ส้ินสุดป 2562

 
9.45

เฉลิมกรุง  

โรงภาพยนตเฉลิมกรุง เน้ือที่ 387ตรม. 
เชาระยะเวลา 30 ป ส้ินสุดป 2563

 
12.49

ฟวเจอรพารค บางแค 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค บางแค เน้ือที่ 350 ตรม. 
เชาระยะเวลา 27 ป ส้ินสุดป 2563

 
13.84

เซ็นทรัล ปนเกลา 

ศูนยการคาเซ็นทรัลปนเกลา เน้ือที่ 253 ตรม. 
เชาระยะเวลา 20 ป ส้ินสุดป 2558

 
7.52

โชตนามอลล เชยีงใหม  

ศูนยการคาโชตนามอลล เชียงใหม เน้ือที่ 240 ตรม. 
เชาระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 2549

 
0.00

แอรพอรต พลาซาเชียงใหม  

แอรพอรตพลาซาเชียงใหม เน้ือที ่302 ตรม. 
เชาระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 2550

 
0.31

ไดอานา หาดใหญ  

หางสรรพสินคาไดอานา หาดใหญเน้ือที่ 310 ตรม. 
เชาระยะเวลา 12 ป ส้ินสุดป 2551

 
1.16

มาบุญครองเซ็นเตอร 

อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร เน้ือที่ 40.67 ตรม. 
เชาระยะเวลา 10 ปส้ินสุดป 2553

 
5.36

เดอะมอลล โคราช  

หางสรรพสินคาเดอะมอลล โคราช เน้ือที่ 225 ตรม. 
เชาระยะเวลา 26 ป ส้ินสุดป 2570

 
13.48

สาทร  

เลขที่ 2 ซ.สาทร 11 ถนนสาทรใต เน้ือที่ 735 ตรม. 
เชาระยะเวลา 10 ป ส้ินสุดป 2555

 
0.00

สุวรรณภูม ิ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เน้ือที่ 200 ตรม. 
เชาระยะเวลา 5 ป ส้ินสุดป 2554

 
13.67

  
 
สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณการดําเนินงานและผลิตสินคาของบริษัทฯ จะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลางใชผลิตอาหาร

และเบเกอรี่ มีมูลคาตอเครื่องหรือรวมกันแลวไมเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาสินทรัพยรวมของปบัญชีลาสุด 



 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

                                                                                                                                                            หนา   24 

 

 

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ยังเปดดําเนินงานอยู ซึ่งประกอบธุรกิจ

ตาง ๆ ที่จะเก่ียวเนื่องกับธุรกิจอาหารเปนสวนใหญมีมูลคารวมประมาณ 267  ลานบาท คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย

และบริษัทรวมประมาณรอยละ 11.93 ของสินทรัพยรวม ทั้งน้ี นโยบายดานการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะพิจารณา

จากภาวะเศรษฐกิจ และจํากัดเฉพาะธุรกิจเก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท ซึ่งหากมีธุรกิจใดที่นาสนใจและมี

ผลตอบแทนที่ดี บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเขาไปลงทุน โดยการเขาลงทุนดังกลาวตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษัทเปนสําคัญ สําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทจะสงกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทเขา

รวมบริหารงานตามสัดสวนที่บริษัทถืออยู เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัท

รวมใหถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
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6. โครงการในอนาคต 

 

การขยายสาขา 

 
 ในป 2550 บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายจุดขายเพิ่มอีกประมาณ 30 แหงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง

จังหวัดที่สําคัญๆ  ซึ่งจุดขายดังกลาวจะมีทั้งรานอาหารและเบเกอรี่ชอ็พ  โดยอาจจะเปนรานที่ต้ังอยูในศูนยการคาชั้นนํา 

ซูเปอรมารเกต ดิสเคานทสโตร โรงพยาบาล อาคารสํานักงาน ตลอดจนสถานีบริการน้ํามัน ฯลฯ  หรือเปนรานที่ต้ังเปนเอกเทศใน

แหลงชุมชนตางๆ  ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบของจุดขายตลอดจนทําเลที่เหมาะสมนั้น จะพิจารณาทั้งในแงความสะดวกและ

ความหนาแนนของชุมชนเปนหลกั นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีแผนงานตอเนื่องในการปรับปรุงการบริหารจัดการรานสาขาทุก

แหงใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP และมีการตกแตงที่ทันสมัย สอดคลองกับกลุมลกูคาเปาหมายในทําเลตาง ๆ  

 
 สําหรับสาขารานอาหารในตางประเทศนั้น นอกจากจะมีแผนงานขยายรานอาหารไทยในประเทศที่มีสาขาของ

บริษัทฯ ต้ังอยูแลว บริษัทยังมีมนีโยบายที่จะเปดตลาดใหมๆ ในประเทศที่ยังไมมรีานอาหารสาขาของบริษัทฯ อาท ิประเทศจีน

และประเทศในแถบตะวันออกกลาง ฯลฯ โดยบริษัทฯ มีโครงการที่จะเปดรานอาหารสาขาในตางประเทศเพิ่มอีกไมตํ่ากวา 2 

แหงในป 2550  

 

การพัฒนาคุณภาพโรงงาน 

 การลงทุนเพื่อขยายโรงงานการผลิตทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมา ซึ่งประกอบดวย 

• การกอสรางอาคารผลิตไสขนมชนดิเค็มและหวานในโรงงานผลิตเบเกอรี ่ ทีบ่างนา-ตราด พื้นที่ใชสอย

ประมาณ 1,300 ตารางเมตร 

• การกอสรางอาคารผลิตผลิตภณัฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเพื่อการสงออกภายในโรงงานผลิตอาหาร ที่

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่ใชสอยประมาณ 6,000 ตารางเมตร 

 

 หากการขยายโรงงานดังกลาวขางตนเสร็จสมบูรณจะสามารถเริ่มดําเนินการขยายกําลังการผลิตตามเปาหมาย ซึ่ง

คาดวาจะสามารถรองรับความตองการที่หลากหลายของจุดขายตางๆ ไดอยางพอเพียงในระยะ 5 ปขางหนา 

 

 ในระยะตอจากนี้ไป บริษทัฯ มแีผนงานที่จะมุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการควบคุม

คุณภาพดานตางๆ ของแตละสายการผลิต เพื่อใหการลงทุนที่กลาวถึงขางตนกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเตรียมความพรอมในการขอใบรบัรองระบบคุณภาพ HACCP และ ISO 22000 เพิ่มเติมสําหรับ

สายการผลิตพายและโดใสไสแชแข็งในป 2550 เพื่อใหการพัฒนาการจัดทําระบบคุณภาพมีความตอเนื่องทั้งสายการผลิต 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพพิาทใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัททีม่ีจํานวนสูงกวา รอยละ 5 

ของสวนผูถือหุน  หรือคดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ  หรือคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบ ธุรกิจโดยปกติ 

ของบริษัทฯ 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

(ก) หุนสามัญ 
 ณ วันที่ 11 มกราคม  2550  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน   จํานวน  525   ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญจํานวน  105  

ลานหุน   มูลคาที่ตราไวหุนละ 5  บาท   เปนทนุเรียกชําระแลวจํานวน   502,303,000  บาท  แบงเปนหุนสามัญจํานวน   

100,460,600  หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ  5  บาท  

 

(ข) พันธะผูกพันของบริษัทในการออกหุนในอนาคต 

ที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2544   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544  ไดอนุมติัการออกหุนสามัญใหมจํานวน 10 

ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ  5  บาท  เสนอขายใหกับประชาชนทั่วไปเรียบรอยแลว  และอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใหกับผูถือหุนเดิมที่มีบัญชีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนวันที่  10  ตุลาคม  2544  จํานวน  30  ลานหนวย    และใหกับ

ประชาชนที่ไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทนุใหมของบริษทัฯ   ดังกลาวอีกจํานวน  5  ลานหนวย  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ  1  หนวย   

จะไดรับหุนสามัญจํานวน  1  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  5  บาท   เมื่อมีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่ราคาใชสิทธิ  18  

บาทตอหุน 
 

บริษัทฯ จึงมีพันธะผูกพันในการออกหุนสามัญสํารองไว สรุปไดดังน้ี 

สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม จํานวน  30,000,000  หุน 

สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหกับประชาชนในครั้งน้ี จํานวน    5,000,000  หุน 

 รวมหุนสามัญสํารองไว จํานวน  35,000,000  หุน 

จํานวนหุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิจนถึง ณ วันที่ 11 มกราคม 2550 แลว จํานวน   30,460,600  หุน 

 ยอดคงเหลือของจํานวนหุนสามัญสํารองไว  จํานวน    4,539,400  หุน 

 

8.2 ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน   ณ  วันที่   9  กุมภาพันธ  2550   มีดังน้ี 

 กลุมผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก 48,929,389 48.71 

2 กลุมศิลาออน  และกลุมไรวา 35,907,349 35.74 

3 THAILAND SECURITIES DEFOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITO 7,593,468  7.56 

4 นางสุภาพรรณ  พิชัยรณรงคสงคราม 2,469,000 2.46 

5 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 606,600 0.60 

6 นางเพชรจันทร    ติรณสวัสด์ิ 300,958 0.30 

7 ม.ร.ว. เดือนเดน  กิติยากร 260,000 0.26 

8 บริษัท ไตรภราดา จํากัด 216,446 0.22 

9 นายพิริยะ  วัชจิตพันธ 200,000 0.20 

10 นางจันทรดา  หิรัญประทีป 146,900 0.15 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลทุกปในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี ตามงบการเงิน

เฉพาะบริษัทแตการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมกระทบตองบการเงินรวมของบริษัทใหมีผลเปลี่ยนเปนขาดทุนสะสมหรือ

กรณีงบการเงินรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยูจะไมพิจารณาจายเงินปนผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท  ทั้งน้ีบริษัทจะ

ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดไวและคํานึงถึงสภาพคลองของบริษัทที่จะสามารถจายเงินปน

ผลไดโดยไมมผีลกระทบตอกิจการอยางมีนัยสําคัญ สวนนโยบายการจายเงินปนผลของบรษิัทยอยและบริษัทรวมจะพิจารณา

จากภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทน้ัน ๆ เปนสําคัญ  
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9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางกรรมการบริษัท 

โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดดังน้ี 

  
 คณะกรรมการ 

ณ วันที่  17  มกราคม  2550   บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจํานวน  12  ทาน ประกอบดวย 

1. นางภัทรา  ศิลาออน ประธานกรรมการ 

2. รอยโทวรากร  ไรวา รองประธานกรรมการ 

3. นายประเวศวุฒิ  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ 

4. นายขจรเดช   ไรวา กรรมการ 

5. นายพจน   วิเทตยนตรกิจ กรรมการ 

6. นายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค กรรมการ 

7. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย กรรมการ 
8. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา กรรมการอิสระ 

9.  นายเปรม  โชติวานิช กรรมการอิสระ 

10. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการอิสระ 

11. นายดุสิต   นนทะนาคร กรรมการอิสระ  

12. นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการและเลขานุการบริษัท 

  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที ่ 9 

พฤษภาคม  2549    โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 

1. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเปรม  โชติวานิข กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการ ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2544   เมื่อวันที่ 20 

กันยายน  2544     โดยคณะกรรมการบริหาร    5   ทาน   ประกอบดวย 

1. รอยโทวรากร  ไรวา ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางภัทรา  ศิลาออน กรรมการบริหาร 

3. นายขจรเดช  ไรวา กรรมการบริหาร 

4. นายประเวศวุฒิ  ไรวา กรรมการบริหาร 

 5. นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการบริหาร 
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 คณะผูบริหาร 

 

ณ วันที่   1  กุมภาพันธ    2550     บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน   12  ทาน  ประกอบดวย 

1. รอยโทวรากร  ไรวา ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายประเวศวุฒิ   ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ    

  รองผูจัดการใหญสายปฏิบัติการ 

  รักษาการ รองผูจัดการใหญสายผลิตเบเกอรี ่

3. นางภัทรา   ศิลาออน กรรมการบริหาร 

4. นายขจรเดช  ไรวา กรรมการบริหาร 

5. นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการบริหาร 

  รองผูจัดการใหญสายบัญชีการเงิน 

6. นางพรพิไล  ไรวา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

7. นางพันทิพา   ไรวา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

8. นางสาวยุพดี  ดําริหอนันต ที่ปรึกษาอาวุโส 

9. นางไพลิน   นิมิตยงสกุล รองผูจัดการใหญสายผลิตอาหาร 

  รองผูจัดการใหญสายวิจัยและพัฒนา 
10. นายสุรัติ   เซนยวิบูลย รองผูจัดการใหญสายการตลาดและการขาย 

11. นางกมลนุช   ชัยสิทธิกุล  รองผูจัดการใหญสายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

12. นางจันทนิภา   สุริยง  รองผูจัดการใหญ บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด 

 

 

 (รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ) 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                                                                                                                    หนา  31 

 

 

 

แผนภูมิโครงสรางการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบรืหารและพัฒนา 
        ทรัพยากรบุคคล 
   (คุณกมลนุช  ชัยสิทธิกุล) 

สํานักรรมการผูจัดการใหญ 

  (คุณเกษศิริ  กูเกียรตินันท) 

สายบัญชีและการเงิน 
(  คุณเกษสุดา ไรวา  ) 

 

สายวิจัยและพัฒนา 

   (คุณไพลิน  นมิิตยงสกุล) 

 

สายการตลาด 

และการขาย 
(  คุณสุรัติ  เซนยวิบูลย  ) 

 

ฝายจัดซื้อและคลังสินคา 

   (คุณลดาวัลย  พิพัฒนสุริยะ) 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

    (ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ) 

สายปฏิบัติการ

(คุณประเวศวุฒิ  ไรวา) 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญ 
(  คุณประเวศวุฒิ   ไรวา  ) 

คณะจัดการ 

สายการผลิตอาหาร

(คุณไพลิน  นิมิตยงสกุล) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สายการผลิตเบเกอรี่ 
(คุณประเวศวุฒิ  ไรวา) 
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ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน 

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ กํากับและควบคุมดูแลใหฝาย

บริหารดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีอํานาจมอบหมายแตงต้ัง

กรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยาง  

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ใหกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เง่ือนไข 

กฎระเบียบ และขอบังคับของบรษิัทฯ เวนแตรายการที่กฎหมายกาํหนดใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน 

2. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการ 

3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําป และงบประมาณ

รายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทาง

ธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการ 

4. สําหรับการอนุมัติเก่ียวกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

และลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองเทานั้น 

5. ดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งน้ีอํานาจในการดําเนินการดังกลาวขางตน ไม

รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการไดมาและจาํหนายทรัพยสินที่สําคญัของบริษัท

จดทะเบียนที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

การมอบอํานาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น กําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหาร ซึ่งมี

สวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งน้ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ไมไดมอบอํานาจใหกรรมการ

ผูจัดการ ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได 

 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ   

1. สอบทานใหบรษิทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานความ

เขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญช ีคณะกรรมการบริษัท และสํานักตรวจสอบภายใน 

2. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท พรอมทั้งพิจารณาเสนอผลตอบแทนในการสอบบัญชี

ประจําป เพื่อขอรับการแตงต้ังจากที่ประชุมใหญผูถือหุน 

3. สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่สําคัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงใหลดนอยลงจากผูบริหาร สํานักตรวจสอบ

ภายใน และผูสอบบัญชี 

4. สอบทานและพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีและสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อยืนยันถึงความเพียงพอของระบบความ

คุมภายใน 

5. สอบทานการปฏบิัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของหนวยกํากับดูแล 

6. สอบทานงบการเงินและหมายเหตงุบการเงินกับฝายจัดการ ผูสอบบัญชี และสํานักตรวจสอบภายในกอนที่จะ

นําสงใหหนวยงานกํากับดูแล 

7. จัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการและ

ในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

8. ใหมีหนาทีอ่ื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตน ทั้งน้ี ตามขอบังคับ กฎหมาย หรือคาํสั่งของคณะกรรมการบริษัท 
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9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา 

เน่ืองจากบริษัทยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ 

ความรู ความสามารถ และประสบการณการทํางานที่เก่ียวของเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ และ

มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  พ.ศ.2535  และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ  

 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

o ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

o ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว  หรือหลายคนเปนกรรมการก็ไดแตจะ

แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได   

o บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมี  หรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด     

 

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

รายการ จํานวน 

(ทาน) 

ป 2548 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ทาน) 

ป 2549

(ลานบาท) 

รายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการ 11 15.10 12 13.42 บําเหน็จและเบี้ยประชุม 

ผูบริหาร  17 22.46 17 25.25 เงินเดือน เงินโบนัส คาพาหนะ 

 

คาตอบแทนอื่นๆ 

 -  ไมมี  - 

 ทั้งน้ีอาจแยกคาตอบของกรรมการเปนรายบุคคล  อันไดแก  บําเหน็จและเบี้ยประชุม  ซึ่งไดรับในฐานะเปนกรรมการ

บริษัททั้งที่เปนตวัเงินและผลประโยชนตอบแทนอื่น  มีรายละเอียดดังน้ี   

     (บาท) 

  1. นางภัทรา   ศิลาออน 200,000.- 

  2. รอยโทวรากร   ไรวา 220,000.- 

  3. นายขจรเดช   ไรวา 220,000.- 

  4. นายประเวศวุฒิ    ไรวา 220,000.- 

  5. นายพจน   วิเทตยนตรกิจ   40,000.- 

   (เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่  18  มกราคม  2549)  

  6. นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา 285,000.- 

  7. นายเปรม   โชตวิานิช 260,000.- 
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  8. นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล 260,000.- 

  9. นายดุสิต   นนทะนาคร 180,000.- 

  10. นางเกษสุดา    ไรวา   220,000.- 

  11. นายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค     - 

   (เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่  17  มกราคม  2550)  

  12. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย      - 

   (เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่  17  มกราคม  2550)  

  13. นางพันทิพา   ไรวา 220,000.- 

   (ออกจากกรรมการเมื่อวันที่  3  มกราคม   2550) 

  14. นางพรพิไล   ไรวา  180,000.- 

   (ออกจากกรรมการเมื่อวันที่  3  มกราคม  2550) 

             รวมทั้งสิ้น 2,505,000.- 

 

9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการเขาใจ บทบาท หนาที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทและผูถือหุน และไดปฏิบัติตาม

ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย  ไมวาจะเปนการกําหนดใหมีการ

เปดเผยขอมูลสารสนเทศตอผูลงทุน หรือการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการในการเขาทํารายการตางๆ ของบริษัทฯ   

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการยังมิไดปฏิบัติในเรื่องการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) และ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (Remuneration Committee) แตไดพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ

ชวยดูแลระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามบทบาทและหนาทีท่ีกํ่าหนด  ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแล

กิจการที่ดี  15  ขอ   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดแูลกิจการ 

 

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ  เน่ืองจากเห็นวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอ

การดําเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกลาว  โดย

ไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  กํากับ

ดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน  ภายใตกรอบขอกําหนด

กฎหมาย และจรยิธรรมทางธุรกิจ 

 

2.  สิทธิของผูถอืหุน 

 

ในป 2549 บริษัทมีการประชุมผูถือหุน  1  ครั้ง  เปนการประชุมสามัญประจําป 2549  โดยการประชุมไดจัดที่หอง

ประชุม เอส แอนด พี  สาขาบางพลี (บางนา-ตราด กม. 23)  ของบริษัท  และบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมลู

ประกอบประชุมตามวาระตาง ๆ  ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม  7  วัน  โดยในแตละวาระมีความเห็นของ

คณะกรรมการประกอบ  และมีการบันทึกการประชุมถูกตองครบถวน  เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 
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3.  สิทธิของผูมสีวนไดเสีย 

 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 

- พนักงาน   บริษัทไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม  และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 

- คูคา   บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา  รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอ

คูคา 

- เจาหน้ี   บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง 

- ลกูคา    บริษัทเอาใจใสและรับผดิชอบตอลูกคา  ผลิตสินคาที่มีคณุภาพและมาตรฐาน  รักษาความลับของลูกคา 

และมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา เพื่อรีบดําเนินการใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด 

- คูแขง    บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี  รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน  

หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง 

- ชุมชน    มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม 

 

ทั้งน้ี บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้

ไดรับการดูแลอยางดี 

 

4.  การประชุมผูถือหุน 

 

ในการประชุมผูถือหุนในป 2549  มีกรรมการเขารวมประชุมครบถวนทั้งส้ิน  11  ทาน  ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั้ง  3  ทาน  ซึ่งในการประชุมประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทยีมกันในการตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบริษัท  สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่

สําคัญไวในรายงานการประชุมแลว 

 

5.  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

 

- คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด  (หรือใหความเห็นชอบ)  วิสัยทัศน  ภารกิจ  กลยุทธ  เปาหมาย

แผนธุรกิจ  และงบประมาณของบริษัท  ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ

และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ  

และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 

 - คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  และมาตรการบริหารความเสี่ยง  

รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที ่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ  

และคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน  ดังรายละเอียดในหัวขอ  9.1  โครงสรางกรรมการบริษัท 

 - คณะกรรมการกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว  และกรณีมีรายการที่มี

ความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย  รวมทั้งรายการที่ตองขอความเห็นจากผูถือหุน  บริษัทไดดําเนินการตาม

ขอกําหนดของกลต.  และตลาดหลักทรัพย 
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6.  ความขดัแยงทางผลประโยชน 

 

เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน  โดยกําหนดไวในขอบังคับของบริษทัที่คณะกรรมการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกลต. และตลาดหลักทรัพย

อยางเครงครัด  รวมทั้งไดกําหนดใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง  

ดังรายละเอียดในหัวขอ 9.5 เร่ืองการดูแลการใชขอมูลภายใน           

 

7.  จริยธรรมธุรกิจ 

 

บริษัทไดสงเสริมใหคณะกรรมการ  กรรมการบริหาร  และพนักงาน  ผูซึ่งเก่ียวของปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับจรรยาบรรณ

ตามภารกิจของบริษัทดวยความซือ่สัตย สุจริต และเที่ยงธรรม  ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  สาธารณชน  

สังคม  และลูกคา  โดยบริษัทไดติดตอสื่อสารกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ  และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปน

ประจํา  รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย 

 

8.  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน   12  ทาน    ประกอบดวย 

- กรรมการที่เปนผูบริหาร  5 ทาน 

- กรรมการอื่น   3 ทาน 

- กรรมการที่เปนอิสระ  4 ทาน  คิดเปนอัตราสวนเกินกวา  1  ใน  3  ของกรรมการทั้งคณะ 

 

 คํานิยาม  “กรรมการอิสระ” 

 

 กรรมการอิสระ   หมายถึง  บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ไดกําหนด  กลาวคือ   

 

 - ถือหุนไมเกินรอยละ  5  ของทุนชาํระแลวของบริษัท  บริษัทในเครอื  บริษัทรวม  บริษัทที่เก่ียวของ 

 - เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน  ไมเปนลูกจาง  พนักงาน  หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

จากบริษัท  บรษิัทในเครือ  บรษิัทรวม  บรษิัทที่เก่ียวของ  หรือผูถือหุนรายใหญ ในระยะเวลาที่ผานมาแลวไม

นอยกวา  1  ป  

 - เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน

ในบริษัท  บริษทัในเครือ  บริษัทรวม  บริษัทที่เก่ียวของ 

 - เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 - เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ  

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

  

 นอกจากนี้แลว ยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย  โดยไมตองคํานึงถึง

ผลประโยชนใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่  และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล หรือกลุมบุคคลใด ๆ  รวมทั้ง

ไมมีสถานการณใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน  
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9.  การรวมหรือแยกตําแหนง 

 

- ประธานกรรมการเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญ  ซึ่งถือหุนรอยละ    35.74   ของหุนทั้งหมด 

 - ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดยีวกันกับกรรมการผูจัดการ  แตทั้งสองทานเปนตัวแทนจากกลุมผูถือหุนใหญ

กลุมเดียวกัน  อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระมากกวา  1  

ใน  3  ของกรรมการทั้งคณะ  ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

 

10.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

คาตอบแทนกรรมการเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัท  ดูรายละเอียดหัวขอ  9.3 เร่ืองคาตอบแทนผูบรหิาร  ทั้งน้ีบําเหน็จคณะกรรมการไดมีการนําเสนอขออนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนทกุครั้ง 

 

11.  การประชุมคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปกติเปนประจําอยางนอยทุก ๆ ไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ

จําเปน  โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน ลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา  ฝายเลขนุการบริษัท

ไดจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารใหคณะกรรมการกอนการประชุม  เพื่อใหคณะกรรมการได

มีเวลาศึกษาขอมลูอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  ปกติการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ  2  ช่ัวโมง  โดยในป  2549  

ที่ผานมา คณะกรรมการมีการประชุม จํานวน  6  ครั้ง ทั้งน้ี ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร  จัดเก็บ

รายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได  

 

ทั้งน้ี จํานวนครั้งที่คณะกรรมการบริษัทไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป  2549   ที่ผานมา   มีดังน้ี  

 

   จํานวน(ครั้ง) 

  1. นางภัทรา   ศิลาออน      4/6 

  2. รอยโทวรากร   ไรวา      6/6 

  3. นายขจรเดช   ไรวา      6/6 

  4. นายประเวศวุฒิ    ไรวา      6/6 

  5. นายพจน   วิเทตยนตรกิจ      3/5 

   (เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่  18  มกราคม  2549)  

  6. นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา      5/6 

  7. นายเปรม   โชติวานิช      6/6 

  8. นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล      6/6 

  9. นายดุสิต   นนทะนาคร      2/6 

  10. นางเกษสุดา    ไรวา         6/6  

  11. นายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค        - 

   (เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่  17  มกราคม  2550)  
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  12. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย      - 

   (เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่  17  มกราคม  2550)  

  13. นางพันทิพา   ไรวา     6/6 

   (ออกจากกรรมการเมื่อวันที่  3  มกราคม  2550) 

  14. นางพรพิไล   ไรวา      3/4 

   (ออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 3   มกราคม  2550) 

 

12.  คณะอนุกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   ดังน้ี 

กรรมการตรวจสอบ   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2549   มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  2 ป  ประกอบดวย

กรรมการ   3   ทาน   และเลขานุการ  1  ทาน   ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ   ดังรายชื่อดังตอไปนี้ 

 1. นางสาวคัทลียา    แสงศาสตรา ประธาน 

 2. นายเปรม    โชติวานิช  กรรมการ 

 3. นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล  กรรมการ 

 4.    นางเกษศริิ  กูเกียรตินันท                  เลขานุการ 

 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอ  ในป  2549  มีการประชุมทั้งส้ิน  4  ครั้ง  และรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท สําหรับหนาที่พิจารณาและดําเนินการ  ดูรายละเอียดหัวขอ 9  การจัดการสวนของขอบเขตอํานาจหนาที่ 

 

ทั้งน้ี จํานวนครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป  2549   ที่ผานมา   มีดังน้ี  

 

   จํานวน(ครั้ง) 

  1. นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา 3/4 

  2. นายเปรม   โชติวานิช 4/4 

  3. นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล 4/4 

 

13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร  และระดับปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพ  จึงไดกําหนด

ภาระหนาที่  อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน  ผูบริหาร  ไวเปนลายลักษณอกัษรอยางชัดเจน  มีการควบคุมดูแลการใช

ทรัพยสินของบรษิัทใหเกิดประโยชน  และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน  

เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เก่ียวกับระบบเงิน  โดย

บริษัทไดจัดใหมรีะบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

 

บริษัทมฝีายตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ตรวจสอบใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของ

บริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่

เก่ียวกับบริษัท  (Compliace Control)   และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมคีวามเปนอิสระ  สามารถทําหนาที่ตรวจสอบ

และถวงดุลไดอยางเต็มที่  คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย  
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14.  รายงานของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎ

ในรายงานประจําป  งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลอืกใชนโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมี

การเปดเผยขอมลูสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในทีม่ีประสิทธิภาพ  เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการ

บันทึกขอมลูทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน  และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน  และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน

ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ   

 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   

เก่ียวกับเรื่องนี้ ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 

คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความ

เช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่  31  ธันวาคม  2549 

 

15.  ความสัมพนัธกับผูลงทุน 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษทัฯ ทั้งที่เก่ียวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน  ลวนมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจของผูลงทุนและผูทีม่ีสวนไดเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลที่

ครบถวน ตรงตอความเปนจริง   เช่ือถือได   สม่ําเสมอ   และทันเวลา      ซึ่งฝายบริหารของบริษทัฯ  ไดใหความสําคัญและ

ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธน้ัน   บริษัทยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ  แตไดมอบหมายให

รองผูจัดการใหญสายบัญชีการเงินและระบบ    ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน   ผูถือหุน   รวมทั้งนักวิเคราะหและ

ภาครัฐที่เก่ียวของ   เน่ืองจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังไมมากนัก  ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอของทราบขอมูลบริษัทไดที่ โทร. 

0-2381-3412-29      หรือที่  website    www.sandp.co.th    หรือที่  e-mail address    kessuda@snpfood.com           

 

9.5 การดูแลการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว รวมทั้งการซื้อขายหลกัทรัพย โดยจะใหรับทราบ

เฉพาะตอบุคคลที่เก่ียวของเทานั้นจนกวาจะไดมีการเปดเผยตอผูลงทุนหรือบุคคลภายนอกแลว  

 

 ในปจจุบันบริษัทยังไมมีการกําหนดวิธีการดูแลผูบริหาร ในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน

โดยชัดเจน อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย

ในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
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9.6 บุคลากร 

บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา และมีจํานวนพนักงาน (ไมรวมกรรมการและผูบริหาร

ตามขอ 9.1) คาตอบแทนพนักงาน ไดแก เงินเดือน โบนัส และคาลวงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ โดยแยกตามสายงานหลักๆ ได

ดังน้ี  

 

 ป 2548 ป 2549 

หนวยงาน จํานวนคน คาตอบแทน 

(ลานบาท) 

จํานวนคน คาตอบแทน 

(ลานบาท) 

สํานักงานในประเทศ 348 79.49 393 86.48 

ฝายปฏิบัติการสาขา 2,629 310.29 2,816 340.15 

โรงงาน 1,087 137.04 1,346 157.96 

สาขาตางประเทศ 71 11.75 67 21.68 

รวม 4,135 538.57 4,627 606.27 

     

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

1. มุงเนนการพัฒนาความรู ความสามารถ (Competency) ของพนักงานอยางตอเนื่อง  โดยเพิ่มศูนยมาตรฐาน 10 

ศูนยในเขตกรุงเทพ และตางจังหวัด  เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และมาตรฐานฝมือของพนักงานให

กวางขวางยิ่งขึ้น 

2. ดําเนินการเพื่อเปดศูนยการเรียนในสถานประกอบการรวมกับสภาการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสราง 

บุคลากรระดับ ปวช. รองรับการขยายตัวของบริษัท 

3. ปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน คาจาง สวัสดิการ เสนทางอาชีพ ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และใหสามารถ

แขงขันกับธุรกิจประเภทเดียวกันได 

4. การบริหารจัดการโดยอาศัยการแกปญหารวมกัน เพื่อใหเกิดการทํางานเปนทีม 

5. สงเสริมใหเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
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10. การควบคุมภายใน 

 

 บริษัทใหความสาํคัญตอระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในเปนอยางยิ่ง  โดยจัดใหมีระบบการ

ประเมินและการสอบทานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกําหนดกฏหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผู

ถือหุนของบริษทั  ภายใตหลักการขอพึงปฏิบัติ  และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 

2/2550   เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ  2550  โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบถวน 

คณะกรรมการไดประเมนิระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามขอมลูจากฝายบริหาร ประกอบกับการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานจากที่ฝายบริหารจัดหาในดานตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวดังน้ี 

 

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยทบทวนผล

การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง และกําหนดใหสายงานตรวจสอบภายในเขารวมหารือและแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็น  พรอมกับนําเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส หากคณะกรรมการตรวจสอบมี

ขอเสนอแนะหรือพบขอบกพรองทีเ่ปนสาระสําคัญจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป 

 

  2. การบริหารความเสี่ยง บริษัทไดใหความสําคัญตอการบริหารและการจัดการความเสี่ยง  การใหมีระบบสอบ

ทานโดยคํานึงถึงสัญญาณเตือนภัยและปจจัยอื่นทีอ่าจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ฝายบริหารจะทําหนาที่ดูแล และควบคุมความเสี่ยงโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการ

ปฏิบัติงาน   

 

  3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  บริษทักําหนดภาระหนาที่   อํานาจการดําเนินการของผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร  มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมนิผลออกจากกันอยางชัดเจน  

เพื่อใหมีการถวงดุลและการตรวจสอบอยางเหมาะสม และปองกันการกระทําที่ไมสุจริตรวมทั้งทรัพยสินของบริษัทและบริษัท

ยอย  กําหนดมาตรการที่รัดกุมในการควบคุมการปฏิบัติงาน  และการทําธุรกรรมตาง ๆ ของฝายบริหาร หรือผูมีสวนเก่ียวของ 

เพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคญั 
 

  4. ระบบสารสนเทศ บริษัทไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบขอมลูอยางตอเนื่อง โดยลงทุนพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอรใหมคีวามรวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น เพียงพอ  และทนัเวลาตอการตัดสินใจของฝายบริหารและคณะกรรมการของ

บริษัท  โดยเฉพาะระบบการจัดเก็บขอมูล  เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการ

บัญชี รวมทั้งการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง   และโปรงใสตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

 

  5. ระบบการติดตาม บริษทัไดมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย และผล

การดําเนินงานที่ผานมาเปนประจําทุกไตรมาส โดยแสดงควบคูกันไปกับรายงานของผูสอบบัญชี ในกรณีที่ผลการดําเนินงาน

แตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญจะดําเนินการกําหนดมาตรการและแกไขโดยทันที 

 

 ผูสอบบัญชีของบริษัท  คือ  นายเพิ่มศักด์ิ   จิระจักรวัฒนา  ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจํางวดป  2549  ไมมี

ขอเสนอแนะหรือความเห็นเพิ่มเติมในรายงานการสอบบญัชีวาบริษทัควรปรับปรุงแกไขในเรื่องใดๆ ทั้งส้ิน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการ  จํานวน   3   ทาน   โดยมี นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา เปน

ประธานกรรมการตรวจสอบ   นายเปรม   โชติวานิช   และนางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล   เปนกรรมการตรวจสอบ   ซึ่งแตละ

ทานไมไดเปนเจาหนาที่บริหาร หรือพนักงานของบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตการปฏิบัติงาน  หนาที่  และความ

รับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

 

 ในป  2549   คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุม  4  ครั้ง  เพื่อทําการดูแลกิจการตามขอบเขตความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งรวมถึงการสอบทานรายงานงบการเงินทั้งงบการเงินรายไตรมาส และ

ประจําป ระบบการควบคุมภายในโดยรวมสอบทานความเหมาะสมกับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารที่เก่ียวของ เพื่อ

ปรับปรุงใหระบบควบคุมภายในมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบการบริหารความเสี่ยงและปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบติัตามกฎหมายทีเ่ก่ียวของ  การปฏิบัติตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ดี  เพื่อ

หารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับผลการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพในดานตาง ๆ  และความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะชื่อผูสอบบญัชี และ

คาตอบแทนประจําป 2550   ตอคณะกรรมการเพื่อนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณาลงมติแตงต้ังตอไป 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางมีอสิระจากคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร โดยไดรายงานผลการ

ประชุม และรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบรษิัทแลว  

  

 

 

 

 

  ลงชื่อ   นางสาวคัทลียา    แสงศาสตรา 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

      วันที่   28  กุมภาพันธ  2550 
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4. บจ. เอ็มจีไอ เปนบริษัทที่เกี่ยวของอื่น  โดยมี  SR  ถือ  - คาสินคาคงคาง 3,742,297.17                  - MGI  ดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาบริโภคและติดตอซื้อ

    (MGI) หุน  33%   และกรรมการรวมกัน ถือหุน     เปนรายการหนี้คาซื้อสินคาของ MGI เดิมที่เกิดขึ้น สินคาจําพวกคุกกี้และของขบเคี้ยว   แตกิจการประสบ

16%  รวมลงทุนกับบุคคลที่ไมเกี่ยวของ     ในป 2537 - 2538 ที่คงคางอยูกับบริษัท    ภาวะขาดทุนเกินทุนอยูมาก จําเปนตองหยุดดําเนินการ 

กันอีก  51%  และมีคาสินคาคงคางชําระ บริษัทฯ ไดมีการติดตามหนี้  

 แต MGI ไมมีสินทรัพยชําระหนี้ได ซึ่งบริษัทไดสํารอง

 เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2540 และตัดเปนหนี้สูญในป 

2549 โดย MGI ไดเลิกบริษัทและชําระบัญชีในป 2549

ตามความเห็นชอบของผูสอบบัญชี

 

5. บจ. เค.พี.พี.เอ. พร็อพ เปนบริษัทที่เกี่ยวของอื่น โดยมีกรรมการ     ตั้งแตป 2543 บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 630,000.00                     - บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ

    เพอรตี้ (KPPA) ถือหุน 100%     1 ชั้น 3 ถนนทองหลอ จํานวน 2 ยูนิต เนื้อที่ 310 อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได

    ตรม. เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัท ซึ่งเปนรายการ พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

    ที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง ณ ป 2548 ตาม และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล

    สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 31 เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

    ธันวาคมของทุกป มีอัตราคาเชาเดือนละ 70,000  

    บาท และตอมาเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2548  ได

    โอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการใหเชาพื้นที่แก นางภัทรา

    ศิลาออน

กรรมการบริษัท      

6. นางภัทรา  ศิลาออน เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ     ตั้งแตป 2542  บริษัทฯ ไดเชาและใชประโยชนจาก 240,000.00                    240,000.00                                                                 บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชพื้นที่โกดังขนาดใหญ เพื่อ

ในบริษัท     ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร  และอาคารโกดังเนื้อที่  390  ตรม. จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช  ซึ่ง

    ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา   เพื่อเก็บเอกสารบัญชี  และ ที่ดินและโกดังดังกลาวอยูใกลกับสํานักงานบริษัท ทําให

    สัมภาระวัสดุเหลือใชตาง ๆ   ซึ่งเปนรายการที่เกิด สะดวกตอขนสงจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกลาว ซึ่ง

    ขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง  ณ  ป 2549    ตาม ไดแก ตู ชั้นโชวตาง ๆ มาใชในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได

    สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 30 พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

    พฤศจิกายนของทุกป มีอัตราคาเชาเดือนละ 20,000   และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและโกดังที่ใกล

    บาท เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม
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6. นางภัทรา  ศิลาออน     ใหบริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 ชั้น 3 210,000.00                    840,000.00                                                                 บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ

       (ตอ)      ถนนทองหลอ  จํานวน  2  ยูนิต  เนื้อที่  310 ตรม. อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได

      เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัท โดยรับโอนกรรมสิทธิ์ พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

    และสิทธิการเชาจาก KPPA ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้น และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล

    เดิมเปนปกติและตอเนื่อง  ณ  ป 2548   ตามสัญญา เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

    เชามีระยะเวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 31 ธันวาคม

    ของทุกป มีอัตราคาเชาเดือนละ 70,000  บาท  

7. นายขจรเดช  ไรวา เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ     ตั้งแตเมษายน 2544  รับโอนสิทธิผูใหเชาจาก SR 415,000.00                     - บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ

 ในบริษัท     และใหบริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1  ชั้น อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได

      15 ถนนทองหลอ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่  150.42 พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

    ตรม. เพื่อใชเปนสํานักงานบริษัท ซึ่งเปนรายการที่ และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล

    เกิดขึ้นเดมิเปนปกติและตอเนื่อง ณ ป 2548 ตาม เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

    สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 28  

    กุมภาพันธของทุกป มีอัตราคาเชาเดือนละ 50,000  

    บาท และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ลดคาเชาเหลือ

    เดือนละ 45,000 บาท ตอมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม

    2548 ไดโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการใหเชาพื้นที่แก

    นายปราการ  ไรวา

     และ บริษัทฯ ไดเชาและใชประโยชนจากที่ดิน เนื้อที่ 120,000.00                    120,000.00                                                                 บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชพื้นที่โกดังขนาดใหญ เพื่อ

     1 ไร  1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บเอกสารบัญชี จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช  ซึ่ง

    ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง ที่ดินและโกดังดังกลาวอยูใกลกับสํานักงานบริษัท ทําให

    ณ  ป 2549   ตามสัญญาเชามีระยะเวลา  3   ป สะดวกตอขนสงจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกลาว ซึ่ง

    สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2549   มีอัตราคาเชา ไดแก ตู ชั้นโชวตาง ๆ มาใชในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได

    เดือนละ  10,000 บาท พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและโกดังที่ใกล

เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม
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8. นางเกษสุดา  ไรวา เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ     ตั้งแตเมษายน 2544   รับโอนสิทธิผูใหเชาจาก  SR 585,000.00                    555,000.00                                                                 บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ

 ในบริษัท     บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 ชั้น 15 ถนน อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได

    ทองหลอ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 153 ตรม.เพื่อใชเปน พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

    สํานักงานบริษัท   ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปน และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล

    ปกติและตอเนื่อง ณ ป 2549  ตามสัญญาเชามีระยะ เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

    เวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 28 กุมภาพันธของ

    ทุกป โดยตนป 2549 มีอัตราคาเชาเดือนละ 50,000  

    บาท และเมื่อวันที่ 1  เมษายน 2549  ลดคาเชาเหลือ

    เดือนละ  45,000 บาท

 

9. นายปราการ   ไรวา เปนบุตรของนายประเวศวุฒิ  และนาง     ใหบริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1  ชั้น  15 135,000.00                    555,000.00                                                                 บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ

 เกษสุดา  ไรวา ซึ่งเปนกรรมการและผูถือ      ถนนทองหลอ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่  150.42 ตรม. อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได

หุนรายใหญในบริษัท     เพื่อใชเปนสํานักงานบริษัท โดยรับโอนกรรมสิทธิ์และ  พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

    สิทธิการเชาจากนายขจรเดช ไรวา ซึ่งเปนรายการที่ และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล

    เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง ณ ป 2549 ตาม เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

    สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 28  

    กุมภาพันธของทุกป โดยตนป 2549 มีอัตราคาเชา

    เดือนละ 50,000 บาท และเมื่อวันที่ 1 เมษายน

    2549 ลดคาเชาเหลือเดือนละ 45,000 บาท
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สําหรับรายการกับบริษัทยอยและรวมอื่น รวมทั้งรายการระหวางกันของบริษัทยอยและบริษัทรวม  ซึ่งไมไดมีบุคคลที่มีความขัดแยงถือหุนอยู บริษัทฯ ไดแสดงรายการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 16

ของงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุวารายการดังกลาวเปนไปตามปกติธุรกิจ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลการทํารายการระหวางกัน

บริษัทฯ ไดทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมทั้งผูที่เกี่ยวของอื่น ซึ่งเปนตามปกติธุรกิจ รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

โดยบริษัทฯ จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผานการอนุมัติจาคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชีมีความเห็นวา รายการระหวางกัน

ขางตนในป 2548 และป 2549 เปนรายการที่เกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจและไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางมีนัยสําคัญ

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการอนุมัติการทํารายการ

ระหวางกัน โดยรายการที่ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น สวนรายการที่สําคัญ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

ผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเหน็ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท

จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยง

และการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย โดยบริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทยอยซึ่งปจจุบันหยุดดําเนินงานประกอบดวยบริษัท เอส แอนด พี คิทเชน จํากัด และบริษัทยอยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยูในตางประเทศ ประกอบดวยบริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากั

บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด บริษัท สยามคิทเชน ครอสเวย พอยท พีทีอี จํากัด บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด และบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  บริษัทยอยดังกลาวทั้งหมดมิไดมีการแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํารายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทยอยในลักษณะที่สองคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตามบริษัทมีมาตราการในการควบคุมดูแลการทํารายการดังกลาว

โดยในการอนุมัติการทํารายการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใหผูแทนของบริษัทที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทยอยออกเสียงในที่ประชุมคณะ

กรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทใหไว ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของรายการดังกลาว
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12. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
12.1 งบการเงิน 
 
 1) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

 ในงวดสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2549  และ  2548  ผูสอบบัญชีไดตรวจงบการเงินและไมพบสิ่งที่เปนเหตุ 

ใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่สมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   49 
 

 
ตารางสรุปงบการเงิน       
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย       

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

     (หนวย:พันบาท) 

     งบการเงินรวม  

สินทรัพย         2549       %       2548    %     2547     % 

สินทรัพยหมุนเวียน       

   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 608,005  25  442,199  21  320,065  18  

   เงินลงทุนชั่วคราว 36,124  2  32,877  2  3,794  0  

   ลูกหนี้การคา สุทธิ 164,596  7  100,590  5  94,397  5  

      กิจการที่เก่ียวของกัน สุทธิ  3,721  0  7,813  0  8,788  1  

   สินคาคงเหลือ  135,259  6  120,668  6  116,344  7  

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 54,012  2  51,448  2  42,866  2  

            รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,001,717  42  755,595  36  586,254  34  

สินทรัพยไมหมุนเวียน        

   เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 56,658  2  46,484  2  44,162  3  

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ  1,090,448  45  1,022,587  49  884,830  51  

  สินทรัพยไมมีตัวตน 161,786  7  166,444  8  176,944  10  

  คาความนิยม  0  0  0  0  0  0  

  เงินมัดจํา 87,853  4  93,425  4  56,699  3  

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น       

           รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,396,745  58  1,328,940  64  1,162,635  66  

       

            รวมสินทรัพย 2,398,462  100  2,084,535  100  1,748,889  100  
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 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) 
และบริษัทยอย       

 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

       

           หนี้สินและสวนของผูถือหุน     2549       %       2548      %      2547      % 

หนี้สินหมุนเวียน       

   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  3,312  0  54,223  3  40,336  2  

   เจาหนี้การคา 247,265  10  227,846  11  213,512  12  

   เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการ       

          ท่ีเก่ียวของกัน  357  0  354  0  395  0  

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 57,719  2  46,292  2  40,168  2  

   คาใชจายคางจาย 151,579  6  125,491  6  116,711  7  

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 44,757  2  55,754  3  33,274  2  

            รวมหนี้สินหมุนเวียน 504,989  21  509,960  24  444,396  25  

หนี้สินไมหมุนเวียน       

   เงินกูยืมระยะยาว  0  0  0  0  0  0  

   หนี้สินไมหมุนเวียน 2,320  0  1,893  0    

            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 0  0  0  0  0  0  

     

 

            รวมหนี้สิน 507,309  21  511,853  25  444,396  25  
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด(มหาชน)  
และบริษัทยอย 
 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
       
 

สวนของผูถือหุน         2549 % 2548 % 2547 % 

   ทุนเรือนหุน       

      ทุนจดทะเบียน        

        105,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท  525,000  22  525,000  25  525,000  30  

      ทุนท่ีออกและชําระแลว        

        100,460,600  หุน ในป 2549 : 86,953,800 หุน ในป 2548 :;       

        74,854,300  หุน ในป 2547   502,303  21  434,769  21  374,272  21  

   สวนเกินทุน       

      สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 635,047  26  459,458  22  302,165  17  

   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 12,805  1  14,475  1  20,471  1  

   รายการขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา       

       ของเงินลงทุน (1,145) (0) (100) (0)   

   กําไรสะสม       

      จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  43,477  2  37,427  2  35,888  2  

      ยังไมไดจัดสรร  608,946  25  566,843  27  515,511  29  

            รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,801,433  75  1,512,872  73  1,248,307  71  

สวนของผูถือหุนสวนนอย 89,720  4  59,810  3  56,186  3  

            รวมสวนของผูถือหุน 1,891,153  79  1,572,682  75  1,304,493  75  

 

 
            รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,398,462  100  2,084,535  100  1,748,889  100  
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 งบกําไรขาดทุน        

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         
 

       

 2549 % 2548 % 2547 % 

รายได       

   รายไดจากการขายและบริการ 3,705,827  98  3,361,307  98  2,994,692  98  

   รายไดอ่ืน  83,362  2  49,500  1  48,386  2  

   สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 10,806  0  4,306  0  727  0  

            รวมรายได 3,799,995  100  3,415,113  100  3,043,805  100  

คาใชจาย        

   ตนทุนขายและบริการ  2,120,717  56  1,933,031  57  1,737,710  57  

   คาใชจายในการขายและบริหาร  1,345,483  35  1,186,197  35  1,046,099  34  

   ขาดทุนจากการดอยคาของสิทธิการเชา 0  0  0  0  0  0  

            รวมคาใชจาย 3,466,200  91  3,119,228  91  2,783,809  91  

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 333,795  9  295,885  9  259,996  9  

ดอกเบี้ยจาย  (528) (0) (2,121) (0) (1,016) (0) 

ภาษีเงินได (88,019) (2) (80,279) (2) (69,792) (2) 

กําไรหลังภาษีเงินได  245,248  6  213,485  6  189,188  6  

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (18,455) (0) (9,884) (0) (5,961) (0) 

กําไรสุทธิ 226,793  6  203,601  6  183,227  6  

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 3   3   3   

กําไรตอหุนปรับลด 3   3   2   
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย       

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน        

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

        

 2549 % 2548 % 2547 % 

ทุนเรือนหุน       

   หุนสามัญ       

         ยอดตนป 434,769  23  374,272  24  358,885  28  

         หุนสามัญเพิ่มทุน 67,534  4  60,497  4  15,387  1  

         ลดระหวางป       

         ยอดปลายป 502,303  27  434,769  28  374,272  29  

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ       

         ยอดตนป 459,458  24  302,165  19  262,160  20  

         เพิ่มระหวางป 175,589  9  157,293  10  40,005  3  

         คาใชจายในการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 0  0  0  0  0  0  

         ยอดปลายป 635,047  34  459,458  29  302,165  23  

กําไรสะสม       

   จัดสรรแลว       

      สํารองตามกฎหมาย       

         ยอดตนป 37,427  2  35,888  2  35,000  3  

         เพิ่มระหวางป 6,050  0  1,539  0  888  0  

         ลดระหวางป 0  0  0  0  0  0  

         ยอดปลายป 43,477  2  37,427  2  35,888  3  
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย 

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน        

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

        

 2549 % 2548 % 2547 % 

    
ยังไมไดจัดสรร       

         ยอดตนป 566,843  30  515,511  33  505,590  39  

         เพิ่มระหวางป-กําไรสุทธิ  226,793  12  203,601  13  183,227  14  

         ลดระหวางป-เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย (184,690) (10) (152,269) (10) (173,306) (13) 

         ยอดปลายป 608,946  32  566,843  36  515,511  40  

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน       

         ยอดตนป 14,474  1  20,471  1  13,359  1  

         เพิ่มระหวางป (1,669) (0) (5,997) (0) 7,112  1  

         ลดระหวางป       

         ยอดปลายป 12,805  1  14,474  1  20,471  2  

   รายการขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน      

         ยอดตนป (100) (0) 0  0    

         เพิ่มระหวางป (1,045) (0) 0  0    

         ลดระหวางป 0  0  (100) (0)   

         ยอดปลายป (1,145) (0) (100) (0)   

สวนของผูถือหุนสวนนอย  0   0   0  

      ยอดตนป 59,810  3  56,186  4  51,480  4  

      เพิ่มระหวางป 29,910  2  3,624  0  4,706  0  

      ลดระหวางป  0  0  0  0  0  0  

      ยอดปลายป 89,720  5  59,810  4  56,186  4  

 

 
รวมสวนของผูถือหุน 1,891,153  100  1,572,681  100  1,304,493  100  
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย       

 งบกระแสเงินสด        

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

        

 2549  2548  2547  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

กําไรสุทธิ 226,793   203,601   183,227   

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)       

     สวนแบง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม (10,806)  (4,306)  (727)  

     คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 231,206   189,184   155,471   

     รายการตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน 0   0   9,608   

     หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0   0   0   

     คาความนิยมตัดบัญชี (206)  (206)  (206)  

     ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ 5,928   1,678   10,943   

     กําไรจากการขายอุปกรณ (1,177)  367   (1,386)  

     กําไรจากการยกเลิกสิทธิการเชา (19,162)  0   0   

     สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิรวม 18,456   9,884   5,961   
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ

หนี้สินดําเนินงาน 451,032   400,202   362,891   

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน       

     ลูกหนี้การคา(เพิ่มข้ึน) ลดลง (64,005)  (6,193)  (11,849)  

     สินคาคงเหลือ(เพิ่มข้ึน)ลดลง (14,591)  (4,324)  (30,444)  

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น(เพิ่มข้ึน)ลดลง (2,564)  (8,582)  (16,327)  

     สินทรัพยไมหมุนเวียน(เพิ่มข้ึน) ลดลง 5,572   (14,211)  (3,013)  

     เจาหนี้การคาเพิ่มข้ึน(ลดลง)  9,872   14,333   14,216   

     ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มข้ึน(ลดลง) 11,427   6,124   504   

     คาใชจายคางจายเพิ่มข้ึน 26,088   8,780   28,525   

     หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึน (ลดลง) (1,991)  17,608   (18,124)  

     หนี้สินไมหมุนเวียน(เพิ่มข้ึน) ลดลง 427   1,893     

               เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 421,267   415,630   326,379   
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย       

 งบกระแสเงินสด        

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

       

 2549  2548  2547  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

     เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง (4,292)  (29,183)  (506)  

     เงินใหกูยืมระยะสั้นกิจการที่เก่ียวของกัน(เพิ่มข้ึน) ลดลง 4,092   975   6,464   

     เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มข้ึน 0   0   655   

    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย 0   1,984   0   

     เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 0   0   1,050   

     เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (เพิ่มข้ึน)ลดลง 0   0   60   

     ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (283,795)  (313,770)  (287,330)  

     สิทธิการเชารอตัดบัญชีเพิ่มข้ึน 0   0   0   

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 2,057   3,080   2,785   

    เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเชา 20,000   0   0   

     สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มข้ึน (17,513)  (8,714)  (4,220)  

              เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (279,451)  (345,628)  (281,042)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินลดลง (50,911)  13,887   36,218   

     เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มข้ึน 3   (40)  (1,195)  

     เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 243,122   217,791   55,391   

     เงินปนผลจาย (178,640)  (150,731)  (172,418)  

                เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 13,574   80,907   (82,004)  

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน 10,416   (6,260)  1,081   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด(ลดลง) เพิ่มข้ึนสุทธิ 165,806   144,649   (35,586)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือตนป  442,199   297,550   355,651   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือส้ินป  608,005   442,199   320,065   
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย 

 งบกระแสเงินสด        

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

       

 2549  2548  2547  
 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:       

เงินสดจายในระหวางป       

     ดอกเบี้ยจาย 708   1,940   1,051   

     ภาษีเงินได 76,592   74,152   69,290   
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

 
                          ส้ินสุด 31 ธันวาคม  

อัตราสวนทางการเงิน  2546 2547 2548 2549 

     

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)     

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.52 1.32 1.48 1.98 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.18 0.96 1.13 1.60 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.99 0.80 0.87 0.83 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 11.65 12.49 12.27 10.53 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31.00 29.00 29.00 34.00 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 19.31 17.18 16.31 16.57 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 19.00 21.00 22.00 22.00 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 9.00 8.42 8.76 8.93 

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 40.00 43.00 41.00 40.00 

Cash cycle (วัน)           10.00 7.00 10.00 16.00 

     

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)   

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 42.07 41.74 42.49 42.77 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ) 9.59 7.04 8.80 11.55 

อัตรากําไรอื่น (รอยละ) 1.60 1.58 1.58 2.48 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ) 146.84 154.77 140.04  98.44 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 6.80 6.02 5.96 5.97 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) 14.85 14.48 14.15 13.09 

     

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 11.37 10.94 10.62 10.12 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ) 34.03 33.98 34.90 43.33 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  1.67 1.82 1.78 1.70 

     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)   

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.30 0.34 0.33 0.27 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 604.46 390.93 234.27 966.23 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 1.10 0.70 0.84 0.82 

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 77.41 80.95 87.23 N/A  
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  
 

 1) ผลการดําเนินงาน 

วิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ S&P GROUP ประจําป 2549  เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานป 

2548 

 

วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

 

 S&P GROUP  มีกําไรสุทธิประจําป 2549  เทากับ   226.8  ลานบาท  เพิม่ขึ้น 23.3  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ    

11.4    จากปกอน     โดยเปนผลมาจากปจจัยหลักดังตอไปนี้ 

 

1.)  รายได 

 รายไดรวมของกลุมบริษทัฯ สําหรับป 2549  เทากับ   3,800   ลานบาท  เพิม่ขึ้น  384.9   ลานบาท   หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ     11.3     โดยสามารถวิเคราะหตามประเภทไดดังตอไปนี้ 

 

 1.1)    รายไดจากการขายและการใหบริการ 

   ในป 2549   บริษัทฯ และบริษัทในเครือ   มีรายไดจากการขายและการใหบริการ   3,705.8   ลานบาท    

เพิ่มขึ้นจากปที่แลว    344.5    ลานบาท    หรือคิดเปนอัตรารอยละ    10.2   โดยรายไดรอยละ   81    เปนรายไดที่เกิด

จากการประกอบธุรกิจรานอาหารและจําหนายผลติภัณฑภายในประเทศ    รายไดสวนนี้จะเพิ่มขึ้น    281    ลานบาท   หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ    10.3    จากปกอน   ในขณะที่รายไดจากธุรกิจรานอาหารในตางประเทศมีสัดสวนรอยละ   19   ของรายได

ในกลุม     โดยในป 2549   มียอดขายเพิ่มขึ้น      54.3   ลานบาท    หรือมอีัตราการเติบโตรอยละ   8.6   จากปกอน    

โดยสาเหตุหลักมาจากการเปดจํานวนสาขาเพิ่มขึ้นในระหวางป    ในป 2549  มีการเปดสาขาในประเทศไทยจํานวน   31    

สาขา   และรานอาหารในประเทศสิงคโปรและไตหวันอีกประเทศละ   1    สาขา  

 

 1.2) รายไดอื่น 

   บริษัทฯ และบรษิัทในเครือ  มีรายไดอื่น    83.4    ลานบาท  เพิม่ขึ้น    33.9    ลานบาท   โดยรายการ

สําคัญมาจาก 

1.2.1) รายไดจากเงินชดเชยสิทธิการเชาของสาขาเอสแอนดพี ละภัทราสาทร  จํานวน   20   ลานบาท 

   1.2.2)   รายไดจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น     4    ลานบาท 

   1.2.3)    รายไดจากการจําหนายของที่ระลึกและคาสมาชิกเพิ่มขึ้น    3    ลานบาท 

 

2.)  คาใชจาย 

 
 2.1)   ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 

                  ตนทุนขายสําหรับป  2549  และป  2548   คิดเปนอัตราสวนรอยละ  57.2   และ   57.5    ของรายไดจาก

การขายและการใหบริการตามลําดับ    โดยตนทุนขายประกอบดวยตนทุนคาวัตถุดิบ  คาแรงพนักงาน  และคาใชจายโรงงาน 
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 2.2)   คาใชจายในการขายและบริหาร 

         คาใชจายในการขายและบริหารในป 2549   เทากับ  1,345.5    ลานบาท   เพิ่มขึ้น   159.3    ลานบาท   

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ    13.4    โดยมีผลมาจากปจจัยหลักดังตอไปนี้ 

  2.2.1)    การเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการเปดสาขาเพิ่มขึ้น   เชน   คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  

คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  และคาเสื่อมราคา  เปนตน  รวมเปนคาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น   118   ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้น                

รอยละ   14   จากปที่ผานมา 

  2.2.2)    คาใชจายการตลาดและสงเสริมการขายเพิ่มขึ้น    28   ลานบาท หรือเพิม่ขึ้นรอยละ   28   จาก

ปกอน   จากนโยบายการตลาดของบริษัทฯ ในปน้ี   ที่มุงเนนการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ ใหมากขึ้น  เพื่อสรางความพึงพอใจให 

เกิดขึ้นกับลูกคาในระยะยาว   แทนการเนนกลยุทธดานราคาสินคาเชนปที่ผานมา 

                        

 2.3  ดอกเบี้ยจาย 

  ดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ ในปน้ีมีเพียงจํานวน   0.5   ลานบาท   ลดลงจากปกอน    1.5   ลานบาท    หรือ

ลดลงรอยละ   75    เน่ืองมาจากสภาพคลองของบริษัทฯ ดีขึ้น 

 

3.)   กําไรสุทธแิละกําไรตอหุน    

 

 จากปจจัยดังกลาวขางตน  ทําใหบริษัทฯ และบรษิัทในเครือมีกําไรสุทธิประจําป  2549   และป  2548   เทากับ   

226.8   ลานบาท  และ   203.6   ลานบาท   ตามลําดับ   โดยมีอัตราสวนกําไรสุทธิรอยละ    6   ของรายไดรวมทั้งสองป    

และคิดเปนกําไรสุทธิที่เพิม่ขึ้น   23.3   ลานบาท   หรือเพิ่มขึ้นในอัตราสวนรอยละ    11.4    จากปกอน 

 

 กําไรตอหุนสําหรับป 2549   เทากับ   2.58    บาทตอหุน    โดยมีจํานวนหุน ณ ส้ินป 100.46   ลานหุน     

(จํานวนหุนถัวเฉลี่ยระหวางป 87.83   ลานหุน)    ในขณะที่ปกอนมีกําไรตอหุน    2.68    บาทตอหุน   (จํานวนหุนถัวเฉลี่ย

ระหวางป    75.94   ลานหุน)    คิดเปนกําไรตอหุนที่ลดลงเทากับ   10   สตางคตอหุน     

 
 

 2) ฐานะการเงิน 

วิเคราะหฐานะการเงิน 

 

1.)    สินทรัพย 

 

 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2549   เทากับ   2,398.5    ลานบาท    เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548    

จํานวน    314   ลานบาท    หรือเพิ่มขึ้นรอยละ    15.1    โดยมีสินทรัพยหมุนเวยีนคิดเปนรอยละ    41.8   และสินทรัพย

ไมหมุนเวียนคิดเปนรอยละ   58.2    ของสินทรัพยรวม 
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 1.1)   สินทรัพยหมุนเวียน     

  สินทรัพยหมุนเวยีน   เพิ่มขึ้น   246.1    ลานบาท   หรือเพิม่ขึน้รอยละ   32.6    โดยสาเหตุหลักมาจาก

  1.1.1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  จํานวน  608 ลานบาท  เพิ่มขึน้จากสิ้นป  2548   จํานวน

165.8   ลานบาท   โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดรับ  จากการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมา ซื้อหุนสามัญในงวดไตร

มาส  สุดทายของป 2549 

  1.1.2)   ลูกหนีก้ารคาเพิ่มขึ้น   64   ลานบาท   หรือเพิ่มขึ้นรอยละ   63.6   จากสิ้นปกอน     โดยสาเหตุ

หลักมาจากการขายสินคาใหแกลูกคาที่วาจางใหบริษัทฯ  ผลิตสินคาอาหารแชแข็ง 

  1.1.3)   สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น    14.6    ลานบาท   จากสินคาสําเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น ณ วันสิ้นป 

  1.1.4)   เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกันลดลง   2.9   ลานบาท   จากการที่บริษัทยอยใน

ตางประเทศจายคืนเงินกูยืม  

  
 1.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น   67.8   ลานบาท   หรือเพิ่มขึ้นรอยละ   5.1   มีสาเหตุหลักมาจาก 

  1.2.1)   เงินลงทุนในบริษัท  เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย)  จํากัด   จํานวน  10.0   ลานบาท   

  1.2.2)   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   เพิ่มขึน้    67.8   ลานบาท   หรือเพิม่ขึ้น รอยละ    6.6  เปน

ผลมาจากการเปดสาขาใหมและการปรับปรุงสาขาเดิม จํานวนรวม   192.4   ลานบาท  รวมทั้งการขยายอาคารและอุปกรณ

โรงงานอาหารของลาดกระบัง   40   ลานบาท   และการซื้อที่ดินเพื่อกอสรางคลังสินคาอีก  24  ลานบาท  โดยมีการลดลง

จากการตัดคาเสื่อมราคา   209.7  ลานบาท 

  1.2.3)   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง   5.5   ลานบาท   จากการที่บริษัทฯไดไถถอนเงินฝากประจําของ 

บริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน   22   ลานบาท  ที่ใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน   และเงินมัดจาํระยะยาว

เพิ่มขึ้นจากการเปดสาขาเพิ่มขึ้นจาํนวน    16.5    ลานบาท    

 

2.) หน้ีสิน 

 

 หน้ีสินรวม     ณ  ส้ินป  2549   เทากับ   507.3   ลานบาท    ลดลงจาก ณ ส้ินป  2548   เทากับ   4.6   ลานบาท    

หรือรอยละ    0.9   โดยมีสาระสําคัญมาจาก 

 2.1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง   50.9   ลานบาท    

 2.2) เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น    19.5   ลานบาท   

 2.3) ภาษีเงินไดคางจายและคาใชจายคางจาย เพิ่มขึ้น   37.5   ลานบาท 

 2.4) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง   11   ลานบาท 
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3.)  สวนของผูถือหุน     

 
 สวนของผูถือหุนจํานวน   1,891.2    ลานบาท   เพิ่มขึ้น    318.5   ลานบาท    หรือเพิ่มขึ้นรอยละ    20.3   

เน่ืองมาจาก 

 3.1) กําไรสุทธิสําหรับปคงเหลือหลังจากจัดสรรจายเปนเงินปนผลและสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จํานวน 42.1   

ลานบาท 

 3.2) การเพิ่มขึ้นจากทุนที่ชําระแลว  (รวมสวนเกินมูลคาหุน)   จํานวน   243.1   ลานบาท  โดยการออกหุน

สามัญ  จํานวน    13.5   ลานหุน    แกผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิในระหวางป  ณ ส้ินป 2549  บริษัทฯ มี

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ  4,539,400   หนวย 

 3.3) การลดลงของผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ   2.7  ลานบาท   

 3.4) สํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น   6.1   ลานบาท 

 3.5) การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน   29.9   ลานบาท 

 
วิเคราะหงบกระแสเงินสด  

 

1.   กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

  

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานสุทธิจํานวน    421.3    ลานบาท    เน่ืองมาจาก

รายการสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้ 

 

          1.1)   จํานวน    226.8   ลานบาท  จากกําไรสุทธิของผลการดําเนินงานในป 2549 

 1.2)   จํานวน   231   ลานบาท    จากการปรับปรุงรายการที่มิใชเงินสด เชน คาเสื่อมราคา  และคาตัดจําหนาย 

 1.3)   เงินสดลดลงจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาจํานวน    64   ลานบาท 

 1.4)   เงินสดลดลงจากการเพิ่มขึ้นของสนิคาคงเหลือจํานวน   15   ลานบาท 

 1.5)   เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาจํานวน    10   ลานบาท   และการเพิ่มขึ้นของคาใชจายคาง

จาย  จํานวน    37   ลานบาท 

 

2.   กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

  

 ในระหวางป 2549    บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิจํานวน    279.5    ลานบาท    โดยมี

รายการสําคัญดังน้ี 
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 2.1)   เงินสดใชไปในการขยายสาขาในประเทศและตางประเทศจํานวน    192   ลานบาท   

 2.2)   เงินสดใชไปในการขยายโรงงานและจัดซื้อวัสดุอุปกรณของโรงงานจํานวนรวม  78    ลานบาท   และจัดซื้อ

สินทรัพย 

   ถาวรของสํานักงานจํานวน     14    ลานบาท 

 2.3)   เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเชาของสาขาสาทรจํานวน     20    ลานบาท 

 2.4)   เงินสดจายไปเพื่อเปนเงินมัดจําการเชาจํานวน    17    ลานบาท 

 

3.   กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

  

 กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินสดสุทธิจํานวน    13.6    ลานบาท    โดยสาระสําคัญดังน้ี 

 

          3.1)   เงินสดไดรับมาจากการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาซื้อหุนสามัญจํานวน  243.1   ลานบาท   

 3.2)   เงินสดจายไปในการจายเงินปนผลประจําปและเงินปนผลระหวางกาลจํานวน   178.6    ลานบาท  

 3.3)   เงินสดใชไปในการจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน   50.9   ลานบาท 

 

 โดยสรุปแลวสําหรับป 2549  บริษัทฯ และบริษทัยอยมีกระแสเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ  165.8   ลานบาท   (เงินสด

ไดมาจากการดําเนินงานมากกวาเงินสดใชไป)   ในขณะที่ปที่แลวมกีระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ    144.6   ลานบาท 

 

 3) ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

   บริษัทฯ มีเงินทนุหมุนเวียนจากเงินสดรับจากการประกอบกิจการ   ถึงแมจะมีภาระการกูยืมเงินจากสถาบัน 

การเงินในระหวางปแตก็เปนการกูยืมเงินระยะสั้นอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับ 0.3 เทาในระยะ  5 ปที่ผาน
มา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพของโครงสรางเงินทุนของบริษัทนอกจากนี้บริษัทยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญอีก  4.5  ลานหนวย  ซึ่งจะครบกําหนดอายุในเดือนเมษายน  2550   โดยมีราคาใชสิทธิในราคามูลคาหุนละ  18  บาท   

ดังน้ัน โดยระหวางปบริษัทจะมีเงินสดรับจากการใชสิทธิซื้อหุน ดังกลาวเปนจํานวนเงิน    243   ลานบาท 
 

  4) ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

   ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมผีลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ประกอบดวย 

 

 สภาพวะเศรษฐกิจ 
 แมวาการดีขึ้นของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมขณะนี้จะอยูในชวงชะลอตัว กําลังซื้อโดยรวมของผูบริโภคสวนใหญเร่ิม

กลับมาใชจายกันอยางระมัดระวัง พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคจึงเปนการเลือกซื้อโดยคํานึงถึงราคาและคุณภาพของ

สินคาเปนหลักทาํใหผูประกอบการตองหันมาใชนโยบายสินคาดีราคาประหยัดเพื่อจูงใจลูกคา แตธุรกิจอาหารยังเปนธุรกิจที่

ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนอยกวาภาคธุรกิจอื่น   เน่ืองจากวาอาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่ผูบรโิภคตองการ    
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 ราคาวัตถุดิบ 
 ผลกระทบจากราคาน้ํามันใตลาดโลกสูงขึ้นทําใหราคาน้ํามันภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลกระทบถึงคา

ขนสงวัตถุดิบและมีผลทําใหตนทนุของ บริษัทสูงขึน้ ในขณะเดียวกันบริษัทไมสามารถจะขึ้นราคาสินคาไดมากพอเพื่อชดเชยกับ
ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น แตเน่ืองจาก วัตถุดิบทั้งหมดของบริษัทฯเปนวัตถุดิบในประเทศ บริษัทจึงสามารถควบคุมตนทุนราคาได 
ทั้งน้ีบริษัทตองมกีารบริหารตนทุน อยางมปีระสิทธิภาพเพื่อที่จะดํารงอยูในสภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ 
 

 เปดสาขาใหม 
 บริษัทฯ อาจจะไมสามารถทํากําไรไดตามเปาหมาย  เน่ืองจากยอดขายของสาขาทีเ่ปดใหมอาจจะไมไดเปนไปตามที ่
คาดไว   ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ ได 
 

  5) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 

 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

 

 บริษัทและบรษิัทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี     ใหแก (บาท) 
 

 - ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบญัชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 2,700,000.- 
 

 - สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชสัีงกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับ 

  ผูสอบบัญชีและสาํนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมา - ไมมี - 

 

 คาบริการอื่น (non-audit fee) 

 

 บริษัทและบรษิัทยอยจาย คาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแกการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study)  และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา  ใหแก     

(บาท) 
 

 - ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบญัชีที่ผานมา และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการ   

  ตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา  - ไมม-ี 
 

 - สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชสัีงกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและ 
  สํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีทีผ่านมา และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจาก   
  การตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา  - ไมมี – 
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13. ขอมูลอื่นที่เกีย่วของ 
 
      ไมมี  
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สวนที่ 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน
ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมลูที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 
 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  
 

 (2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล

ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบรษิัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว    รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกลาว 
 

 (3) ขาพเจาเปนผูรับผดิชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  28  กุมภาพันธ  2550  ตอผูสอบบัญชี

และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมผีลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบรษิัทยอย 
 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน   ขาพเจา
ไดมอบหมายให  นายประเวศวุฒิ   ไรวา  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ   
นายประเวศวุฒิ   ไรวา   กํากับไว   ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

 
 

             ชื่อ                  ตําแหนง                    ลายมือชื่อ 
 

 

  1. นางภัทรา   ศิลาออน ประธานกรรมการ                                     
  2. รอยโทวรากร   ไรวา รองประธานกรรมการ                          
  3. นายประเวศวุฒิ   ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ                          
  4. นายขจรเดช  ไรวา กรรมการบริหาร                                
  5. นางเกษสุดา   ไรวา กรรมการบริหารและรองผูจัดการ                        

    ใหญสายบัญชีการเงิน   

 
 

   ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

 

ผูรับมอบอํานาจ       นายประเวศวุฒิ    ไรวา  กรรมการผูจัดการใหญ                  
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 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ

บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทาํใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือขาดขอมลูที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ 
 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน  ขาพเจาได
มอบหมายให  นายประเวศวุฒิ  ไรวา   เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย   หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  
นายประเวศวุฒิ    ไรวา   กํากับไว   ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 
 
 

 

   ช่ือ   ตําแหนง ลายมือชื่อ 
 

 

  1. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                        
  2. นายเปรม   โชติวานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                        
  3. นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                        

  4. นายดุสิต   นนทะนาคร กรรมการอิสระ                               
  5. นายพจน   วิเทตยนตรกิจ กรรมการ                                      
  6. นายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค กรรมการ                                      
  7. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย กรรมการ                                      
       
 

 

 

   ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

 

ผูรับมอบอํานาจ            นายประเวศวุฒิ    ไรวา    กรรมการผูจัดการใหญ                 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

 

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา

 
สัดสวน

การถือหุน

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง  
(เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ) 

   (รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นางภัทรา  ศิลาออน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 

65 ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์

Doctor in Letters (Honory) 
Pine Manor College, Massachusetts,  
USA 
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบอสตัน  สหรัฐอเมริกา 

6.19 พี่สาวคนโต ทั้ง 5 ป

ประธานกรรมการ 
   

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 

รอยโทวรากร  ไรวา 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

59 ปริญญาโท  M.A. (Economics)
มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม 
อันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

1.49 นองชายคนที่ 1 ทั้ง 5 ป

รองประธาน 
กรรมการ 
   

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 

นายประเวศวุฒิ  ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ 
รองผูจัดการใหญสายปฏิบัติการ 
รักษาการ รองผูจัดการใหญ 
   สายการผลิตเบเกอรี่ 
 

56 ปริญญาตรี Political Science 
มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา 
โครงการอบรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Modern Managers Program (MMP) 
- Modern Marketing Management 
   (MMM) 
 

5.78 นองชายคนที่ 3 2549 - ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการใหญ

2546 – 2548 
กรรมการรอง 
ผูจัดการใหญ 
   

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 

นายขจรเดช  ไรวา 
กรรมการบริหาร 
 

57 ปริญญาตรี   บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ณ.) 
ประกาศนียบัตร Director Certification 
Program 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

1.45 นองชายคนที่ 2 2549 - ปจจุบัน

กรรมการบริหาร 
2546 – 2548 
กรรมการผูจัดการ 
ใหญ 
   

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน)  / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา

 
สัดสวน

การถือหุน

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง  
(เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ) 

   (รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นางเกษสุดา  ไรวา 
กรรมการและเลขานุการบริษัท 
รองผูจัดการใหญสายบัญชีการเงิน 
 

53 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยนอรธอิสเทิรน บอสตัน,  
สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
การเงินและการธนาคาร

วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ 
 

5.49 ภริยาของ

นายประเวศวุฒิ ไรวา 
ทั้ง 5 ป

กรรมการและ 
เลขานุการบริษัท 
   

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน)  / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 

นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

59 ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โครงการอบรม   - Controllership  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Management Development   
  Program JJ  Kellogg North Western  
  University 
 

0.007 ไมมี ทั้ง  5 ป

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน)  / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
 
 

นายเปรม  โชติวานิช 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

73 ปริญญาตรี   วศบ. ไฟฟา (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบัตร - Insead Executive 
Progamma  (The European Institute) 
- The Job of Executive 
   (IMEDE – LAUSANNG) 
 

- ไมมี ทั้ง  5  ป

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน)  / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา

 
สัดสวน

การถือหุน

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง  
(เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ) 

   (รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

47 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี   นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประกาศนียบัตร  Director Accreditation 
Program  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

- ไมมี ทั้ง  5  ป 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน)  /  ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 

นายดุสิต    นนทะนาคร
กรรมการอิสระ 
 

60 ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมโครงสราง   
มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ 
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส 
ประกาศนียบัตร Director Certification 
Program 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

- 
 

ไมมี 2548 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ 
2512 - 2548 
กรรมการผูจัดการ 
ใหญ 
  

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน)  / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
บริษัท คาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด 
/ ธุรกิจเกี่ยวกับกอสราง 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

                                                                                                                                                                                                             เอกสารแนบ 1    หนา 4 

 

 
ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา

 
สัดสวน

การถือหุน 
ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง  
(เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ) 

   (รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายพจน   วิเทตยนตรกิจ
กรรมการ 
 
 

53 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฮารวารด  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบัตร Director Certification 
Program 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
อมรบหลักสูตร Chairman  (RCM)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - 
 

ไมมี 2549 - ปจจุบัน

กรรมการ 
2545 - ปจจุบัน 
กรรมการผูจัดการ 
2540 - 2544 
กรรมการผูจัดการ 
2540 - 2540 
รัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงพาณิชย 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) 
จํากัด  
บริษัท เครดิต สวิส เฟริสท บอสตัน 

(สิงคโปรและกรุงเทพฯ) 
กระทรวงพาณิชย แหงรัฐบาลไทย 
 
 

นายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค

กรรมการ 
 

58 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการจัดการ  วิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

- ไมมี 2550 - ปจจุบัน

กรรมการ 
2522 – ปจจุบัน 
ประธานเจาหนาที่ 
บริหารและประธาน 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน)  / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ 
บรษิัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอเวอรเรสต เวิรดไวด จํากัด    
 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

                                                                                                                                                                                                             เอกสารแนบ 1    หนา 5 

 

 
ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา

 
สัดสวน

การถือหุน 
ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง  
(เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ) 

   (รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย 

กรรมการ 
 

43 ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประกาศนียบัตร Director Accreditation 
Program 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

- 
 

ไมมี 2550 - ปจจุบัน

กรรมการ 
2541 - ปจจุบัน 
ประธานเจาหนาที่ 
การเงินและกรรมการ

 
 
กรรมการ  
  

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน)  / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด (มหาชน)  
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน)  และบริษัทในเครือ 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 
   

นางพรพิไล  ไรวา 
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 

60 ปริญญาโท M.ED. (Home–Economics)  
มหาวิทยาลัยนอรท แคโรลายนา แอท กรีนส 
บอร, สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  

3.02 ภริยาของ

รอยโทวรากร  ไรวา 

2550 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษากรรมการ 
บริหาร 
ทั้ง  5  ป 
กรรมการบริหาร 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) /  ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
 

นางพันทิพา  ไรวา 
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 

55 ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบัตร  เลขานุการ 
Cambridgeshire College of Arts 
and Technology 
 

2.86 ภริยาของ

นายขจรเดช  ไรวา 

2550 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษากรรมการ 
บริหาร 
ทั้ง   5   ป 
กรรมการบริหาร 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน)  / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

                                                                                                                                                                                                             เอกสารแนบ 1    หนา 6 

 

 

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง 
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา

 
สัดสวน

การถือหุน 
ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 
ประสบการณทํางานในระยะ  5 ปยอนหลัง  

(เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ) 
   (รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นางสาวยุพดี  ดําริหอนันต
ที่ปรึกษาอาวุโส 
 

61 ประกาศนียบัตร คอมเมอรซ

วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี 
 

0.001

 
 

ไมมี 2550 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษาอาวุโส 
ทั้ง 5 ป    
รองผูจัดการใหญ

สายพัฒนาธุรกิจ 
 และจัดเลี้ยง  
  

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 

 

นางไพลิน   นิมติยงสกุล
รองผูจัดการใหญสายผลิตอาหาร 
รองผูจัดการใหญสายวิจัยและพัฒนา 
 

57 ปริญญาโท (เกียรตินิยม)   โภชนาการ 

             มหาวิทยาลอนดอน  ประเทศอังกฤษ 
ปริญญาตรี  (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตรการ 
             อาหาร  มหาวิทยาลัยเรดดิ้ง ประเทศ 
             อังกฤษ 

 

0.004 ไมมี 2546 - ปจจุบัน

รองผูจัดการใหญสาย

ผลิตอาหาร 
รองผูจัดการใหญ 
สายวิจัยและพัฒนา 
2544 - 2546 
รองผูจัดการใหญฝาย

นวัตกรรมและดาน

กฎหมาย 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคทจํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
 
 
 
บริษัท ยูนิลีเวอร เบสทฟูดส จํากัด 
/ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

                                                                                                                                                                                                             เอกสารแนบ 1    หนา 7 

 

 
ชื่อ – สกุล  / ตําแหนง

 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา

 
สัดสวน

การถือหุน 
ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง  
(เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ) 

   (รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายสุรัติ   เซนยวิบูลย
รองผูจัดการใหญสายการตลาด 
และการขาย 
 

51 ปริญญาโท   -  การตลาดมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เกียรตินิยม) 
ปริญญาตรี   -  พาณิชยศาสตรบัณฑิต 
สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - ไมมี 2548 - ปจจุบัน

รองผูจัดการใหญ

สายการตลาดและ

การขาย  
2544 - 2547  
ผูจัดการทั่วไป 
 
2543 – 2544  
รองผูจัดการใหญ

แผนกเคเตอรแพลน 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคทจํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
 
 
บริษัท คอรนโปรดักส อํามาดาส 
(ประเทศไทย) จํากัด   
/ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
บริษัท ยูนิลีเวอร เบสทฟูดส จํากัด 
/ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
 

นางกมลนุช   ชัยสิทธิกุล
รองผูจัดการใหญสายบริหารและพฒันา 
ทรัพยากรบุคคล 
 

55 ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลสเตท เอ็ดมอน  
โอคลาโฮมา  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี – รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

   - ไมมี 2548 - ปจจุบัน

รองผูจัดการใหญสาย

บริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 
2544 - 2548 
ผูจัดการฝาย 
ทรัพยากรบุคคล 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคทจํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
 
 
กลุมบริษัท เชลล ในประเทศไทย และ 
ประเทศมาเลเซีย /ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน 
 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

                                                                                                                                                                                                             เอกสารแนบ 1    หนา 8 

 

 
ชื่อ – สกุล / ตําแหนง

 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา

 
สัดสวน

การถือหุน 
ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง  
(เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ) 

   (รอยละ) ผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นางจันทนิภา  สุริยง 
รองผูจัดการใหญ บริษัท เอส แอนด พี 
โกลเบิล จํากัด 
 

56 - ปริญญาโท  นิเทศศาสตร 

   สาขาการผลิตสื่อโทรทัศน - วิทย ุ
   มหาวิทยาลัยวสิคอนซิน - เมดดิสัน 
   รัฐวิสคอนซิน    สหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตรพิเศษการบริหารการจัดการ 
   ธุรกิจอาหาร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยวสิคอนซิน - เมดดิสัน 
   รัฐวิสคอนซิน    สหรัฐอเมริกา 
 

 0.011 ไมมี ทั้ง   5   ป 

รองผูจัดการใหญ 
บริษัท เอส แอนด พี 

โกลเบิล จํากัด 
 

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด  
/ ธุรกิจเกี่ยวกับรานอาหาร 
ในตางประเทศ 
 
 
 
 

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทยอย และบริษัทรวม

บริษัทฯ

รายชื่อ เอส แอนด พี เอส แอนด พี ภัทรา เอส แอนด พี ธีม ฟูดส สยาม ภัทรา พาทิโอ เสรีวัฒน เอส แอนด พี เอช ดี ไทย

ซินดิเคท โกลเบิล (เจนีวา) เรสทัวรองท (พีทีอี) คิทเชน ไตหวัน ไตหวัน ฟูดส แอสเซท ดิสทริบิวเตอรส (สวิส)

1.  นางภัทรา  ศิลาออน x x  /  / x x  /

2. รอยโทวรากร  ไรวา // // // //  

3. นายขจรเดช  ไรวา // // // // // /

4. นายประเวศวุฒิ  ไรวา // //  / // // //  

5. นางพรพิไล  ไรวา  // // //

6. นางพันทิพา ไรวา  // // // //

7. นางเกษสุดา  ไรวา // // / / / / // //  /

8. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา /

9. นายเปรม  โชติวานิช /

10. นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล /

11. นายดุสิต  นนทะนาคร /

12  นายพจน  วิเทตยนตรกิจ /

บริษัทรวมบริษัทยอย

12. นายพจน  วเทตยนตรกจ /

13. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค /

14. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย /

15. นางสาวยุพดี   ดําริหอนันต

16. นางไพลิน  นิมิตยงสกุล

17. นายสุรัติ  เซนยวิบูลย

18. นางกมลนุช   ชัยสิทธิกุล

19. นางสาวจันทนิภา  สุริยง

หมายเหตุ :

 X     ประธานกรรมการ       ธีม ฟูดส (พีทีอี) บริษัท ธีม ฟูดส (พีทอีี) จํากัด

//        กรรมการบริหาร        สยามคิทเชน บริษัท สยามคิทเชน ครอสเวย พอยท พีทีอี จํากัด

/    กรรมการ        ภัทรา ไตหวัน บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด

เอส แอนด พี ซินดิเคท บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) พาทิโอ ไตหวัน บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด

เอส แอนด พี  โกลเบิล บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด เสรีวัฒน ฟูดส บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากัด

ภัทรา (เจนีวา) บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด

เอส แอนด พี  เรสทัวรองท บรษิัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด ไทย (สวิส) บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

เอส แอนด พี แอสเซท บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  เปลี่ยนเมื่อป 2549)

เอกสารแนบ 2  หนา 1





บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 3  อื่น ๆ 

 
 

 - ไมมี -  
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