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 ขอมูลสรุป  (Executive Summary) 

  

  

 “ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้”  
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   หนา  1   

 

สวนที่ 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

1. ขอมูลทั่วไป 
 
 ชื่อบริษัท   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  
 ประกอบธุรกิจหลักประเภท  เครือรานอาหาร  และเบเกอรี่  ผูผลิตเคก ขนมปง ขนมอบ ขนมไทย ผลิต 
   ภัณฑอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูปแชแข็ง บริการสงอาหารถึงบาน  บริการ 
   จัดเล้ียงนอกสถานที่  บริหารและลงทุนเปดรานอาหารไทยในตางประเทศ 
 ทุนจดทะเบียน  523,431,365  บาท (หารอยยี่สิบสามลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามรอย  
   หกสิบหาบาทถวน)  
 ทุนจดทะเบียนชําระแลว  523,431,365 บาท  (หารอยยี่สิบสามลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามรอย  
   หกสิบหาบาทถวน)  ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 104,686,273  หุน     
   มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ   5  บาท   
 ท่ีต้ังสํานักงานใหญ  เลขท่ี   457-457/6   ซอยสุขมวิท 55  (ซอยทองหลอ)  ถนนสุขุมวิท  
   แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เลขทะเบียนบริษัท  0107537001170   (เดิมเลขที่  บมจ. 364) 
 โทรศัพท  (02) 185-1313 
 โทรสาร  (02) 185-1274  
 โฮมเพจบริษัท  www.sandp.co.th 
   www.snpfood.com 
 นายทะเบียนหลักทรัพย  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด    (TSD) 
   อาคารวิทยาการตลาดทุน  เลขที่  2/7  หมูที่ 4  (โครงการนอรธปารค) 
   ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  
   กรุงเทพมหานคร  10210 
   โทรศัพท  (02) 596-9000      โทรสาร   (02) 832-4994-6 
  ผูตรวจสอบบัญชี  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 
   อาคารรัจนาการ  ชั้น  25  เลขที่  183  ถนนสาทรใต  
   แขวงยานนาวา  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   10120 
   โทรศัพท  (02) 676-5700   โทรสาร  (02) 676-5757 
 ท่ีปรึกษากฎหมาย  สํานักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ   วลัยเสถียร 
   เลขท่ี  68  ซอยสุขุมวิท 8  ถนนสุขุมวิท 
   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   10110 
   โทรศัพท  (02) 253-3427    โทรสาร  (02) 653-1135  
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บริษัทยอยและบริษัทในเครือ      
      

  จํานวนหุนสามัญ (หุน) อัตรา 

ชื่อ / ท่ีต้ัง 
ธุรกิจหลัก 

จํานวน จํานวนหุน การถือหุน 

  หุนรวม ที่ถือ (รอยละ) 
          
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการรานอาหารและเบเกอรี่ ผูผลิตเคก        
เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ) ขนมปง ขนมไทย ผลิตภัณฑอาหารและเบเกอรี่       
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ สําเร็จรูปแชแข็งบริการสงอาหารถึงบาน บริการ       
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทนุเปดราน       
โทรศัพท : +66 (0) 2185 1313  อาหารไทยในตางประเทศ       
โทรสาร : +66 (0) 2185 1274         

     
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากดั ประกอบกิจการรานอาหารไทยในตางประเทศ 500,000 400,000 80.00% 
เลขที่ 457 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ) โดยมีบริษัทที่ในเครือ 7 บริษัทดังน้ี       
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ         
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ         
โทรศัพท : +66 (0) 2185 1313          
โทรสาร : +66 (0) 2185 1274         

     
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด * ประกอบกิจการรานอาหารไทยภายใตชื่อ"ภัทรา" 100,000 96,000 96.00% 
Room 12, The Darlington Hyde Park, ปจจุบันมี 4 สาขา       
111-117 Sussex Gardens, London W2 2RU          
Tel : (44)-207-706-7178         
Fax : (44)-207-706-7178         
     
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ * ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ภัทรา" 200 124 62.00% 
No.94, Rue des Eaux-Vives 1207,  ที่กรุงเจนีวา ปจจุบันมี 1 สาขา       
Geneva Switzerland         
Tel : (4122) 735-0517         
Fax : (4122) 735-0538         

     
ธีม ฟูดส (พีทีอี) * ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ภัทรา"  600,000 300,000 50.00% 
211 Henderson Road #05-03 ที่ประเทศสิงคโปร ปจจุบันมี 2 สาขา       
Singapore 159552         
Tel : (65) 6411-4990         
Fax : (65) 6411-4991         
     
เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) * ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ  300,000 150,000 50.00% 
211 Henderson Road #05-03 "สยามคิทเชน" ปจจุบันมี 7 สาขา และชื่อ       
Singapore 159552 บางกอกแจม อีก 1 สาขา       
Tel : (65) 6411-4990         
Fax : (65) 6411-4991         
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  จํานวนหุนสามัญ (หุน) อัตรา  

ชื่อ / ท่ีต้ัง 
ธุรกิจหลัก 

จํานวน จํานวนหุน การถือหุน  

  หุนรวม ที่ถือ (รอยละ)  

บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด * ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ภัทรา" 1,500,000 750,000 50.00%  
12 Alley 247, Sec.1 ที่ไตหวัน มี 1 สาขา ปจจุบันหยุดดําเนินกิจการ        
Tua Hua S. Road, Taipei, Taiwan เม่ือตุลาคม 2550        

      

บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด * ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "พาทิโอ" 12,000,000 7,200,000 60.00%  
7F-3 No.28 Jen-Ai Road, ปจจุบันมี 4 สาขา        
Sec.3, Taipei Taiwan          
Tel : (8862) 2721-5998          
Fax : (8862) 2721-6008          
           
ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ * ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ"ไทย"  200 90 45.00%  
No.94, Rue des Eaux-Vives 1207,  ปจจุบันมี 1 สาขา        
Geneva Switzerland          
Tel : (4122) 735-0517          
Fax : (4122) 735-0538          
      
บริษัท เอส แอนด พี แอสแซท จํากัด ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อ 10,000 9,993 99.93%  
เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสุขุมวิท 26  ใหรานอาหารเชา         
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ           
โทรศัพท : +66 (0) 2185-1313          

โทรสาร : +66 (0) 2185-1290          

      

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด นําเขาและจัดจําหนายไอศกรีม "ฮาเกน-ดาส" 200,000 95,996 47.00%  
เลขที่ 65 อาคาร 42 ทาวเวอร ชั้นที่ 23 หอง 2301          
ซอยสุขุมวิท 42 (กลวยนํ้าไท) ถนนสุขุมวิท          
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ          
โทรศัพท : +66 (0) 2713-6211-8          

โทรสาร : +66 (0) 2713-6219          

      

บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ(ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินกิจการจัดสงพิซซา และอาหารอิตาเลียน 200,000 100,000 50.00%  
เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ)          
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ          
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ          
โทรศัพท : +66 (0) 2185-1313           
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274          
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  จํานวนหุนสามัญ (หุน) อัตรา  

ชื่อ / ท่ีต้ัง 
ธุรกิจหลัก 

จํานวน จํานวนหุน การถือหุน  

  หุนรวม ที่ถือ (รอยละ)  

บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  ใหบริการดานโภชนาการที่หลากหลาย ใน 10,000    4,997 49.97%  
เลขที่ 234 ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวถีิ)   ลักษณะแคนทีน หรือรับทําอาหารใหกับกลุม        
ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก  สถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาล โรงงาน        
เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  อุตสาหกรรม และสถานศึกษาตาง ๆ        
โทรศัพท : +66 (0) 2741-8800          

โทรสาร : +66 (0) 2741-8260          

      

      
         
หมายเหตุ *  เปนบริษัทที่ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด  
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 2. ปจจัยความเสี่ยง 

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจเหมือนกับธุรกิจอ่ืน ๆ  ทั้งที่เกิดจากตัวธุรกิจเองและปจจัยภายนอก 
อ่ืนๆ ซึ่งนอกเหนือ การควบคุมของบริษัทฯดังตอไปนี้ 
 
 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ  
 
  สภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอเมริกา ไดทวีความรุนแรงและสงผลกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย 
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจนี้ทําใหกําลังซื้อของผูบริโภคในประเทศมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทฯ 
เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับอาหารซึ่งเปนส่ิงจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงคาดวา จะไดรับผลกระทบนอยกวา
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดย ในป 2551 ยอดขายของบริษัทฯขยายตัว 9% เปน 4,378 ลานบาท บริษัทฯ ไดพยายามรักษาส
วนแบงตลาดของบริษัทฯ รวมท้ังขยายฐานลูกคาที่มีอยูใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ การใหบริการจัดเล้ียงนอกสถานที่ รวมท้ังการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับลูกคา 
นอกจากนี้ภาครัฐเองก็มีมาตรการในการกระตุนเศรษฐกิจออกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งคาดวาจะสามารถชวยใหประชาชน
กลับมามีความเชื่อมั่นและมีการใชจายที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 
 ความเสี่ยงจากการเติบโตของสาขา 
 
 เนื่องจากรายไดบริษัทฯ มาจากรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศเปนหลัก (76% ของรายไดรวมในป 
2551) การเปดสาขาสาขารานอาหารและเบเกอรี่ใหมจะเปนปจจัยผลักดันการเติบโตของรายไดในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดหาชองทางขยายสาขาในกรุงเทพฯ และโดยเฉพาะในตางจังหวัดมากขึ้น (ในป 2551 บริษัทฯไดเปดสาขากรงุเทพฯ 
17 สาขา และ ตางจังหวัด 26 สาขา) บริษัทฯมีนโยบายขยายสาขาไปยังทําเลที่ผูสัญจรคับคั่ง การคมนาคมสะดวกและ
เปนแหลงใชจายของผูบริโภค เชน ดีพารตเมนทสโตร และ ดีสเคานสโตร  
 
 การรักษาการเติบโตของรายได ยังอาจถูกกระทบจากการปดสาขาของบริษัทฯและการไมตออายุสัญญาเชา
จากเจาของพื้นที่ เนื่องจากบริษัทฯ ใชนโยบายเชาพ้ืนที่เพ่ือเปดเปนรานอาหารและ เบเกอรี่ ที่ผานมาเจาของพื้นที่ตาง
ยินดีตอบรับการขอเชาจากบริษัท และใหเง่ือนไขการเชาที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในธุรกิจนี้มามา
ยาวนานกวา 30 ปโอกาสที่บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการไมไดรับการตออายุสัญญาหรือผูใหเชาจะขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดสัญญาการเชาหรือขึ้นคาเชาเกินกวาภาวะตลาดจึงมีนอยมาก 
 
 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตนทุนการผลิต  
 
 ความผันผวนของราคาน้ํามัน สงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนวัตถุดิบ คาใชจาย  และผลการดําเนินงานของ 
บริษัทฯ ในขณะเดียวกันภาวะการแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคา
จําหนายสินคาไดทันทีหรือผลักภาระไปยังผูบริโภคไดเต็มที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายรักษาความสามารถในการทํา
กําไรดวยการบริหารวัตถุดิบ การผลิต และผลิตภัณฑสําเร็จรูปเพ่ือควบคุมตนทุนการผลิตใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 
ทางดานวัตถุดิบ ในป 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาตกลงคุณภาพและราคาของวัตถุดิบไวลวงหนา เมื่อประเมินวาราคา
ของวัตถุดิบมีแนวโนมสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯไดพยายามลดอัตราการสูญเสียทั้งดานการผลิตและการขายสินคาหนาราน 
ทางดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป บริษัทฯไดใชกลยุทธหลายอยาง เชน ปรับสัดสวนสินคา (Product Mix) เพ่ิมสินคาใหม 
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ปรับการสงเสริมการขาย (Promotion) ของผลิตภัณฑ บางกลุม รวมถึงขยายรานเบเกอรี่ใหมากขึ้นเนื่องจากมีตนทุน
การบริหารต่ํากวารานอาหาร 
 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  
 
 บริษัทฯ มีรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ ซึ่งสวนใหญมาจากการดําเนินธุรกิจรานอาหารไทยใน
ตางประเทศ ซึ่ง ทํารายได 664 ลานบาท คิดเปน 15% ของรายไดรวมในป 2551  โดย บริษัทฯมีรานอาหารไทยใน
ตางประเทศทั้งหมด 21 สาขา ต้ังอยูในประเทศสิงคโปร 9 สาขา อังกฤษ 4 สาขา ไตหวัน 4 สาขา สวิสเซอรแลนด 3 
สาขา และฟลิปปนส 1   สาขา ทั้งนี้ความผันผวนของคาเงินตางประเทศนั้นๆตอคาเงินบาทมีผลกระทบตอรายไดของ
บริษัทฯ  ในป 2551 รายไดธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศของบริษัทฯลดลง 29 ลานบาท หรือรอยละ 4  จากป
กอน สาเหตุหลักมาจากคาเงินปอนดสเตอริงที่ออนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินบาทถึงรอยละ 20 ในปที่ผานมา  
 
 อยางไรก็ตามในมุมมองทางเศรษฐศาตรแลว รานอาหารในตางประเทศมีการดําเนินธุรกิจในลักษณะ Natural 
Hedge ซึ่งมีทั้งรายไดและคาใชจายในรูปเงินตราตางประเทศ ดังนั้น ผลกระทบสุทธิจากความผันผวนของตางประเทศ
ตอบริษัทฯนั้นจึงคอนขางจํากัด นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายที่จะเก็บรักษาเงินดังกลาวไวในสกุลเงินตราตางประเทศ 
เพ่ือใชสําหรับการลงทุนขยายสาขาและปรับปรุงรานอาหารในอนาคต  ทั้งนี้ ปจจุบัน บริษัทฯมิไดมีการทําสัญญา
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว  อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯพิจารณาเห็นวาอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน
มาก หรือมีแนวโนมที่อาจจะสงผลกระทบกับรายไดของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ บริษัทอาจจะพิจารณาใชเครื่องมือทาง
การเงินเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว 
 
 ความเสี่ยงจากความไมแนนอนทางการเมือง  
 
 ความไมแนนอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงป 2550 ตอเนื่องป 2551 อันไดแก การชุมนมุและสลายการ
ชุมนุมของกลุมทางการเมือง การปดสนามบิน และการยุบพรรค ทําใหคนไทยวิตกกังวลและเพิ่มความระมัดระวังในการ
จับจายใชสอย อยางไรก็ตาม การเปล่ียนขั้วทางการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาลในชวงปลายป 2551 ที่ผานมาสงผลให
สถานการณทางการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น และคาดวาจะสามารถชวยใหประชาชนกลับมามีความเชื่อมั่นขึ้น ทั้งนี้
การบริโภคของคนไทยในปจจบัุน จะเปนไปอยางเลือกสรรมากขึ้น ซึ่งเปนโอกาสที่ดีของบริษัทฯ เนื่องจากผลิตภัณฑ
และบริการของบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคามาเปนเวลานาน 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ  
 
 ราน   เอส แอนด พี    เริ่มตนเมื่อป   2516 จากรานขายอาหาร   ไอศกรีม  และของวาง   ในซอยประสานมิตร   
สุขุมวิท 23  จากนั้น  ไดขยายมาสูธุรกิจรานเบเกอรี่  และเปนผูนําในการผลิตเคกแตงหนาตามส่ังและเคกลายการตูน
รายแรกในประเทศไทย  อาหารและเบเกอรี่   ของ เอส แอนด พี   ไดรับความนิยมและเชื่อถืออยางมากจากลูกคา จนมี
การขยายสาขาอยางรวดเร็วตามแหลงทําเลที่สําคัญ ๆ ในกรุงเทพมหานคร   
 
 ในป 2532 บริษัท เอส แอนด พี จํากัด จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และเปล่ียนชื่อเปนบริษัท เอส แอนด พี 
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ มีการลงทุนและขยายงานทั้งทางดานธุรกิจรานอาหารและการผลิตอยางตอเนื่อง 
ภายใตแบรนด   “เอส แอนด พี”  โดยแบงเปนรานอาหารเอสแอนดพีและ เอสแอนดพี เบเกอร่ีช็อพเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย นอกจากนี้   บริษัทฯ ยังประสบผลสําเร็จในการนําเสนอและสรางแบรนดใหมๆ ให
เกิดขึ้น ไมวาจะเปน  แบรนด  “ภัทรา”  “พาทิโอ”  “บลูคัพ”  “วานิลลา”  และผลิตภัณฑขนมไทย  “SimplyThai”  
รวมท้ังขนมไหวพระจันทรย่ีหอ “S&P” และ ”มังกรทอง” 
 
 สําหรับธุรกิจตางประเทศ ในป 2533 บริษัทฯ ไดเปดรานอาหารไทยแหงแรกภายใตชื่อราน   “ภัทรา”  (Patara 
Fine Thai Cuisine) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีประกอบกับความนิยมของอาหาร
ไทยในตางประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยายรานอาหารอยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสาขา
รวม  20 สาขาและ 1 แฟรนไชสใน 5 ประเทศ ภายใตแบรนด Patara, Patio, Thai, Siam Kitchen และ Bangkok Jam 
 

 ในดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูป  บริษัทฯไดขยายเขาสูธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทานและผลิตภัณฑไสกรอก
เพ่ือเปนการตอบสนองตอทัศนคติและพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปของผูบริโภค   แมธุรกิจดังกลาวจะยังมีขนาดตลาดที่
ไมใหญมากนักในปจจุบันแตมีศักยภาพที่จะเติบโตสูงในอนาคต      ทั้งนี้  บริษัทฯไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาดาน
ธุรกิจอาหารสําเร็จรูปอยางตอเนื่องเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา     โดยเนนจุดแข็งในแงคุณภาพ รสชาตแิละ
ความหลากหลายของเมนู       นอกจากนี้  กลุมเอส แอนด พี  ยังเปนผูนําในการใหบริการจัดเล้ียงนอกสถานที่แบรนด 
“Caterman”    บริการจัดสงอาหารถึงบาน และบริการอาหารปนโต   (Delivery : 1344)  
 
 จากการที่กิจการของเอส แอนด พี มีการเติบโตอยางตอเนื่องทั้งในธุรกิจอาหารและเบเกอรี่  บริษัทฯ ไดกอสราง
โรงงานเบเกอรี่แหงแรกที่ถนนสุขุมวิท 62   ในป  2527   และไดสรางเพ่ิมเติมที่เชียงใหม   ภูเก็ต   และถนนบางนา
ตราด   ในเวลาตอมา        นอกจากนี้     บริษัทฯ   ยังไดสรางโรงงานผลิตอาหารแชแข็งและผลิตภัณฑไสกรอกที่นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบังอีกดวย 
  
 ปจจุบัน  บริษัทฯ  เปนผูนําทางธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร     โดยปจจัยหลักที่บริษัทฯ   ยึดถือ
ปฏิบัติมาตลอด 36 ป  คือ  การนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพ  คัดสรรวัตถุดิบและผลิตอยางพิถีพิถัน  รวมทั้ง  ความมุงมั่น
พัฒนาและสรางผลิตภัณฑใหม ๆ ที่แสดงถึงความใสใจของบริษัทฯ ในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหดี
ที่สุด 
 
 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ 
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 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจรานอาหาร กาแฟ และ
เครื่องดื่ม รานจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่และอาหารสําเร็จรูปตาง ๆ  พรอมทั้งเปนผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต
ชื่อ เอส แอนด พี ซึ่งสามารถแบงประเภทธุรกิจไดดังนี้   
 
   ธุรกิจรานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ 
  
  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2551   บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีรานอาหารและรานเบเกอรี่ที่ดําเนินการอยู 
326 สาขาทั่วประเทศ   ซึ่งถือเปนชองทางจัดจําหนายที่สําคัญและทํารายไดหลักของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีการวาง 
Positioning ของแตละรานที่แตกตางกันเพ่ือใหสามารถเขาถึงและครอบคลุมกลุมลูกคาไดมากที่สุด ทั้งนี้ รานอาหาร
และรานเบเกอรี่  S&P จะมุงกลุมลูกคาในวงกวาง (Mass Customization) ในขณะที่ รานอาหารแบรนดอ่ืน จะเขาถึง
กลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น  (Speciality Restaurant)  โดยมีรายละเอียดของรานอาหารและเบเกอรี่ใน
ประเทศของบริษัทฯ   และบริษัทในเครือ ดังตอไปนี ้   
 

 ดําเนินการโดย % ถือหุนโดย S&P จํานวนสาขา 
รานเบเกอรี่ S&P  S&P  195 
รานอาหาร S&P S&P  90 
ราน Vanilla S&P  5 
ราน Patio S&P  2 
ราน Patara S&P  1 
รานอาหารทะเล  Grand Seaside S&P  1 
ราน Pizzanotti S&Pizzanotti 50% 8 
ราน Haagen Dazs Café HD Distributors 47% 24 
รวม   326 

 

หมายเหตุ  :  บริษัทฯ มีเคานเตอรกาแฟ  “Bluecup”  อยูในรานรานอาหารและเบเกอรี่  S&P  จํานวน  176  แหง 
 
  S&P Restaurant & Bakery: Simply Delicious 
 
  รานอาหารสําหรับกลุมลูกคาครอบครัว   วัยรุน   และวัยทํางาน  ระดับกลางขึ้นไป  จําหนายอาหารนานา
ชนิด ไอศกรีม กาแฟ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑเบเกอรี่ เปนการใหบริการทั้งการรับประทานที่ราน (Eat in) การซื้อกลับ
บาน (Take away) และบริการจัดสงใหที่บาน (Delivery) นอกจากนี้ยังเปนรานอาหารที่ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง คุกกี้ที่หลากหลาย และขนมไทย ทางเลือกงาย ๆ ที่อรอยสําหรับทุกๆ คน 
 
 
 
 
 
  S&P Bakery Shop & Corner: Fresh Baked Everyday 
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  รานเบเกอรี่ที่เลือกทําเลเขาหาลูกคาในกลุมตาง ๆ  ในแหลงชุมชนทั่วไป     เชน   ซูเปอรมารเก็ต  
หางสรรพสินคา   อาคารสํานักงาน     เพ่ือความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม    กาแฟบลูคัพ เบเกอรี่  เคก  
คุกกี้ แซนวิชและขนมปง พรอมทั้งอาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ  โดยเนนทําเลในกรุงเทพฯ  ปริมณฑล  ใหครอบคลุมพ้ืนที่
สําคัญ ๆ   ในแตละภาคของประเทศ 
 
  Vanilla Group 
 
  Vanilla Group เปนรานอาหารแบรนดนองใหมที่ออกแบบมาเพื่อเขาถึงลูกคากลุมวัยรุนและวัยทํางานที่
ทันสมัย   มีรสนิยม   และความเปนตัวของตัวเอง   รานอาหารใน   Vanilla Group จะนําเสนออาหารที่มีคุณภาพใน
บรรยากาศที่มีจุดเดนของตัวเอง 
 
  (1)  Vanilla Industry: Tea Cake D.I.Y   bakery   Cooking   Workshop 
   รานอาหารทันสมัยเอาใจวัยรุน   เปนการผสมผสานระหวางโมเดิรนและคลาสสิค   บริการอาหาร    
เชน   สปาเก็ตตี้  ซุป  สลัด เพสตี้ เคก  มีการสอนทําอาหารเพ่ือใหผูเรียนสามารถนํากลับไปทําใหคนที่บานรับประทาน 
หรือจัดปารต้ีเองไดที่บาน 
 
  (2)  Vanilla Restaurant: Breakfast  Lunch Afternoon Tea Dinner 
   รานที่สรางสรรคบรรยากาศแบบ   English Pub ตกแตงรานแนววินเทจ-โมเดิรน บริการอาหาร
ทุกมื้อของวัน   มีความหลากหลายของอาหารแบบยุโรปคลาสสิค    และมีความโดดเดนเฉพาะตัวในรูปแบบการจัดวาง
เมนูอาหาร และนําเสนอความสดใหมของครัว   เบเกอรี่ภายในราน  
 
  (3) Vanilla Brasserie: Cafe patisserie Salon de the Creperie Chocolatier Confiserie 
   มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ  French Café  นํามาประยุกตเพ่ือใหเขากับ  lifestyle ที่ทันสมัย
ของกลุมลูกคาของสถานที่ต้ัง (พารากอน ช็อปปงมอลล) นําเสนอความพิถีพิถันของการสรางสรรคเมนู    อาทิเชน   
เครป สลัด- แซนวิช ช็อคโกแลต และขนมหวานสไตลฝรั่งเศส   พรอมทั้งสินคา Souvenir     
 
  (4) Vanilla Café: Japanese Style Cafe 
   รานอาหารสไตลอิตาเลียน-ญี่ปุน  บรรยากาศการตกแตง Retro สไตลญี่ปุนที่เนนความเรียบงาย 
ใหแตละมุมในรานมีความเปนสวนตัว   จูงใจดวยการคิดคนขนมญี่ปุนที่หลากหลาย     เหมือนมารับประทานอาหารที่
บานเพื่อน  ทางเลือกใหมที่ประสบความสําเรจ็อยางมากในการสรางความพึงพอใจ ใหกลุมลูกคาระดับบน  
 
  (5) Royal Vanilla: Tearoom-Dimsum 
   บรรยากาศแบบโรงเตี๊ยมจีนโบราณ   ดังนั้นการตกแตงจึงใชเฟอรนิเจอรที่เรียบงายสไตลจีน  
อาหารเปนเมนูต่ิมซํา และอาหารแบบจีน Street ในสไตลวานิลลา 
 
 
 
  (6) Sauce: Art literature cookbook 
   รานหนังสือตกแตงตัวรานเปนสไตล  loft มีความทันสมัย  จําหนายหนังสือศิลปะ  วรรณกรรม   
และ cookbook  ผลิตภัณฑภายใตแบรนด  “S&P”  และแบรนดอ่ืน 
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  Patio: Joy of eating 
 
  พาทิโอมอบความรื่นรมยแหงการรับประทานใหกับลูกคา   ดวยอาหารรสชาติดีในบรรยากาศอบอุน มี
สไตล  เปนอาหารที่คุนเคยทั้งไทยและนานาชาติ ที่คัดสรรมาบริการให ไมวาจะเปนเวลาชวงใดของวัน 
 
  Patara : Fine Thai Cuisine 
 
  บริการอาหารไทยสไตลโก เพ่ือการสังสรรคเชิงธุรกิจและโอกาสพิเศษตาง ๆ การตกแตงรานใหความรูสึก
วาอยูในบรรยากาศวัฒนธรรมไทยแตไมอึดอัด 
 
  Grand Seaside: Great Seafood…Good point of view 
 
  บริการอาหารทะเลและอาหารไทยรวมสมัยในบรรยากาศสบาย ๆ ปลายแหลมฟาน  ศรีราชา 
 
  Pizzanotti: อิตาเลียนพิซซาอรอยทุกหนา พิซซาแปงบาง 
 
  เปนการรวมลงทุนกับบริษัท ซานอตติ (ประเทศไทย) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและประสบความสําเร็จใน
อาหารอิตาเลียนมากวา 10 ป   เพ่ือดําเนินธุรกิจบริการสงถึงบานของพิซซาสไตลอิตาเลียนแท ในปจจบัุนมีทั้งหมด    
8   สาขา  
 
  Haagen Dazs Cafe: Super Premium Ice Cream  
 
  ฮาเกน-ดาส   ไอศกรีมซูเปอรพรีเมี่ยมคุณภาพสูงระดับโลก     ดวยการบรรจงคัดสรรเฉพาะสวนผสมชั้น
เย่ียมจากทั่วทุกมุมโลก   นํามาผลิตเปนไอศกรีมเนื้อแนนนุมละมุนกับรสชาติที่หลากหลาย  อรอย  เขมขน   สัมผัส
ชวงเวลาอันแสนพิเศษนี้ไดที่ฮาเกน-ดาสคาเฟทั้ง 24 แหงทั่วประเทศไทย และอีกกวา 200 จุดขายทั้งในโรงแรม 
รานอาหาร ไฮเปอรมารเก็ต และ ซูเปอรมารเก็ต ชั้นนําทั่วไป 
 
  Bluecup Coffee & Tea: Making Coffee Fun 
 
  Bluecup   เปนเคานเตอรจําหนายกาแฟสดคุณภาพดี เปดใหบริการในราน  S&P  กวา   170  สาขา เรา
ไดรับรางวลัชนะเลิศในการประกวดชิงแชมปบาริสตาในประเภทรสชาติยอดเยี่ยม    และรางวัลเมนูสรางสรรคยอดเยี่ยม 
ถึง   2  ปซอนในป  2550  และ  2551 
 
  เชานี้ คุณดื่ม   Bluecup   แลวหรือยัง 
 
  ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ 
 
  กลุมเอส แอนด พี เปนตัวอยางหนึ่งของการทําธุรกิจรานอาหารที่ประสบความสําเร็จทั้งตลาดในและ
ตางประเทศ     และบริษัทฯ ถือไดวาเปนหนึ่งของตัวแทนวัฒนธรรมไทยดานอาหารในตางแดน     โดยมีการขยาย
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สาขาในตางประเทศ  ทั้งดวยตัวเองและการรวมทุนกับนักลงทุนทองถ่ินในตางประเทศ      ปจจุบันบริษัทฯ มี
รานอาหารในตางประเทศรวม   20   สาขาและ   1   แฟรนไชส    ใน   5   ประเทศ    ดังตอไปนี้ 
 

 อังกฤษ สวิสเซอรแลนด สิงคโปร ไตหวัน ฟลิปปนส รวม 
Patara 4 1 2   7 
THAI  2    2 
Patio    4 1* 5 
Siam Kitchen   6   6 
Bangkok Jam   1   1 
รวม 4 3 9 4 1 21 

 

* เปนแฟรนไชสของบริษัท 
 
  Patara: Fine Thai Cuisine 
 
  รานอาหารไทยใหบริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแทแตกาวทันยุคสมัยสไตลตะวันตกมีสาขาอยู
ในประเทศอังกฤษ   4   สาขา   สวิสเซอรแลนด   1   สาขา   และสิงคโปร   2   สาขา 
 
  THAI: Contemporary Cuisine 
 
  รานอาหาร THAI ผสมผสานสิ่งที่ทันสมัยมีสไตลของโลกตะวันออกและตะวันตก  
 
  ราน THAI เสนออาหาร เครื่องดื่ม   และการตกแตง   ทําใหลูกคาอยูในภวังคของการประสานที่ลงตัว
ต้ังอยูในประเทศสวิสเซอรแลนด   2 สาขา 
 
  Patio: Joy of eating 
 
  เปนการนําเสนอแนวคิดของรานอาหารไทยที่ผสมผสานความทันสมัย   ในการตกแตงและรสชาติดั้งเดิม
ของอาหารไทยใหกับคนทองถ่ินของประเทศไตหวัน  ภายใตสโลแกน Patio Thai contemporary  มี 3 สาขา และ
อาหารไทยรวมสมัย   Thai Italian Inspired  มี   1   สาขา   เปนการผสมผสานฟวชั่นระหวางอาหารไทยและอิตาเลียน
ไดอยางลงตัว    ต้ังอยูในประเทศไตหวัน   4 สาขา   และเปนแฟรนไชสของบริษัทตั้งอยูในประเทศฟลิปปนสอีก   1   
สาขา 
 
 
 
  Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant 
 
  รานอาหารที่ขายอาหารไทยที่เปนที่นิยม ยอมรับของคนตางชาติ ราน Siam Kitchen ไดรับสัญญลักษณ 
Halal จึงเปนที่นิยมของครอบครัวมุสลิมในสิงคโปร   ต้ังอยูในประเทศสิงคโปร   6  สาขา 
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  Bangkok Jam: Thai and Pan-Asian cuisine 
 
  อาหารไทยที่ไดอิทธิพลอางอิงจากประเทศใกลเคียงรวมถึงญี่ปุน    เปนรานสําหรับหนุมสาววัยทํางาน
ตองการความทันสมัย  ทันใจทุกความตองการ    ต้ังอยูในประเทศสิงคโปร   1  สาขา 
 
 โครงสรางรายได 
 
 รายไดแยกตามชองทางการจัดจําหนาย 
 
 บริษัทฯ มีรายไดแยกตามชองทางการจัดจําหนายดังนี้     (หนวย: ลานบาท)                                 
 

ชองทางการจําหนาย 
ป 2551 ป 2550 ป 2549 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

3,315 75.7 2,994 74.6 2,704 72.5 

ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่
สําเร็จรูป 

395  9.0 324   8.1    337 9.0 

ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ 664 15.2 693 17.2 686 18.4 
อ่ืน ๆ*      4  0.1      3   0.1 1 0.0 
รวมท้ังส้ิน  4,378 100.0 4,014  100.0 3,728 100.0 

* รายไดจากการใหเชาสถานที่ใหบุคคลภายนอก 
 
  ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ  
 
 ในป 2551 รายไดจากธุรกิจนี้มสัีดสวนถึงรอยละ 75.7 ของรายไดจากการขายและบริการ และขยายตัว
ถึงรอยละ 10.7  หรือเพ่ิมขึ้น 321 ลานบาท  อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของรานสาขาเดิมประกอบกับ
ยอดขายจากการเปดจุดขายเพิ่มเติม ซึ่งในป 2551  บริษัทฯ มีการขยายสาขาจํานวน 43 สาขา โดยแบงเปนรานอาหาร 
9 สาขา และรานเบเกอรี่ 34 สาขา  ทั้งนี้เปนการขยายในกรงุเทพฯ จํานวน 17 สาขาและตางจังหวัด 26 สาขา  
เนื่องจากพื้นที่ในตางจังหวัดยังมีศักยภาพที่ดี และยังมีอัตราคาเชาและคาแรงงานที่ตํ่ากวาพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ  และ
ไดมีการปดสาขาบางแหงที่ไมสามารถทํากําไรดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอยาง
ตอเนื่องโดยมุงเนนการสรางแบรนด “เอสแอนดพี” ใหมีความแข็งแกรง โดยแสดงใหเห็นถึงความพิถีพิถัน คุณภาพและ
ความสดใหมของผลิตภัณฑ  
 
      
          ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป 
 
 ในป 2551  ทางกลุมบริษัทไดรับสิทธิในการนําสินคาแบรนด “ S&P” และ “ Quick Meal ”  ลงจําหนาย
ในราน Lotus Express ทั่วประเทศ  นอกจากนี้ราน Modern Trade  ตางๆ ยังมีการขยายสาขาอยางตอเนื่อง ทําให
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ผลิตภัณฑดังกลาวมีการวางจําหนายเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการใชส่ือโฆษณาตางๆ เพ่ิมขึ้น  เปนผลใหรายไดจาก
ธุรกิจนี้เติบโตอยางรวดเร็วที่อัตรารอยละ 21.9 หรือเพ่ิมขึ้นถึง 71 ลานบาท 
 
 ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ 
 
 ผลกระทบจากเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกในป 2551  และการปดสาขา 1 แหงในประเทศสิงคโปร  ทําให
รายไดในสกุลเงินตางประเทศลดลงประมาณรอยละ 1   อยางไรก็ตาม หากรวมผลกระทบจากการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศแลว  รายไดจะลดลงรอยละ 4.2  หรือประมาณ 29  ลานบาท 
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

 (1) ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
 
 ผลิตภัณฑเบเกอรี่ 
 
 S&P: ผลิตภัณฑเคกและเบเกอรี่ 
 
 Delio: คุกกี้สําหรับคนรูจักเลือก 
 
 บริษัทฯไดสรางแบรนด Delio Cookies เพ่ือนําเสนอคุกกี้หลากหลายชนิด เพ่ือเพ่ิมฐานของกลุมลูกคาให
มากขึ้น โดยมีจาํหนายในรานอาหาร ไฮเปอรมารเก็ต และ ซูเปอรมารเก็ตทั่วไป      
 
 Mooncake: จิบชาชมจันทร 
 
 บริษัทใหความสําคญัในการนําเสนอขนมไหวพระจันทรที่ใหม   สด   สะอาด  ปลอดภัย   และมีอายุ
ผลิตภัณฑที่สามารถเก็บไวรับประทานไดนานขึ้น เราครองความเปนผูนําและไดรับการยอมรับจากลูกคา ในการ
จําหนายผลิตภัณฑชนิดนี้ภายใตย่ีหอ S&P และ มังกรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา 
 
 SimplyThai: Thai sweet delicacies  
 
 ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ  ทั้งขนมตํารับโบราณหารับประทานยาก   และขนมไทย
ประยุกตที่ผสมผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทย ๆ ในบรรจุภัณฑสวยงามรวมสมัย  
 
 ผลิตภัณฑอาหาร 
 
 อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง (Quick Meal): ดูแลความอรอยใหคุณทุกท่ี 
 
 ในฐานะผูบุกเบิกธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน   บริษัทฯ  ไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
จุดเดนของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของบริษัทฯที่แตกตางจากคูแขงอื่นคือ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง S&P มีกล่ินไอของ
ความเปนรานอาหาร           โดยทุกเมนูไดรับการปรุงอยางพิถีพิถันเพ่ือใหอรอยถูกใจผูบริโภคทั้งใหมีคุณคาและความ
ปลอดภัยในดานโภชนาการ 
 
 นอกจากนี้   ยังไดทําการผลิตน้ําสลัด   ซุปแชแข็ง   และสินคาอื่น ๆ     ภายใตแบรนด Patio อีกดวย 
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 ไสกรอก: ไสกรอก เอสแอนดพี แคชิมก็ติดใจ 
 
 ผลิตไสกรอกประเภทตาง ๆ  แฮม และเบคอน    สําหรับลูกคาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งเปนสวนผสมสูตรเฉพาะของ
เอส แอนด พี   คัดเฉพาะเนื้อมีคุณภาพ  เนื้อแนน  อรอย  ตามสไตลเยอรมัน  สะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน     เพ่ือใช
เปนวัตถุดิบของรานอาหาร  S&P และจําหนายใน Modern Trade Channel รวมท้ังการรับจางผลิตใหกับกลุมธุรกิจ
อาหารอื่น ๆ อีกดวย 
 
 Jelio: เจลลี่สุขภาพสําหรับทุกคนในครอบครัว     
 
 เปนการคิดคนขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนําลงในสายการผลิต เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินคา เจลล่ีคาราจีแนน
สําเร็จรูปทั้งในรูปแบบเจลล่ีผสมเนื้อผลไม และเจลล่ีพรอมดื่มผสมน้ําผลไม ใหวิตามินซีสูง 
 
 Royallee 
 
 ผลิตภัณฑวัตถุเจือปนอาหาร (Dry Mix) ผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล   ไดแก แปงชนดิตาง ๆ 
ผงฟู สีผลมอาหาร ผงคัสตารด น้ําตาลไอซิ่ง เปนตน 
 
 บริการอื่นๆ 
 
 Delivery บริการจัดสงอาหาร: Just Call 1344  
 
 บริการสงอาหารและเบเกอรี่ถึงบาน และปนโตสําหรับอาหารมื้อเย็นสงถึงบานทุกวัน เนนในการทําการสงเสริม
การขาย ใหความคุมคาของราคาและอาหารที่ไดรับ และความสะดวกสบายภายในครัวเรือนและสถานท่ีทํางาน 
 
 Caterman บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่:  Leave the details to us 
 
 บริการจัดเล้ียงสําหรับทุกโอกาสสําคัญ ดวยเมนูหลากหลาย ใสใจทุกรายละเอียด สามารถนําเสนอรูปแบบการ
จัดงานเลี้ยงครบวงจร ท้ังอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุก ๆ แบรนด 
 
 Foodhouse Catering 
 
 ธุรกิจใหบริการดานโภชนาการที่หลากหลาย ในลักษณะแคนทีน หรือรับจางเหมา       การทําอาหารใหกับกลุม 
สถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และ สถานศึกษาตาง ๆ เปนการรวมทุนกับบริษัท พรอพเพอรต้ี 
แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด   ในเครือบริษัท โอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใตแบรนด ฟูดเฮาส 
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 (2) การตลาดและภาวะการแขงขัน          
 
 นโยบายการตลาดที่บริษัทฯ ยึดถือเปนปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา  36  ป  คือ การ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา   และใหลูกคาตระหนักถึงชื่อของ  S&P  “ชื่อนี้มีแตความอรอย”   เมื่อนึกถึงอาหาร
และเบเกอรี่ที่มีคุณภาพและบริการอันอบอุนนาประทับใจ  

 
 กลยุทธทางการตลาดของบริษัท 
   
 การมองกลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯ แยกเปนแตละแบรนดซึ่งจะเนนใหความสําคัญทางดานผลิตภัณฑและ
ดานการบริการใหเหมาะสมกับลูกคาหลักในแตละแบรนดนั้น ๆ  ปจจุบันธุรกิจ S&P  เปน แบรนดหลักซึ่งเปนธุรกิจ
รานอาหารและเบเกอรี่ที่ใหบริการแกครอบครัวในระดับกลาง นอกเหนือจากนี้  S&Pยังมีบริการจัดสงอาหารถึงบาน 
บริการอาหารปนโต บริการจัดเล้ียงในนาม   “Caterman”   มี รานอาหารทั้งในและตางประเทศ  รวมไปถึงผลิตภัณฑที่
มีการแขงขันในตลาด  เชน  Bluecup Coffee,  ขนมไหวพระจันทรมังกรทอง , และผลิตภัณฑ  Delio ที่แพรหลายใน
ซุปเปอรมาเก็ตทั่วไป  กลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯ แบงไดเปน   6   ดาน   ดังนี้ 
 
 1. ดานผลิตภัณฑ 
 
  คุณภาพและความคุมคาของผูบริโภค เปนนโยบายที่บริษัทยึดถือในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด  36 ป 
คุณภาพของผลิตภัณฑ  เริ่มตั้งแตการคัดสรรเลือกใชแตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  วัตถุดิบที่สด    ซึ่งเปนส่ิงที่บริษัทให
ความสําคัญมาโดยตลอด  ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในการมาใชบริการที่ S&P  มาก 
 
  นอกจากนี้กลยุทธที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง    คือ  ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ  บริษัทมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลายทั้งดานเบเกอรี่  อาหาร อาหารแชแข็ง  และอ่ืน ๆ    เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค   
บริษัทยังไดพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑและบริการมากขึ้น    เชน   ทางดานเบเกอรี่   ไดแก    ขนมปงไสชอคโกแลต,  
กาโตว,  พิซซาหนาใหม ๆ , ขนมแสงจันทร (Moonlight Cake)  ทางดานอาหาร  ไดแก  อาหารสุขภาพ  ประเภทเสน
บุก  ขาวมันปู   และขาวกลองงอก  ที่ไดรับความนิยมอยางมาก  ทางดานผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ไดแก โบโลญา, แฮม, 
น้ําสม UHT เ  ปนตน 
 
  ทางดานบรรจุภัณฑ  บริษัทเนนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑมาโดยตลอด และเปนผูนําดานการพัฒนา
บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่  ซึ่งเปนปจจัยสําคญัอยางหนึ่งที่ชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของ
ผูบริโภค  โดยเฉพาะชวงเทศกาลสําคัญ ๆ 
 
 2. ดานโฆษณาและสงเสริมการขาย 
 
  บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธและความผูกผันระหวางกัน เชน กับคนรูใจ  ระหวาง
ครอบครัว  จึงไดจัดรายการสงเสริมการขายที่เพ่ิมความสัมพันธและความผูกผนัระหวางครอบครัว  คนรูใจ  โดยการจัด
รายการทองเท่ียวตางประเทศ ซึ่งสรางความประทับใจใหกับผูบริโภคมาก  นอกจากนี้  ดานโฆษณา บริษัทฯ ยังตอกย้ํา
ถึงความผูกผันกันอยางตอเนื่อง  โดยจัดแคมเปญโฆษณาและสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ อีกหลายชองทาง   
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 3. การกําหนดราคา  
 
  บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้ 
  -  ตนทุนของวัตถุดิบหลัก และตนทุนในการผลิต 
  -  ราคาขายผลิตภัณฑของคูแขง หรือเกณฑราคาขายโดยทั่วไปในตลาด 
  -  อัตราผลกําไรขั้นตนที่ตองการสรางจากผลิตภัณฑกลุมนั้นๆ 
 
 4. ดานการพัฒนาคนเพื่อการสงเสริมการขาย    
 
  บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานวาเปนปจจัยสําคัญในการดาํเนินธุรกิจ จึงไดมีการจดัโปรแกรม
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการ และพนักงานในรานอาหาร เพ่ือใหทํางานดวยความความสนุกและความสุข  
โดยจัดโปรแกรมการแขงขันการแนะนําผลิตภัณฑ และการแนะนํารายการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนการใหความรูทั้งแก
พนักงาน และส่ือสารยังลูกคาไดเปนอยางดี 

 
 5. ดานการเลือกทําเลเปดสาขา 
 
  ในปนี้บริษัทฯ ไดเปดสาขา   9  แหง   และเบเกอร่ีชอพ    34   แหง  ในการเลือกเปดสาขานั้น  มี
แนวโนมไปตางจังหวัด   หัวเมืองใหญมากขึ้น    ซึ่งวิธีการที่จะเลือกนั้นบริษัทฯ   ตองทําการสํารวจความตองการของ
ตลาดกอนเชนกัน  เพ่ือใชในการตัดสินใจในเรื่องรูปแบบของสาขา,  รูปแบบของอาหาร และขนาดพื้นที่  เพ่ือให
ตอบสนองความตองการของตลาดใหมากที่สุด 
 
 6. ดานการประชาสัมพันธ 
 
 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและบริษัทฯ   ดวยการจัดกิจกรรมสอน
ทําอาหาร   อาทิ   แตงหนาเคกและคุกกี้    รวมถึงกิจกรรมเสริมสรางความรักความผกูพันสําหรับครอบครัวกับ
กิจกรรม  Cooking  With  Mom    และกิจกรรม   S&P  Family  Day    ที่ตอบแทนลูกคาสมาชิก    ดวยการจัด
คาราวานเสนทางกรุงเทพฯ-ศรีราชา    เที่ยวตลาดคลองสวน  100  ป   ฉะเชงิเทรา    และแวะรับประทานอาหารที่ราน
แกรนดซีไซด  ศรีราชา 
 
 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดโครงการสําหรับผูดอยโอกาสตาง ๆ   ไดแก  มอบเคกสงความสุขใหกับมูลนิธิตาง ๆ 
จํานวน   20   แหง    ภายใตโครงการ   Cake A Wish Make A Wish    การจัดกิจกรรมจัดชมภาพยนตร ในโครงการ      
“เติมรอยยิ้มใหนอง ป 2”   และงานฉลองครบรอบ   35  ป   โดยคณะผูบริหารและพนักงานรวมทําบุญใหกับ 36 มูลนิธิ 
มอบผลิตภัณฑและเงินสมทบมูลนิธิทั้งกรุงเทพฯ   และตางจังหวัด     นอกจากนี้ยังไดรวมบริจาคเสื้อกันหนาว   น้ําดื่ม
และผลิตภัณฑคุกกี้  ใหกับโครงการ    “ขาวขน คนขาว คลายหนาวใหนอง”    ใหกับ  40  โรงเรียน  ในจงัหวัดเลย  
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 สภาวะเศรษฐกิจและตลาดการแขงขัน 
 
 รายไดประชาชาติที่สูงขึ้นและวิถีการดําเนินชีวิตที่คอนขางเรงรีบในปจจุบัน     ทําใหคนไทยมีแนวโนมที่จะนิยม
ทานอาหารนอกบานมากขึ้น สงผลใหธุรกิจรานอาหารมีการเติบโตอยางตอเนื่อง   ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประเมินมูลคา
ตลาดรวมของธุรกิจรานอาหารในป พ.ศ. 2551 วามีแนวโนมการเติบโตประมาณรอยละ   5  โดยมีมูลคาตลาดรวมถึง
ประมาณ 100,000 ลานบาท    อยางไรก็ตาม   ถึงแมมูลคาตลาดจะสูง แตภาวะการแขงขันในธุรกิจนี้คอนขางรุนแรง 
เนื่องจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถทําไดคอนขางงายและใชงบลงทุนที่ตํ่า            นอกจากนี้ภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอยางรวดเร็วในป 2551 ตอเนื่องถึงป  2552 ทําใหการแขงขันรุนแรงยิ่งขึ้น  ภาวะเศรษฐกิจใน
ปจจุบันนี้สงผลใหผูบริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการจับจายใชสอย           ตองการความคุมคาของการใชจายมากขึ้น 
พิจารณาและเปรียบเทียบหลายปจจัย กอนตดัสินใจซื้อหรือใชจาย 
 
 อยางไรก็ตาม    แมการแขงขันจะรุนแรงขึ้น แตบริษัทฯ สามารถทํายอดขายอาหารและเครื่องดื่มภายในประเทศ 
ในป 2551 ไดถึง   1,322 ลานบาท   หรือคิดเปนอัตราการขยายตัว รอยละ 9 ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย   ทั้งนี้   ปจจัยที่จะทําให  บริษัทฯ   ประสบความสําเร็จดังกลาว   คือ  บริษัทฯ ไดเปดสาขา
รานอาหารเพิ่มเติมซึ่งชวยผลักดันการเติบโตของยอดขาย   โดยในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดเปดสาขาเพิ่ม  9สาขา  
นอกจากนี้  บริษัทฯ มีระบบการจัดการที่ดี นําเสนอสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ผลิตและคัดสรรอยางเอาใจใสตอความ
ตองการของลูกคาที่ละเอียดออน    อีกทั้งบริษัทฯ  ไดพัฒนาสินคาและบริการอยางตอเนื่องเพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลง   และขยายขอบเขตธุรกิจออกไปในรูปแบบอื่น ๆ เชน บริการจัดสงอาหารถึงบานและ
ออฟฟศรวมทั้งการใหบริการจัดเล้ียงนอกสถานที่อีกดวย 
 
 สําหรับธุรกิจเบเกอรี่โดยเฉพาะขนมเคกและคุกกี้นั้น     จากการที่สังคมไทยใหการยอมรับสินคาดังกลาวเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ สงผลใหธุรกิจมีแนวโนมการเติบโตที่ดี อยางไรก็ตาม    ภาวะการแขงขันในธุรกิจคอนขางมีความรุนแรงเชนกัน 
เนื่องจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถทําไดงายจากทั้งในและตางประเทศ    ทั้งนี้  ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
ไดประเมินมูลคาตลาดรวมของธุรกิจเบเกอรี่ในป พ.ศ. 2551 วามีมูลคาตลาดรวมประมาณ 7,000 ลานบาทคิดเปนอัตรา
การเติบโตประมาณ 1-3% เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต 5-7% ในชวงหลายปที่ผานมา    ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลการ
ดําเนินงานที่สูงกวาอุตสาหกรรมโดยรวม โดยในปพ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดเปดรานเบเกอรี่ เพ่ิม  34 สาขา  มยีอดขายเบ
เกอรี่   1,907 ลานบาท   คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 12 ทั้งนี้  จุดเดนของบริษัทฯ ที่แตกตางจากผูผลิตรายอื่น 
นอกเหนือจากรสชาติและคุณภาพแลว   ผลิตภัณฑเบเกอรี่ของบริษัทฯ  จะมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม ทันสมัย ดงึดูด
ความสนใจของผูซื้อ ทั้งยังเก็บถนอมอาหารไดดี และสะดวกแกการบริโภค    บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูนําทั้ง
อุตสาหกรรมเบเกอรี่และขนมไทย โดยผลิตขนมไทยหลายชนิด พรอมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูบริโภคหันมานิยมขนม
ไทย      ซึ่งชวยสงเสริมภาพลักษณอันโดดเดนของบริษัทฯ ในทางออม 
 

 จากวิถีการดําเนินชีวิตที่คอนขางเรงรีบในปจจุบัน   ทําใหคนไทยมีแนวโนมที่จะนิยมทานอาหารนอกบานมาก
ขึ้น  สงผลใหธุรกิจรานอาหารไดรับอานิสงสในการเติบโตจากแนวโนมดังกลาว อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ในชวงป  2550 ทําใหคนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการจับจายใชสอยรวมถึงผูบริโภคทุกวันนี้ ก็มีความตองการความ
คุมคาของการใชจายมากขึ้น โดยมีปจจัยที่พิจารณาไมวาจะเปนคุณภาพของอาหาร การมีคณุคาทางโภชนาการและถกู
สุขลักษณะ    รวมถึงการใหบริการที่เปนกันเองและราคาที่เปนธรรม  นอกจากนี้ ธุรกิจรานอาหารในปจจุบันยังไดขยาย
ขอบเขตธุรกิจออกไปในรูปแบบอื่น ๆ    เชน   บริการจัดสงอาหารถึงบานและออฟฟศรวมทั้งการใหบริการจัดเล้ียงนอก
สถานที่อีกดวย 
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 ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประเมินมูลคาตลาดรวมของธุรกิจรานอาหารในป พ.ศ. 2551 วามีแนวโนมการเติบโต
ประมาณรอยละ 5 โดยมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 100,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม ภาวะการแขงขันในธุรกิจนี้
คอนขางมีความรุนแรง        เนื่องจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยซึ่ง
ตองการผลตอบแทนที่ดีภายใตงบลงทุนที่จํากัด   สามารถทําไดคอนขางงาย   ทั้งนี้  ปจจัยที่จะทําใหธุรกิจรานอาหาร
ประสบความสําเร็จ   คือ   รานอาหารดังกลาวจะตองมีระบบการจัดการที่ดี   มีการใหบริการอยางเปนกันเอง   ปรุง
อาหารที่มีรสชาติถูกปากลูกคา  มีคุณคาทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะและมีความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร 

  
 สําหรับธุรกิจเบเกอรี่โดยเฉพาะขนมเคกและคุกกี้นั้น  จากการที่สังคมไทยใหการยอมรับสินคาดังกลาวเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ   สงผลใหธุรกิจมีแนวโนมการเติบโตที่ดี   อยางไรก็ดี   ภาวะการแขงขันในธุรกิจคอนขางมีความรุนแรงเชนกัน 
เนื่องจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถทาํไดงาย  ทั้งนี้  ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประเมินมูลคาตลาดรวม
ของธุรกิจเบเกอรี่ในป พ.ศ. 2551 วาจะมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 5 โดยมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 7,100 ลาน
บาท โดยตลาดในระดับลางมีแนวโนมที่จะมีอัตราการเติบโตที่สูงกวาตลาดระดับบน ทั้งนี้ อัตราการทํากําไรของธุรกิจนี้
อาจจะถูกกระทบในทางลบเนื่องจากแนวโนมการปรับตัวสูงขึ้นของตนทุนไมวาจะเปนวัตถุดิบหรือคาขนสงก็ตาม  
 
 เหตุการณสําคัญในรอบปท่ีผานมา 
 
 ในป   2551 บริษัทฯ  ไดเพ่ิมหลักสูตรคหกรรม  สาขาอาหารและโภชนาการ   ในศูนยการเรียนรู  เอส แอนด พี   
จากเดิมที่มีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช. พาณิชยกรรม  สาขาธุรกิจคาปลีก  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพใหกับพนักงานและบุคคลภายนอก โดยไมเสียคาใชจายและบริษัทฯ ยังมีเบ้ียเล้ียงใหตลอดหลักสูตร 
เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับการบรรจุเปนพนักงานบรษิัทฯ ทันที 
 
 พัฒนา ฝกฝนพนักงานที่มีทักษะและความสามารถในดานการชงกาแฟ     โดยไดเขารวมการแขงขันและไดรับ
รางวัลถวยประทานจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ   ในงาน  Thailand Coffee & 
Tea Festival 2008 จํานวน 3 ประเภท ไดแก Thailand Barista Championship 2008, Thailand Latte Art 
Championship 2008 และ National Thailand Barista Championship 2008  รวมท้ังไดรับสิทธิในการเปนตัวแทน
ประเทศไทยไปแขงขันระดับเอเชียในการแขงขัน Asia Barista Championship 2008   ที่ประเทศสิงคโปร และแขงขัน
ระดับโลกที่ประเทศเดนมารก 
 
 สายการผลิตอาหารของบริษัทฯ  ไดรักษาและพัฒนาขอบขายการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบความปลอดภยั 
อาหารในระดับสากล    ไดแก   Codex Good Manufacturing Practice (GMP)    และ   Hazard Analysis and 
Critical Control Point (HACCP) ในทุกกลุมอาหารที่ผลิตจากสายการผลิตอาหาร จากภาคราชการ     ไดแก  สํานัก
กรรมการอาหารและยา    กระทรวงสาธารณสุข    กรมวิชาการเกษตร  และกรมประมง   กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 
 สายงานผลิตเบเกอรี่ของบริษัทฯ ไดรับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025: 2005 ระบบคุณภาพ
หองปฎิบัติการ จากสํานักมาตรฐานหองปฎิบัติการ (สมป.) และ   ISO 22000: 2005 (Food Safety Management 
system)   จาก Lloyd's Register International (Thailand) Ltd. และ UKAS (The United Kingdom Accreditation 
Service)   
 
 รับมอบโล     ประกาศเกียรติคุณในฐานะเปนสถานประกอบการที่ดําเนินการพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จากกระทรวงแรงงาน   
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 รานอาหารภัทรา ลอนดอน ไดรับรางวัลรานอาหารไทยอันดับหนึ่ง “Top Thai Restaurant in London  2008” 
จากผูจัดอันดับรานอาหารชั้นนํา “ZAGAT Survey”   เปนครั้งที่ 3 
 
 เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2551  สํานักขาวตางประเทศไดรายงานขาวเรื่องการพบสารเมลามีนในผลิตภัณฑคุกกี้นม
ของเอสแอนดพีซึ่งไดสงไปจําหนายยังประเทศสวิสเซอรแลนด     บริษัทฯ จึงไดทําการตรวจสอบโดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของผูบริโภคเปนอันดับแรก โดยไดเก็บคุกกี้ที่วางจําหนายทั้งหมดภายใน 1 วันและรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) ตรวจสอบผลิตภัณฑพรอมกับวัตถุดิบ  และไดหยุดใชวัตถุดิบจากแหลงที่ อย. 
รายงานวาไดพบสารปนเปอนและเปล่ียนไปใชวัตถุดิบจากแหลงอื่นที่ไดรับการรับรอง    เมื่อผลการตรวจไดรับการ
รับรองจาก IQA Laboratory Co.,Ltd. และผานการรับรองจาก อย. แลว  จึงไดเริ่มการผลิตและนําสินคาออกวาง
จําหนายตามปกติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 
 

 การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท 

 การคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภคเปนนโยบายสําคัญที่บริษัทฯ ยึดถืออยางเครงครัด โดยเริ่ม
ต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบซึ่งแผนกจัดซื้อสวนกลางเปนผูจัดหา และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบกอนที่จะจัดสงไปตาม
สาขาตางๆ ยกเวนของสดบางอยางที่ผูขายจะสงตรงไปยังสาขาเพื่อรักษาความสดใหม นอกจากนี้ แผนกจัดซื้อ
สวนกลางยังเปนผูวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบลวงหนา มีการใชระบบ E-Auction สําหรับวัตถุดิบบางรายการ และรวมมือกับ
ผูขายในการพัฒนาวัตถุดิบใหไดคุณภาพอีกดวย 

 ในปที่ผานมา  วัตถุดิบหลักที่สําคัญของรานอาหาร   เชน  น้ํามันถ่ัวเหลือง ขาวสาร   แกสหงุตม  ตางยังมีราคา
ที่ผันผวนอยูมาก   ซึ่งฝายจัดซื้อของบริษัทฯ ไดพยายามที่จะเจรจากับผูขายเพื่อใหไดราคาพิเศษจากผูขาย  ใน
ขณะเดียวกัน  ก็ไดประสานงานกับทางหนวยงานตาง ๆ เชน ฝายพัฒนาเมนูอาหารและผูดูแลตนทุนของรานอาหารใน
การที่จะควบคุมวัตถุดิบตาง ๆ    ใหมีการใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด    ลดของเสีย    การคดัเลือกวัตถุดิบจะคํานึงถึง
ต้ังแตกระบวนการจัดเก็บที่คลังสินคาไปจนถึงการเสริฟใหแกลูกคาเพ่ือลดการสูญเสียซึ่งเปนคาใชจายที่มองไมเห็น        
การวางแผนในการสั่งสินคาโดยคํานึงถึงฤดูกาลเพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีราคาถูก      การหาสินคาใหมเพ่ือทดแทนการใช
สินคาแบบเดิมซึ่งสามารถประหยัดคาใชจายของบริษัทฯ    การดําเนินการตาง ๆ  เหลานี้ทําใหบริษัทฯ   สามารถดูแล
ตนทุนวัตถุดิบไดในเกณฑที่ดี 
 
 การจัดหาไขไกและเนื้อไกสดจากโรงงานสงออกที่ไดรับมาตรฐานตาง ๆ และผานการรับรองจากกรมปศุสัตว
เชนเดียวกับเนื้อสุกรที่บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคา  โดยผูขายจะตองมีหนังสือรับรองวาปลอดสารเรงเนื้อ
แดงจากกรมปศุสัตวเทานั้น 
 
 สําหรับวัตถุดิบหลักของเบเกอรี่  เชน นมผง และผลิตภัณฑจากนมเชน เนย  ในปที่ผานมาประสบปญหา
เกี่ยวกับคุณภาพและสารปนเปอน   แตบริษัทสามารถแกไขปญหา  และสรางความมั่นใจตอผูบริโภคไดดวยดี   รวมท้ัง
วัตถุดิบหลักตาง ๆ  ไดแก  แปง  น้ําตาล  น้ํามัน  ก็ยังคงมีราคาที่ผนัผวนตามสถานการณเศรษฐกิจที่ยังมีความไม
แนนอนอยางตอเนื่อง   แตอยางไรก็ตาม บริษัท ฯ ยังมีความไดเปรียบเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน  ทั้งดานราคา
และการไมประสบปญหาเรื่องการขาดแคลน   และจัดหาวัตถุดิบไดตามความตองการ 
 
  ทางดานบรรจุภัณฑ  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับสภาวะแวดลอม ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการศึกษาและพัฒนา
บรรจุภัณฑพลาสติก ที่จะนํามาใชทดแทนบรรจุภัณฑเดิมบางชนดิ เพ่ือจะเปนการชวยลดภาวะโลกรอน 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา   20� 

 

 

 

 อีกทั้งในปที่ผานมาบริษัทยังไดตระหนักและใหความสําคัญในคุณภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
อาหาร ต้ังแตขั้นตนของการจัดหาวัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ  ดังนี้ 
 1) พัฒนาการดําเนินงานของทุกหนวยงานเพื่อความสอดคลองกับมาตรฐาน และขอกําหนดกฎหมาย 
 2) ส่ือสารและใหความรูดานความปลอดภัย   คุณภาพ   โภชนาการ    และสุขภาพแกผูมีสวนไดสวนเสียใน   
  ธุรกิจของ  เอส  แอนด  พี 
 3) พัฒนาเครอืขายวิชาการและผูเชี่ยวชาญ      เพ่ือความมั่นใจในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและ  
  คุณภาพอาหาร 
 4) พัฒนาทีมคุณภาพใหมีทักษะการประเมินความเสี่ยง  เพ่ือความมั่นใจในการบริหารจัดการเชิงปองกัน 
 5) นํามาตรฐานสากลและเทคโนโลยีมาชวยในการพัฒนา  และประยุกตใชมาตรฐานความปลอดภัยและ  
  คุณภาพอาหาร 
      
 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 การวิจัยและพัฒนา 

   

 

 “ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

                                                                                                                                             หนา   23� 
 

 

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินถาวร 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีทรัพยสินที่เปนที่ดินและอาคารใชเปนสํานักงาน และโรงงาน มีมูลคาบัญชีสุทธิ ณ วันที่   
31 ธันวาคม  2551   มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  

 ท่ีดินและอาคาร ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลคาบัญชี (สุทธิ) 

ที่ดิน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 109 ตารางวา 
เลขท่ี 457-457/6 สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กทม.  

เจาของ 7.88 

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

เจาของและสิทธิการ
เชา 

21.68 

ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 147 ตารางวา 
ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 เขตพระขโนง กทม. 

เจาของ 5.59 

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

เจาของ 14.96 

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

เจาของ 
 

17.93 
 

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

เจาของ 20.00 

ที่ดิน  1   แปลง  เนื้อที่   38  ไร  3  งาน  46  ตารางวา 
เลขท่ี 86 หมู 4 บางนา-ตราด กม. 23.5 
อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 

เจาของ 142.60 
 

ที่ดิน  3   แปลง  3  คูหา    เนือ้ที่  80  ตารางวา   
เลขท่ี 75/51-53  หมู 6  ต. รัษฎา  อ.เมืองภูเก็ต  จ. ภูเก็ต  

เจาของ 0.57  

ที่ดิน  3   แปลง  3  คูหา  เนื้อที่  97  ตารางวา   
เลขท่ี 300/9  ถ. มณีนพรัตน  ต. ศรีภูมิ  อ. เมืองเชียงใหม 
จ. เชียงใหม 

เจาของ 7.13 
 

ที่ดิน   3  แปลง    เนื้อที่   3   ไร   
ถนนกรุงเทพกรีฑา  เขตสะพานสูง  กทม. 

เจาของ 23.30 

อาคารสํานักงานใหญ 7  คูหา 5 ชั้น 
เลขท่ี 457-457/6 สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กทม. 

เจาของ 0.36 

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

เจาของ 4.68 

อาคารสํานักงานรานสาขาเมืองทองสูง 6 ชั้น 
เลขท่ี 335 ถนนบอนดสตรีท อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 

เจาของ 6.43 

อาคารโรงงานไสกรอก ครัวกลาง เสนพลาสตา 2 ชั้น 3 หลัง 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูที่ 4 เขตลาดกระบัง 
กทม 

เจาของ 49.42 
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                                                                                                                                             หนา   24� 
 

 

 ท่ีดินและอาคาร ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลคาบัญชี (สุทธิ) 

อาคารโรงงานเบเกอรี่เชียงใหม 
เลขท่ี 11/2 ถนนเชียงใหม-ลําพูน อ.เมือง เชียงใหม 

เจาของ 0.30 

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

เจาของ 50.53 

อาคารโรงงานทําเบเกอรี่ภูเก็ต    
เลขท่ี 75/51-53  หมู 6  ต. รัษฎา  อ.เมือภูเก็ต  จ. ภูเก็ต  

เจาของ 2.79 

 
หมายเหตุ:    * บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันใด ๆ  
  

 พื้นท่ีเชาดําเนินงาน 

 พ้ืนที่การดําเนินงานของกิจการรานอาหารและรานเบเกอรี่ของ  S&P   สวนใหญจะทําสัญญาเชาระยะเวลาสั้น 3 
ป เพ่ือลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนที่คอนขางสูง เนื่องจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการคาที่
เปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก อยางไรก็ตาม มีรานอาหารบางสาขาจะเปนการเชาพ้ืนที่ระยะยาวภายในอาคารและ
ศูนยการคา มีมูลคาสินทรัพยที่รวมสวนปรับปรุงแลว   ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  2551  สรุปไดดังนี้  

สาขา ระยะเวลาเชาและ
มูลคาสิทธิ 

 การเชา 

มูลคาทางบัญชี (สุทธิ)  
(ลานบาท) 

 ฟอร่ัม ชลบุรี 
ศูนยการคาฟอรั่ม ชลบุรี    เนื้อที่ 233 ตรม. 

เชาระยะเวลา 25 ป   ส้ินสุดป 2557 
 

1.72 

อิมพีเรียล สําโรง 
ศูนยการคาอิมพีเรียลพลาซาสําโรง เนื้อที่ 302 ตรม. 

เชาระยะเวลา 25 ป   ส้ินสุดป 2560 
 

6.75 

สยามจัสโก สุขาภิบาล1 

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

1.91 

สีลม คอมเพล็กซ 
ศูนยการคาสีลมคอมเพล็กซ    เนื้อที่  228  ตรม. 

เชาระยะเวลา 20 ป   ส้ินสุดป 2554  4.59 

เซ็นทรัล บางนา 
ศูนยการคาเซ็นทรัลบางนา   เนื้อที่ 381 ตรม. 

เชาระยะเวลา 30 ป   ส้ินสุดป 2566 6.53 

บางลําพู งามวงศวาน 
ศูนยการคาบางลําพู งามวงศวาน  เนื้อที่ 388 ตรม. 

เชาระยะเวลา 20 ป  ส้ินสุดป 2552 0.48 

รอยัล เจริญนคร 
ศูนยการคารอยัลพลาซาเจริญนคร เนื้อที่ 384 ตรม. 

เชาระยะเวลา 20 ป  ส้ินสุดป 2554 1.43 

อารซีเอ 
ศูนยการคารอยัล ซิต้ี อเวนิว    อาคารแถว 4 ชั้น 

เชาระยะเวลา 26 ป  ส้ินสุดป 2562 7.99 

เฉลิมกรุง  

โรงภาพยนตเฉลิมกรุง    เนื้อที่ 387  ตรม. 
เชาระยะเวลา 30 ป  ส้ินสุดป 2563 10.99 

ฟวเจอรพารค บางแค เชาระยะเวลา 27 ป  ส้ินสุดป 2563 11.89 
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สาขา ระยะเวลาเชาและ
มูลคาสิทธิ 

 การเชา 

มูลคาทางบัญชี (สุทธิ)  
(ลานบาท) 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค บางแค   เนื้อที่ 350 ตรม. 

 
สาขา ระยะเวลาเชาและ

มูลคาสิทธิ 
 การเชา 

มูลคาทางบัญชี (สุทธิ) 
(ลานบาท) 

 เซ็นทรัล ปนเกลา 
ศูนยการคาเซ็นทรัลปนเกลา    เนื้อที่ 253 ตรม. 

เชาระยะเวลา 20 ป   ส้ินสุดป 2558 
 

5.68 

 ไดอานา หาดใหญ  
หางสรรพสินคาไดอานา หาดใหญ เนื้อที่ 310 ตรม. 

เชาระยะเวลา  13  ป  11  เดือน 
ส้ินสุดป 2565 

11.35 

 มาบุญครองเซ็นเตอร 
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร   เนื้อที่ 40.67 ตรม. 

เชาระยะเวลา 10 ป   ส้ินสุดป 2553 
 

2.62 

 เดอะมอลล โคราช  
หางสรรพสินคาเดอะมอลล โคราช เนื้อที่ 225 ตรม. 

เชาระยะเวลา 26 ป   ส้ินสุดป 2570 
 

12.13 

 สุวรรณภูมิ 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ     เนื้อที่ 200 ตรม. 

เชาระยะเวลา 5 ป     ส้ินสุดป 2554 
 

7.92 

  
 
 สําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณการดําเนินงานและผลิตสินคาของบริษัทฯ จะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลางใชผลิต
อาหารและเบเกอรี่ มีมูลคาตอเครื่องหรือรวมกันแลวไมเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาสินทรัพยรวมของปบัญชีลาสุด 
 
 
 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 
 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2551     บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ยังเปดดําเนินงานอยู ซึ่ง
ประกอบธุรกิจตาง ๆ  ที่จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหารเปนสวนใหญมีมูลคารวมประมาณ   97  ลานบาท   คิดเปน
สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมประมาณรอยละ 4.36  ของสินทรัพยรวม   ทั้งนี้ นโยบายดานการลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ    และจํากดัเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑหรือ
บริการของบริษัท ซึ่งหากมีธุรกิจใดที่นาสนใจและมีผลตอบแทนที่ดี   บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเขาไปลงทุน   โดยการ
เขาลงทุนดังกลาวตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเปนสําคัญ   สําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัท
ยอยและบริษัทรวม   บริษัทจะสงกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทเขารวมบริหารงานตามสัดสวนที่บริษัทถืออยู เพ่ือ
กําหนดนโยบายที่สําคัญ   และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหถูกตองเหมาะสมเปนไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
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“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 ปจจุบัน  บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาทใด ๆ    ที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทที่มีจํานวนสูง
กวารอยละ 5ของสวนผูถือหุน หรือคดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ หรือคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ 
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7. โครงสรางเงนิทุน 

  1. หลักทรัพยของบริษัท 

  หลักทรัพยของบริษัทประกอบดวยหุนสามัญ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน   
จํานวน 523,431,365 บาท  แบงเปนหุนสามัญจํานวน 104,686,273 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  5  บาท  เปนทุนเรียก
ชําระแลวจํานวน  523,431,365  บาท  แบงเปนหุนสามัญจํานวน  104,686,273  หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ  5  บาท 
  ในปที่ผานมาบริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
วิธีตัดหุนสามัญที่สํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ และคงเหลือจากการใชสิทธิครั้งสุดทายเมื่อวันที่  5 
เมษายน 2550   จํานวน  313,727  หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ  5 บาท  เปนจํานวนเงิน  1,568,635  บาท  คงเหลือทุน
จดทะเบียนตามที่ระบุไวขางตนเรียบรอยแลว 
 

  2. ผูถือหุน 
 

  สําหรับรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน  ณ  วันที่ 12  กุมภาพันธ  
2552   มีดังนี้ 

 กลุมผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 กลุมศิลาออน  และกลุมไรวา 37,966,052 36.27 

2 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 21,815,800 20.84 
3 กองทุนเพ่ือการรวมลงทุน 10,000,000 9.55 

4 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED 4,117,300 3.93 

5 นางสุภาพรรณ  พิชัยรณรงคสงคราม 3,469,000 3.31 

6 นายสมพงษ  ชลคดีดํารงกุล 2,841,800 2.71 

7 นายอยุทธ  ชาญเศรษฐิกุล 1,404,400 1.34 

8 นางปริญญา   ขันเจริญสุข 1,042,462 1.00 

9 นายนิติ   โอสถานุเคราะห 960,100 0.92 

10 นายพิทักษ    พิเศษสิทธิ์ 824,900 0.79 
 

 3. นโยบายการจายเงินปนผล 

  บริษัทจะจายเงินปนผลทุกปในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงิน
รวม แตการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกวากําไรสะสมของบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงิน
เฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยูจะไมพิจารณาจายเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการใหเปนไปตามทีก่ฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจํากัดที่กําหนดไว และคํานึงถึงสภาพคลองของบริษัทที่จะสามารถจายเงินปนผลไดโดยไมมี
ผลกระทบตอกิจการอยางมีนัยสําคัญ 

  สวนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และผลการดําเนินงาน
เชนกัน 
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8. การจัดการ 
 

 1. โครงสรางกรรมการบริษัท 
 

  โครงสรางการจัดการของบริษัทจะประกอบดวยกรรมการ  3  ชุด   ไดแก  คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะกรรมการบริหาร  ซ่ึงบริษัทยังมิไดมีการปฏิบัติในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหา  และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ     โดยมีรายละเอียดและขอบเขตอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
  
 (1) คณะกรรมการบริษัท 

  ณ ปจจุบัน  คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน   12  ทาน   ประกอบดวย 

 
 

รายช่ือกรรมการ / ตําแหนง 

การรวม
ประชุม / 
การประชุม
ท้ังหมด 

(รวม AGM) 

กรรมการ
บริษัท 

การรวม
ประชุม / 
การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 

รวมท้ังสิ้น 

1.   นางภัทรา  ศิลาออน / ประธานกรรมการ 5/5 200,000 - - 200,000 
2.   รอยโทวรากร  ไรวา /  รองประธานกรรมการ 5/5 200,000 - - 200,000 
3.   นายประเวศวุฒิ  ไรวา /  
     กรรมการผูจัดการใหญ 

5/5 200,000 - - 200,000 

4.   นายขจรเดช   ไรวา / กรรมการ 5/5 200,000 - - 200,000 
5.   นายพจน   วิเทตยนตรกิจ / กรรมการ 4/5 190,000 - - 190,000 
6.   นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค / กรรมการ 3/5 180,000 - - 180,000 
7.   นางปรารถนา  มงคลกุล / กรรมการ 5/5 200,000 - - 200,000 
8.   นายวิทูร   ศิลาออน / กรรมการ 5/5 200,000 - - 200,000 
9.   นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา / กรรมการอิสระ 
     และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5/5 200,000 4/4 40,000 240,000 

10. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล / 
     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5/5 200,000 4/4 40,000 240,000 

11. นายดุสิต   นนทะนาคร / 
     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5/5 200,000 3/4 30,000 230,000 

12. นางเกษสุดา  ไรวา / 
     กรรมการและเลขานุการบริษัท 

5/5 200,000 - - 200,000 

                   รวมท้ังสิ้น  2,370,000  110,000 2,480,000 
 

หมายเหตุ  1. คาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะกรรมการ  อันไดแก  บําเหน็จกรรมการในอัตรา   
   ทานละ 150,000 บาท  และคาเบ้ียประชุม สําหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ทานละ 10,000  บาท/ครั้งที่เขารวมประชุม 
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  2. กรรมการลําดับที่ 7 ไดเปลี่ยนชื่อสกุลจากเดิม   “มโนมัยพิบูลย”   ในป  2551   
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 

 1. มีอํานาจหนาท่ีจัดการบริษัทฯ ใหเปนตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของท่ีประชุมผูถือหุน 
 2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมท้ังติดตามดูแลให 
  มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว 
 3. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้ง  
  ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. กํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
  ประสิทธิผล รวมทั้งมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหาร   เพื่อดําเนิน
  การอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยาง 
   5. กําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทจากกรรมการจํานวน 2 ทาน ซ่ึงมิไดดํารงตําแหนง  
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 6. จัดใหมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยางนอย  3  เดือนตอครั้ง   
 
 ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดกําหนดคํานิยามความเปนอิสระของ “กรรมการอิสระ”  ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดังน้ี 
  
 คํานิยาม  “กรรมการอิสระ” 
 
 กรรมการอิสระ   หมายถึง  บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนด  กลาวคือ   
 - ถือหุนไมเกินรอยละ  5 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
 - เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน  ไมเปนลูกจาง  พนักงาน  หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน  
  ประจําหรือผูใหบริการทางวิชาชีพซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท  บริษัทใน   
  เครือ  บริษัทรวม  บริษัทที่เกี่ยวของ  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในระยะเวลาที่ผานมาแลวไม 
  นอยกวา 1 2 ป  
 - เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการ  
  บริหารงานในบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
 - เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 
 - เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท  ผูถือหุน  
  รายใหญ  หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 
  
 นอกจากนี้แลว ยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย  โดยไมตอง
คํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่  และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล หรือกลุม
บุคคลใด ๆ  รวมทั้งไมมีสถานการณใด ๆ ท่ีจะมาบีบบังคับทําใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามท่ีพึงจะเปน  
 
 

Formatted

Formatted

Formatted
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 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2549 
2/2551 เม่ือวันที่  9 13  พฤษภาคม  2549  2551 และมีการเปลี่ยนแปลงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2550 
เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2550    โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 

   1. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    (เปนผูมีความรูและประสบการณดานบัญชีการเงิน) 
   2. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ 
   3. นายดุสิต   นนทะนาคร กรรมการตรวจสอบ 
 

  ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ   
 

 คณะกรรมการบริษัทไดมีการปรับปรุงขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  4/2551  เม่ือวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2551   เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ใชอยูในปจจุบัน 
 (1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
 (2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน  
  (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจ 
  สอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน 
  ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 (3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ 
  ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
 (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  
  และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ 
  เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม 
  กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล 
  และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
 (6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท   ซ่ึง  
  รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ 
 

 กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอย 3 เดือนตอครั้ง  และมีการรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงในป  2551  มีการประชุมจํานวน  4  ครั้ง   ท้ังนี้ จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการแตละทานที่เขาประชุมในปที่ผานมา โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ  “คณะกรรมการบริษัท” 
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 (3) คณะกรรมการบริหาร 

  ในป  2550   2551  คณะกรรมการบริหารมี    6   ทาน   ประกอบดวย 

   1. รอยโทวรากร  ไรวา ประธานกรรมการบริหาร 
   2. นางภัทรา  ศิลาออน กรรมการบริหาร 
   3. นายขจรเดช  ไรวา กรรมการบริหาร 
   4. นายประเวศวุฒิ  ไรวา กรรมการบริหาร 
    5. นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการบริหาร 
    6. นายวิทูร  ศิลาออน กรรมการบริหาร 

 
  ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 

 1. ใหกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท        ซ่ึงอยูภายใต  
  กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ เวนแตรายการที่กฎหมายกําหนดใหตอง
  ไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน 
 2. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอ  
  คณะกรรมการ 
 3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรบัการประกอบธุรกิจประจําป  
  และงบประมาณรายจายประจําป      และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจงานและกลยุทธทางธุรกิจ 
   โดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการ 
 4. สําหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติโดยคณะ  
  กรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองเทานั้น 
 5. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ      ทั้งน้ีอํานาจในการดําเนินการ   
  ดังกลาวขางตน ไมรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการไดมาและ
  จําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑของ
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหง  
  ประเทศไทย 
 6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท                                        
 
 การมอบอํานาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น กําหนดใหรายการท่ีกรรมการบริหารหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ให
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กรรมการบริหาร ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ท้ังน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ไมไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได 
 
 
 
 
 (4) คณะผูบริหาร 
 

 ณ วันท่ี   31  ธันวาคม  25502551     บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน   12  ทาน  ประกอบดวย 

 1. นายประเวศวุฒิ   ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ    
 2. นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด 
   กรรมการบริหารบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
   รองผูจัดการใหญสายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 3. นายวิทูร   ศิลาออน กรรมการบริหาร 
   รองผูจัดการใหญอาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ 
 4. นางจันทนิภา   สุริยง รองผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด 
 5. นางพัชรี  วิสุทธิวรรณ รองผูจัดการใหญสายปฏิบัติการสาขา 
 6. นายสมยศ  สงครอด รองผูจัดการใหญอาวุโสธุรกิจการผลิต 
 7. นายสมจิตร  กิติธีระกุล รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่ 
 8. นายจงชนะ  จันทมาศ รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร 
 9. นางไพลิน   นิมิตยงสกุล รองผูจดัการใหญสายวิจัยและพัฒนา 
  10. นางรุงทอง  รามน โอมส  รองผูจัดการใหญอาวุโสสํานักกลยุทธธุรกิจ 
   รองผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน 
 11. นายภากรณ  ทิวเจริญ รองผูจัดการใหญสายการขาย 
 12. นางวันเพ็ญ  ทองศรี รองผูจัดการใหญจัดซื้อ จัดหา   
  

 (รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ)
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แผนภูมโิครงสรางการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

หนวยงานสนับสนุนองคกร 

 สายบัญชีและการเงิน 

ธุรกิจการผลิต ธุรกิจอาหารในประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญ คณะจัดการ 

กรรมการรองผูจัดการใหญ สํานักกลยุทธธุรกิจ 

สํานักเทคโนโลยีและระบบงาน 

สํานักกรรมการ 

 สายปฏิบัติการสาขา S&P  

 สายการขาย 

สายปฏิบัติการสาขา Speciality  สายการผลิตอาหาร 

สายวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สายพัฒนาธุรกิจ 
 สายการตลาดและผลิตภัณฑ 

 สายการผลิตเบเกอรี่ 

คณะกรรมการบริษัท 

ธุรกิจรวมทุนในและตางประเทศ 
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 ขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการและผูบริหาร  มีดังน้ี 

  คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา  10  
ป  ที่ผานมาเกี่ยวกับ  
   1. การถูกคําพิพากษาของศาลวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่เกี่ยวกับระเบียบวินัย    
    จราจรหรือความผิดลหุโทษ  
   2. การถูกคําพิพากษาของศาลใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย 
   3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคมุในบริษัท  หรือหางหุนสวนท่ีถูกคําพิพากษาของศาล                   
    ใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย 
 

 

   2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 

  บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 

  การแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท    
 

  การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ    ไมไดผานขั้นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา   เน่ืองจากบริษัทยังไมมีคณะกรรมการสรรหา   อยางไรก็ตาม  คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณา
คัดเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ  
 1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถือหุน โดยมีจํานวนไมนอยกวา   5   คน    และมี 
  กรรมการอิสระอยางนอย  3  คน  ซ่ึงกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
  ตองมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
 2. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธี 
  การดังตอไปนี้ 

  (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

  (2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว  หรือหลายคน 
   เปนกรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได   

  (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทา 
   จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลอืกตั้งใน 
   ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี  หรือพึงเลือกตั้งในครั้ง 
   น้ันใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด     

  3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการหมุนเวียนออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวน    
   1  ใน  3  เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการแบงเปนสามสวนไมไดใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน   
   1 ใน  3 โดยกรรมการทานที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการท่ีออกตาม 
   วาระนั้นอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมได 
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  4. กรรมการทานใดจะลาออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระใหยื่นหนังสือลาออกตอบริษัท  
   และการลาออกมีผลบังคับตั้งแตวันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท 
  5. กรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกตั้ง 
   กรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง  และบุตคคลผูเปนกรรมการใหมจะอยูในตําแหนง 
   กรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน  
  6. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได โดยอาศยัมติของที่ 
   ประชุมผูถือหุนเทานั้น และตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา  3  ใน  4  ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมา 
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน 
   ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
    
  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถและ
ประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของที่จะเอื้อประโยชนตอระบบการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในใหได
มาตรฐานและเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง  ซ่ึงผูไดรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ 
 

  1. ใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 
คน ตองเปนผูมีความรูและประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน 
 

  2. วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ  2  ป เริ่มนับต้ังแตวันท่ีแตงตั้ง และกรณี
หมดวาระแลวอาจแตงตั้งใหกรรมการตรวจสอบเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งได  
 

  3. คณะกรรมการตรวจสอบตองคงไวซ่ึงจํานวนไมนอยกวา  3  คน หากลดลงจนนอยกวาจํานวน
ดังกลาวใหดําเนินการแตงตั้งเพิ่มเติมใหครบจํานวนท่ีกําหนดภายใน  3  เดือน นับแตวันท่ีลดลง  โดยกรรมการ
ตรวจสอบคนใหมจะมีวาระการดํารงตําแหนงเทาระยะเวลาที่กรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยูในคราวนั้น 
 

  4. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการตรวจสอบและ
เลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลวใหทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

  5. บุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทตองมีคุณสมบัติดังนี้  
   (1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท  บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่ 
    เกี่ยวของ ท้ังน้ีนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของดวย 
    (2) เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่ 
    เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ 
    เงินเดือนประจําจากบริษัท  บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือหุนราย 
    ใหญของบริษัท 
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   (3) เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงิน 
    และบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมถึง 
    ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลาป  1 กอนไดรับการแตงตั้งเปน 
    กรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการ 
    เคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียน้ันจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็น 
    ที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ  
   (4) เปนกรรมการที่ไมใชผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
   (5) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของ
    บริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
   (6) เปนกรรมการที่สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
    หนาท่ีที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุม 
    ของผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว  
   (7) เปนกรรมการที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญท่ีเหมาะสม  
 

  เลขานุการบรษิัท 
 

  คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแตงตั้งเลขานุการบริษัทอยางชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 3/2551  โดยมอบใหนางเกษสุดา  ไรวา ซึ่งเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่และแสดง
ความเห็นหรือรายงานผลตอคณะกรรมการในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  รวมท้ังกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด  กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ทําหนาท่ีเปน
เลขานุการบริษัทตอไป  โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีดําเนินการ  ดังนี้  
  (1) จัดทําและจัดเก็บเอกสารไดแก ทะเบียนกรรมการ  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการ
   ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน 
   ประจําป 
  (2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบริหาร    
  (3) ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการตองทราบในการทําหนาที่และความ 
   รับผิดชอบ 
  (4) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ  
 
 3. คาตอบแทนผูบริหาร 
 

  บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผลโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและสอดคลองกับความรับผิดชอบของกรรมการ  สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทใน
กลุมธุรกิจในระดับเดียวกัน  โดยกําหนดคาตอบแทนเปนเงินบําเหน็จและเบี้ยประชุม  อน่ึงกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทนเบี้ยประชุมตามความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น  ทั้งน้ีบริษัทฯไดขออนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผูถือหุนในทุกป 
 
 (1)  คาตอบแทนกรรมการบริษัท 
 
  ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป  ครั้งท่ี 1/2551  เม่ือวันที่  30  เมษายน  
2551  มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ  แยกเปนดังน้ี 
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  1. เงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2551  (เทากับป 2550)  กําหนดคาตอบแทนที่เปนเงิน
บําเหน็จโดยพิจารณาจากผลประกอบการและกําไรสุทธิของบริษัทเปนสําคัญ  ซึ่งกําหนดจายในอัตราทานละ  150,000  
บาท  จํานวน  12  ทาน  รวมเปนเงิน  1,800,000  บาท  หรือคิดเปนรอยละ 1  ของกําไรสุทธิ  และใหกําหนดจายตาม
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
 

  2. คาเบี้ยประชุม  (เทากับป 2550)  กําหนดใหเฉพาะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบในอัตราทานละ  10,000  บาทตอครั้งท่ีเขารวมประชุม 
 
   สรุปในป 2551  คาตอบแทนที่คณะกรรมการไดรับโดยเปรียบเทียบกับป 2550  เปนดังน้ี 
 

คาตอบแทน ป 2550 ป 2551 

จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน (บาท) 

เงินบําเหน็จกรรมการรวม 12 1,800,000 12 1,800,000 

คาเบี้ยประชุม 12 710,000 12 680,000 

รวม  2,510,000  2,480,000 

 

 ทั้งน้ี คาตอบแทนที่คณะกรรมการไดรับในฐานะเปนกรรมการบริษัทอันไดแกเงินบําเหน็จและเบี้ย
ประชุมซ่ึงไดแบงแยกแสดงเปนรายบุคคลโปรดดูรายละเอียดในหัวขอ  “คณะกรรมการบริษัท” 

 (2) คาตอบแทนผูบริหาร 

  บริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีพิจารณาถึงความ
เหมาะสมสอดคลองกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการและกําไรสุทธิของบริษัท  โดยกรรมการผูจัดการใหญและ
ผูบริหารรวมกันกําหนดตัวช้ีวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละป  เพื่อกําหนดคาตอบแทนใหสะทอนถึงผล
การปฏิบัติงานจริง  และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

  สรุปในป 2551  คาตอบแทนท่ีผูบริหารไดรับ  โดยเปรียบเทียบกับป 2550  เปนดังน้ี 

 
คาตอบแทน 

ป 2550 ป 2551 
จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 9 12,610,615 12 17,880,756 
โบนัส เงินรางวัลพิเศษและคาพาหนะ 9 2,268,916 12 2,269,866 

รวม  14,879,531  20,150,622 
 

 ทั้งน้ีคาตอบแทนดังกลาวขางตนไมไดนําคาตอบแทนของผูบริหารบางทานที่เปนกรรมการ  และ
ไดรับคาตอบแทนในฐานะที่เปนคณะกรรมการบริษัทดังไดแสดงรายละเอียดในหัวขอ  “คณะกรรมการบริษัท”   มารวม
คํานวณดวย 
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  (3) คาตอบแทนอื่นๆ 

  นอกจากเงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษแลว บริษัทฯไดจัดใหมีสวัสดิการดานตาง ๆ ตามความ
เหมาะสมตอกิจการของบริษัท อาทิเชน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาใชจายเดินทาง คาตรวจรักษาพยาบาล ซ่ึง
เปนไปตามระเบียบสวัสดิการของบริษัท  

 

 4. นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

  เพื่อใหองคกรพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศในป 2551 ไดพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะพัฒนาและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรบุคคลใหเต็มศักยภาพ  เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ  สนับสนุนใหพนักงานไดใช
ความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่  รวมถึงการมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานและเติบโตไปพรอม ๆ กับ
ความสําเรจ็ขององคกรดวย ดังน้ี 

  1. นโยบายเสริมสรางคุณภาพ “คน” ตาม Core Value ขององคกร คือ PATARA 

  PASSION รักงาน 
  ACTION ลงมือทํา 
  TEAM WORK ทํางานเปนทีม 
  AMBITION มุงม่ันสูความเปนเลิศ 
  RESPONSIBILITY ทําในสิ่งที่ถูกตอง รับผิดชอบตอองคกร สังคมและลูกคา 
  ACHIEVEMENT ใหไดมาซึ่งความสําเร็จของงาน 

 2. มุงเนนการสรางองคการแหงความสุข โดยนําหลักการ Happy 8 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองตามหลัก Happy 8 ไดแก Happy 
Body, Happy Heart, Happy Society, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family    
 

 5. นโยบายการดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

  คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกับการขยาย
ธุรกิจของบริษัท  โดยมีหนวยงานที่จะทําหนาที่ดูแลดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในป 2551  บริษัทฯ 
ไดดําเนินกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมดังนี้  
 
  กลุมงานประชาสัมพันธ บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ เชน การบริจาคสิ่งของ ผลิตภัณฑ 
และ เงิน ใหกับหนวยงาน และองคกรตาง ๆ ท่ีตองการความชวยเหลือ การจัดคอนเสิรตการกุศล เพื่อนํารายไดมอบ
ใหกับมูลนิธิตาง ๆ การจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีสรางสรรค ระดับเยาวชน เพื่อมอบทุนการศึกษาใหกับ
นักเรียน นักศึกษา เปนทางเลือกใหเยาวชนกลาคิด กลาแสดงออกในทางที่ควร การจัดกิจกรรมแขงขันกอลฟเยาวชน 
เพื่อใหเยาวชน ฝกฝนฝมือเพื่อเปนนักกีฬาระดับชาติในอนาคต และการจัดกิจกรรม S&P Jak-ka-Jee Happy Bakery 
เพื่อแนะนําการทําเคก สาธิตการแตงหนาเคก และให เด็ก ๆ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ไดแตงหนาเคกดวยแยม จาก
ความคิดสรางสรรค และจินตนาการของเด็ก เปนตน 
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  กลุมงานคุณภาพ ไดพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการของสายการผลิตเบเกอรี่และสายการผลิต
อาหารโดยไดรับใบรับรอง ISO 22000:2005, BRC, HACCP, GMP, ISO 17025, ISO 9001 ในสวนของรานอาหาร
และเบเกอรี่ชอพไดรับใบรับรอง GMP ปาย Clean Food Good Taste และไดเปนรานอาหารมาตรฐานสําหรับการ
ทองเที่ยวไทย อีกท้ัง ยังไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ใสใจสุขภาพ ดวยการนําผลิตภัณฑขาวกลองงอก มาเปนเมนู 
เพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา ทั้งอาหารไทยและอาหารญี่ปุน  และเปนการกระตุนสงเสริมใหสังคมไดใสใจสุขภาพมากข้ึน 
 
  สําหรับโครงการเพื่อสังคม โดยเปนบริษัทฯ นํารองในการเริ่มตนโครงการ “ศูนยการเรียน” ในสถาน
ประกอบการ ใหนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดมีสถานที่เรียน ไดรับการศึกษาอยางตอเน่ืองในขั้นพื้นฐาน ตาม
นโยบายการศึกษาของภาครัฐ โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพ วุฒิ ปวช.สาขาคาปลีก และสาขาอาหารและ
โภชนาการ ซ่ีงเปนโครงการที่ทําใหนักเรยีนมีรายไดระหวางเรียนอีกดวย อีกทั้งยังไดมีการจัดหลักสูตรอบรมวิปสสนา 
ที่บานไรวา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สําหรับพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อใหมีสติและปญญาพัฒนาตนเปนคน
ดี ดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขในสังคม 
 

  นอกจากนี้บริษัทฯ  ใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอม   ดวยการชวยรณรงคลดภาวะโลกรอน  ดวยการ  
นําน้ํามันท่ีใชแลวจากรานอาหารมาผลิตเปนไบโอดีเซล     เพื่อใชในรถขนสงภายโรงงานเอง    และยังจัดกิจกรรม 
S&P Summer Camp    ที่เมืองโบราณ   จังหวัดสมุทรปรากาการ         ดวยการสรางจิตสํานึกใหกับกลุมเยาวชน 
อายุระหวาง   7 – 14   ป    รวมกันรณรงคปลูกตนสักทอง   จํานวน   70   ตน    อีกทั้งยังจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
ดวยการจัดทําถุงผา    S&P Joy Card    เพื่อใหลูกคานําไปใชแทนถุงพลาสติก      นอกจากนี้ยังไดแจกถุงผาสําหรับ
ใสเคกแทนถุงพลาสติกใหกับนักเรียนระดับประถม  3     ในโครงการ   S&P Jak-ka-Jee  Happy  Bakery  2008  อีก
ทางหนึ่งดวย 

 
 6. การกํากับดูแลกิจการ 
 

  คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนําหลักเกณฑ
การกํากับดูแลกจิการท่ีดีและระเบียบปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชเปนแนวทางกําหนด  และไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวย
ดูแลระบบการควบคุมภายในและเปนที่ม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
 
  (1) สิทธิของผูถือหุน 
 

  คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน  
ภายใตกรอบขอกําหนดกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ และใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน โดยบริษัทมีความ
มุงม่ันและตั้งใจที่จะดูแลผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  ดังน้ี   
  1.  สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผูถือหุนพึงจะไดรับ  ท้ังสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน  สิทธิในการ                    
   รับเงินปนผล  สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน  สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  และสิทธิในการ                      
   ไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอเทาเทียมกัน  ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการพิจารณาและตามเวลา              
   ที่เหมาะสม    
  2. สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ  รวมถึงการแตงตั้งผูสอบบัญชี 
  3. สิทธิในการไดรับจัดสรรเงินปนผล 
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  4. สิทธิในการไดรับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม  และวาระการประชุมผูถือ                   
   หุนลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน  โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท 
       5. สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการ          
   ประชุม กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม  และประเด็นที่ใชในการพิจารณาโดยมีการนํา                  
   เสนอขอเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระอยางชัดเจน  โดยบริษัทจะสง           
   หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม  รวมทั้งไดทําการประกาศใน           
   หนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุม 3 วัน  ทั้งน้ี บริษัท จะจัดวัน         
   เวลาและสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกสูงสุดใหแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม 
  6. บริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนา  รวมท้ังสงคําถามลวงหนา      
   สําหรับการประชุมผูถือหุนโดยติดตอสงคําถามผานเว็บไซตของบริษัท 
  7. บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการทุกทานใหเขารวมประชุมผูถือหุนอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป                   
   โดยเฉพาะอยางย่ิงประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจัดการไดเขารวมประชุมผูถือหุนทุก           
   ครั้ง 
 

  (2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 

  คณะกรรมการบริษัท  ไดตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม และ     
เทาเทียมกัน  โดยไดกําหนดนโยบายใหดูแล  และปกปองสิทธิของผูถือหุน สนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิใน
ฐานะผูถือหุนอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน นอกจากนี้ นโยบายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนจะตองเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  และตองสอดคลองกับขอปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ     
ที่เกี่ยวของ  นโยบายหลักของบริษัทที่กําหนดขึ้นเพื่อดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิที่เสมอภาค เปนธรรมและเทาเทียมกัน  
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

  1. การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกกลุมโดยเฉพาะผูถือหุนสวนนอยไดมีสวนรวมในการ                          
   สรรหาและเลือกตั้งกรรมการเพื่อเขามาทําหนาที่ดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกฝายอยาง             
   เทาเทียมกัน  โดยการเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท 
 

  2. การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถรวมประชุมมอบฉันทะได 
   2.1 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได  บริษัทไดอํานวยความสะดวกโดยการ          
    เสนอหนังสือมอบฉันทะ  3  รูปแบบ  เพื่อเปดโอกาสใหผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชให            
    เหมาะสมกับความตองการของผูมอบฉันทะ  ท้ังน้ี  หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เปนหนังสือ          
    มอบอํานาจตามแบบที่กําหนดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
   2.2 อํานวยความสะดวกใหผูมอบฉันทะ  โดยผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการ               
    อิสระซึ่งจะเปนผูปฏิบัติหนาที่ตามเจตนารมณของผูมอบฉันทะ  ท้ังนี้บริษัทไดแนบราย                  
    ละเอียดกรรมการอิสระดังกลาวพรอมหนังสือมอบฉันทะอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป 
 

 

 

 

 

  3. ความเทาเทียมกันในระหวางการประชุมผูถือหุน 
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   3.1 กอนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะใหมีการแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑตาง ๆ ที่                        
    ใชในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแตละวาระอยางชัดเจน 
   3.2 ในการประชุมผูถือหุน ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเขารวมประชุมและเปนประธานท่ีประชุม                       
    ผูถือหุนทุกครั้งไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและตอบชี้แจงในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระ         
    การประชุม หรือบริษัทอยางเต็มท่ีทกุครั้ง 
   3.3 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
   3.4 ในการประชุมผูถือหุน ตองดําเนินตามวาระตามที่ไดแจงในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  ทั้งน้ี                
    บริษัทไมมีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการ         
    ประชุม  เวนแตการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีเหตุผลอันสมควรและถูกตองตาม             
    กฎหมายทุกประการ 
   3.5 เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได  ในการประชมุผูถือหุน บริษัทจะใชบัตรลงคะแนนในทุก                
    วาระการประชุม  และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแมนยํา บริษัทไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใช        
    ในการลงทะเบียนและลงมติของผูถือหุน 
 

  4. ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พรอมทั้งมติที่ประชุม และ               
   จํานวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญท่ีใชในการพิจารณา             
   ใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม  พรอมทั้งเผยแพรใหผูถือหุนทราบโดยผานทาาง                 
   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 
 

  5. นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน  บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหาร                        
   ในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  รวม                
   ท้ังการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวงระหวาง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพร                               
   ตอสาธารณชนโดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารฝายตาง ๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการราย     
   งานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง 
   การถือหลักทรัพยทุกครั้งตองแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายังสํานัก เลขานุการ  
   ของบริษัท  กอนนําสงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกครั้ง 
 

  ในการประชุมผุถือหุนสามัญประจําป 2551  บริษัทไดจัดใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกัน   
ดังกลาวทั้งหมดตามสิทธิผูถือหุนท่ีกลาวในขอ 1 และขอ 2 ขางตน   รวมตลอดถึงการจัดทําหนังสือเชิญประชุม        
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับผูถือหุนชาวตางประเทศดวย  และสําหรับการประชุมสามัญประจําป 2552  
บริษัทจะดําเนินการใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาว 
 

  (3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
   
  บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  รวมถึงกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวของในการปกปองสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ใหไดรับการดูแลอยางดี 
 
 
  - ผูถือหุน บริษัทตระหนักเสมอวาจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงม่ันในการสรางการเจริญ            
    เติบโตและผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเน่ืองในระยะยาว 
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  - ลูกคา บริษัทมุงม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา และจะเอาใจใสบริการลูกคา               
    อยางเปนมิตร  เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา  ตลอดจนการจัดใหมีหนวยงาน                    
    หรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคาเพื่อรีบดําเนินการใหแกลูกคาโดย         
    เร็วที่สุดและการเก็บรักษาความลับของลูกคา 
 

  - คูคา บริษัทจะยึดม่ันและปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและตั้งอยูบนพื้นฐานของความ      
    เปนธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน  
 

  - เจาหน้ี บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนด         
    ของสัญญาและพันธะทางการเงินอยางเครงครัด 
 

  - คูแขง บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล  และปฏิบัติตอคูแขง            
    ดวยความเปนธรรม  หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริต  และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง 
 

  - พนักงาน บริษัทยึดถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและตองไดรับการปฏิบัติที่เปน     
      ธรรมท้ังในดานโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมใหความมั่นใจใน     
      คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน  รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสม 
 

  - สังคมและ บริษัทมุงม่ันจะดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสงัคม และให                         
   ส่ิงแวดลอม ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  โดยบริษัทไดใหมีหนวยงานท่ีทําหนา 
    ท่ีดูแลและรับผิดชอบตอสังคม  พรอมทั้งมีการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร  และ        
    สรางจิตสํานึกใหกับทุกคนในองคกร ในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสรางสังคม      
    สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียโดยควบคูไปกับการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน 
 

  ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด  แจงขอรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทําผิดเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน  หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยแจงมายัง  E-mail address 
secretary@snpfood.com  หรือ audit@snpfood.com  หรือทางโทรศัพทหมายเลข  0-2185-1313  หนวยงานเลขานุการ
บริษัท  หรือสํานักงานตรวจสอบภายใน  ซ่ึงจะทําการพิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและสงให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ  ทั้งน้ี  ขอมูลรองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครองและเก็บรักษาไวเปน
ความลับ  โดยจะดําเนินการหาแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป 
 
  (4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

  1. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 

   คณะกรรมการไดใหความสําคัญและตระหนักวาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ  ทั้งที่เกี่ยวกับ
การเงินและท่ีไมใชการเงิน  ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดตระหนักตอความจําเปนในการเปดเผยขอมูลท่ีครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ และ
ทันเวลา ในการเผยแพรขอมูลดังกลาว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหหนวยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน ทํา
หนาท่ีติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ  ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบ
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ขอมูลบริษัทไดที่   โทรศัพทหมายเลข   0-2185-1313   หรือที่   website www.sandp.co.th   หรือที่   e-mail address 
kessuda@snpfood.com 

 

  2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 
 

   คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทใน
การสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว  โดยสงเสริมใหคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผูซ่ึง
เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม  ท้ังการ
ปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน สังคม และลูกคาตามขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทได
ติดตอสื่อสารกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา รวมถึงกําหนด
บทลงโทษทางวินัยไวดวย 
 

   จากนี้ยังใหความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเครงครัดดําเนินการ
ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังไดกําหนดให
มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง  
 

  3. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

   คาตอบแทนกรรมการเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  ซ่ึง     
เช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท  ดูรายละเอียดในหัวขอ  “คาตอบแทนผูบริหาร”  ทั้งน้ีบําเหน็จคณะกรรมการ
ไดมีการนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 
 

  (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

  1. โครงสรางคณะกรรมการ 
 

   คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
มีความโปรงใส ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเปนอิสระประกอบดวย
กรรมการอิสระ  3  ทาน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  2  ป  และเลขานุการ  1  ทาน  ดังรายชื่อตอไปน้ี 
   1. นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   2. นายดุสิต   นนทะนาคร  กรรมการตรวจสอบ 
   3. นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล  กรรมการตรวจสอบ 
   4. นางเกษศิริ   กูเกียรตินันท  เลขานุการคณะกรรมการการตรวจสอบ 
 

   เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน  ในป 
2551  มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น  4  ครั้ง  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  ทั้งน้ี ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบโปรดดูรายละเอียด ในหัวขอ “การควบคุมภายใน” 
 

 

 

  2. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
   คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน  12  ทาน   ประกอบดวย 
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   - กรรมการที่เปนผูบริหาร 6 ทาน 
   - กรรมการอื่น  3 ทาน 
   - กรรมการที่เปนอิสระ  3 ทาน  คิดเปนอัตราสวนเทากับ  1  ใน  4  ของ                                 
         กรรมการทั้งคณะ 
 

  3. การรวมหรือแยกตําแหนง 
   - ประธานกรรมการเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญ  ซ่ึงในป  2551  ถือหุนรวมกันรอยละ     
    36.27  ของหุนท้ังหมด 
   - ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ  แตทั้งสองทานเปนตัวแทนจาก      
    กลุมผูถือหุนใหญกลุมเดียวกัน 
   - คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ  3  ทาน  และกรรมการที่ไมเปน        
    ผูบริหาร  3  ทาน  ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 
 

  3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

   3.1 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 

    คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลที่มีภาวะการเปนผูนํา  มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ  นอกจากนี้คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบ
วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย  และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการทางธุรกิจใหมี
ประสิทธิภาพ อยางเปนอิสระ  เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและดําเนินธุรกิจใหเจรญิเติบโตอยางยั่งยืน 
 

   3.2 การแบงแยกบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 
 

    คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการ 
ถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน 
วิสัยทัศน ภาระกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะท่ีฝายจัดการ จะมีหนาท่ีในการบริหารบริษัท และกําหนดกล
ยุทธแผนงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ ท้ังนี้ บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ไดแสดงรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางกรรมการบริษัท” 
 

   3.3 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

    เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ี
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวของกัน
ระหวางบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไวเปนลายลักษณอักษร  ในกรณีที่มีกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใด ๆ 
กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบรหิารและ        
ผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย 
 

 

 

   3.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
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    บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ 
อํานาจการดําเนินการของผูบริหาร และผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน 
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบ     
การเงินโดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ 
 

    ฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรม
ทางการเงินสําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับบริษัท และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่
ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 
 

   3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

    ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นไดตลอดเวลา ไมวาจะเกิดจากปจจัยภายในหรือ
ปจจัยภายนอก บริษัทไดเล็งเห็นและใหความสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงดังกลาวตอบริษัท 
โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งทุกหนวยงานของบริษัทจะระบุ
ปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของหนวยงาน ไมวาจะเปนความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับการผลิต ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ และความเสี่ยงดานการเงิน เพื่อที่ฝายตรวจสอบภายในรวมกับ
หนวยงานท่ีระบุความเสี่ยง จะไดนําขอมูลมาเพื่อวิเคราะห และหาแนวทางหรือมาตรการในการปองกัน หรือ       ลด
ความเสียหายจากความเสี่ยงดังกลาว อีกท้ังฝายตรวจสอบภายในและหนวยงานท่ีรับผิดชอบยังตองรวมกันติดตามและ
ประเมินความเสี่ยงเปนระยะ 
 

   3.6 การประชุมคณะกรรมการ 
 

    คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการประชุมโดยปกติเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาสและ
เพื่อใหกรรมการสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว
ลวงหนาทุกป และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับทราบตารางการประชุมดังกลาวกอนการประชุมคณะกรรมการ   ทุก
ครั้ง  ฝายเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย     7  
วันใหคณะกรรมการพิจารณาและไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  ในป 2551  ที่ผานมา 
คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น  4  ครั้ง  ประธานกรรมการไดเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  
และในระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสและจัดสรรเวลาใหกรรมการสอบถามจากฝายจัดการ และ
พิจารณาขอมูลอยางรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บ
รายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 
 

   3.7 การรายงานของคณะกรรมการ 
 

    คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป
ในประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง
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และประมาณการที่ดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
โปรดดูรายละเอียดใน  “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอการจัดทํารายงานทางการเงิน” 
 

    คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให
ม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 

   3.8 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ 
 

    คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2552  เม่ือวันที่  24  กุมภาพันธ  2552  มีมติ
เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ท่ีใชเพื่อการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการทั้งคณะ
ประจําป 2551 ภายใตหัวขอการประเมินเกี่ยวกับโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหนาท่ีของคณะกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ 
และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร โดยมุงเนนการนําผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหดียิ่งขึ้น  ซ่ึงโดยภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทเห็นวาการดําเนินการ
สวนใหญไดดําเนินการหรือจัดทําเรื่องดังกลาวนั้นไดดี 
 

   3.9 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 

    3.9.1 การพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหาร  บริษัทสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกใหกรรมการ และผูบริหารเขารับการฝกอบรมและพัฒนาความรูท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
รวมทั้งในป 2552 บริษัทไดเริ่มจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปนประจําทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการ
ใหม  โดยจะจัดใหมีการแสดงภาพรวมเพื่อแนะนําธุรกิจและขอมูลที่เกี่ยวของของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
และโครงสรางการบริหาร  เอกสารคูมือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานที่เกี่ยวของ บทบาท อํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการกํากับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ  และ
ขอบังคับ ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน เปาหมาย ขอมูลการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดใหกรรมการเขา
เยี่ยมชมกิจการและรวมประชุมท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดวิสัยทัศนและแผนธรุกิจรวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
 

    3.9.2 แผนสืบทอดงาน  บริษัทไดมีการจัดเตรียมความพรอมดานบุคคลากร เพื่อ
ทดแทนผูบริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ  พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผูบริหารในการ
เขารับตําแหนงใหมโดยสืบเนื่องตอกัน 
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 7. บุคลากร 

  บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา และมีจํานวนพนักงาน (ไมรวม
กรรมการและผูบริหารตามหัวขอ เรื่องคาตอบแทนผูบริหาร)  คาตอบแทนพนักงาน  ไดแก เงินเดือน โบนัส เงินรางวัล
พิเศษ และคาลวงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ  โดยแยกตามสายงานหลัก ๆ ไดดังน้ี 

 

 ป 2550 ป 2551 
หนวยงาน จํานวนคน คาตอบแทน 

 (ลานบาท) 
จํานวนคน คาตอบแทน 

 (ลานบาท) 
สํานักงานในประเทศ 455 98.71 417 121.03 
ฝายปฏิบัติการสาขา 3,033 383.93 3,271 422.34 
โรงงาน 1,230 171.23 1,289 183.62 
สาขาตางประเทศ 77 11.31 74 12.53 
รวม 4,795 665.18  5,051  739.54 
 

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 

 บริษัทฯ จะมุงเนนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน โดยใช Core Valueขององคกร (PATARA) ประกอบ
กับหลักการ Happy 8 (องคกรสุขภาวะ) ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสงเสริมให
เกิดบรรยากาศในการทํางานเปนทีม มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพื่อเตรียมความ
พรอมในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคต  
 
 เพื่อรองรับการขยายตัวอยางตอเน่ืองของธุรกิจ บริษัทฯ  มุงม่ันที่จะพัฒนาความรู ความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับอยางตอเน่ือง และเตรียมสรางคนใหมีศักยภาพตามความตองการของธุรกิจ โดยขยายสาขาวิชา
ของศูยนการเรียน เอสแอนดพี ในระดับ ปวช. เปน สาขาคาปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ 
 
 นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุงระบบสวัสดิการและคาตอบแทนใหสามารถแขงขันกับตลาดแรงงาน และ
จูงใจพนักงานตามความรู ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอการจัดทํารายงานทางการเงิน 

 
 งบการเงินของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   ท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวม
ไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความรวมถึง
มาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547   และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535   รวมท้ังเปนไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง “กําหนดรายการยอที่
ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552”  ลงวันที่  30  มกราคม  2552  
 
 คณะกรรมการรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของ  บริษัท  เอส แอนด พี ซินดิเคท  จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอยท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวาไดแสดงฐานะการเงิน รายไดและคาใชจาย  และกระแสเงิน
สดรวมที่เปนจริง  และสมเหตุสมผล   โดยไดจัดใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวนเพียงพอท่ีรักษาไวซ่ึง
ทรัพยสิน  การดําเนินการอันเปนสาระสําคัญ และในการจัดทํารายงานทางการเงิน ไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบาย
บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  รวมทั้งไดมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    ซ่ึงผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยในรายงานของผูสอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 
    
  ลงช่ือ นางภัทรา   ศิลาออน ลงช่ือ นายประเวศวุฒิ   ไรวา 
   ประธานกรรมการ   กรรมการผูจัดการใหญ 
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9. การควบคุมภายใน 

 
 บริษัทไดจัดใหมีระบบการประเมินและการสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอยางตอเน่ือง  
เพื่อใหเปนท่ีม่ันใจวาไดปฎิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดกฏหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี   ซ่ึงระบบการควบคุมภายในไดจัดแบงตามความรับผิดชอบเปน  4  สวน  
ดังน้ี 
 
  1. คณะกรรมการตรวจสอบ จะรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการสอบทานและ
ประเมินความเพียงพอของการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งจะตองเขารวมหารือและแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็น พรอมกบันําเสนอรายงานการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส 
หากคณะกรรมการตรวจสอบมีขอเสนอแนะหรือพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป  ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับความ
เพียงพอและความเหมาะสมในดานตาง ๆ ไมพบปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญและซ่ึงสอดคลองกับความเห็น
ของผูสอบบัญชีของบริษัท 

 
  2. การบริหารความเสี่ยง จะถูกกําหนดใหเปนหนาที่ของฝายบริหารที่จะดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานซึ่งจะครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การ
ประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัยของสินคาและสิ่งแวดลอม  ความสําเร็จน้ี
เกิดขึ้นดวยระบบการประมวลผลขอมูลท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงสัญญาณเตือน
ภัยและปจจัยอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
 
  3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  ไดกําหนดภาระหนาที่   และอํานาจการดําเนินการของ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร  มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมินผลออกจาก
กันอยางชัดเจน  เพื่อใหมีการถวงดุลและการตรวจสอบอยางเหมาะสม รวมท้ังการทําธุรกรรมตาง ๆ ของฝายบริหาร 
หรือผูมีสวนเกี่ยวของ  ซ่ึงการควบคุมและการกําหนดภาระหนาที่เปนมาตรการที่จะชวยปองกันการกระทําที่ไมสุจริตตอ
ทรัพยสินของบริษัท เพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ   
 
 นอกจากนี้  บริษัทยังไดกําหนดพันธกิจและวตัถุประสงคของบริษัทเปนลายลักษณอักษรและสื่อความ
ใหบุคลากรทุกคนเขาใจ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค  พรอมทั้งมีการวางแผนการดําเนินงาน การ
จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากําลังโดยชัดเจน ตลอดจนการกําหนดกระบวนการทํางานและมีการติดตามผล 
เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว 
 
  4. ระบบสารสนเทศ บริษัทมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน
และการดําเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมของบริษัท  
รวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอกบริษัทมีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในบริษัทในระบบท่ีชวยให
ผูรับขัอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และใหความมั่นใจวามี
การติดตอสื่อสารภายในและภายนอกที่มีผลทําใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
 

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ  จํานวน  3 ทาน โดยมี นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา 
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายดุสิต  นนทะนาคร  และนางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล  เปนกรรมการตรวจสอบ   
ซ่ึงแตละทานไมไดเปนเจาหนาท่ีบริหาร หรือพนักงานของบริษัท  โดยมีผูจัดการฝายสนับสนุนระบบงานและตรวจสอบ
เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหปฎิบัติหนาท่ีในการสอบทาน
ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรายงานทางการเงินการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยตามขอบเขตการปฏิบัติงาน  หนาที่  และ
ความรับผิดชอบที่กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเปนไป
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
 ในป  2551   คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุม  4  ครั้ง  เพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงรวมถึงการสอบทานรายงานงบการเงินท้ังงบการเงินรายไตร
มาส และประจําป และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก ฝายตรวจสอบ
ภายใน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ผูจัดการสํานักงานกฎหมาย และฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหม่ันใจวารายงาน
งบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่เปนท่ียอมรับ และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและพอเพียง 
และเพื่อปรับปรุงใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีระบบการบริหารความเสี่ยงและปจจัยอ่ืนที่อาจมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  การปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพในดานตางๆ  
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทมี
การปฎิบัติตามขอพึงปฎิบัติท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน  สรุปไดดังน้ี 
 

ใหความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2551  ของบริษัทและงบการเงินรวม  
ที่ผานการสอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชี  โดยไดสอบถามและรับฟง คําชี้แจงจากฝายบริหาร ในเรื่องความ
ถูกตอง ครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป  รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลา  และไดเชิญผูสอบ
บัญชีรวมประชุมทุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป โดยสอบถามผูสอบบัญชีในเรื่อง
ความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลเหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงินท่ีมีนัยสําคัญ และไดพิจารณาขอเสนอแนะตอระบบการควบคุมภายใน
ของผูสอบบัญชี และเสนอแนวทางแกไขตอคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบ
บัญชีวา บริษัทฯมีกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่ถูกตอง  เพียงพอ ทันเวลา และเปนท่ีเช่ือถือ
ไดตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
 สอบทานการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลการดําเนินงานและระบบการ
ควบคุมภายใน จากฝายตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีความอิสระและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝายตรวจสอบภายในไดสอบทานความเสี่ยงทางธุรกิจและขอบกพรองในการควบคุม
ภายในบริษัท  โดยวิธีการตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทในทุกไตรมาส รวมท้ังการ
ติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไดใหขอแนะนําตอแผนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการความเสี่ยงท่ีสําคัญตอฝายตรวจสอบภายในเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนงานตรวจสอบ
ตอไป 
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 สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและทบทวนระบบควบคุม
ภายใน  รวมกับฝายตรวจสอบภายในในทุกไตรมาส   เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในการ
ดําเนินธุรกิจ และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
การใชทรัพยากร  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไดใหขอแนะนําตอการวางแผนงานตรวจสอบเพื่อใหครอบคลุม
ระบบงานท่ีสําคัญของบริษัท เชน ระบบสินคาคงคลัง , ระบบบัญชีและการเงนิ รวมทั้งระบบการขาย เปนตน ท้ังนี้ จาก
ผลการสอบทานในป 2551 ไมพบจุดออนหรือขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ  
 

 สอบทานรายการระหวางกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย  คณะกรรมการการตรวจสอบไดสอบทาน
รายการระหวางกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย  เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดดําเนินการตามปกติธุรกิจ  และรายการที่
เกิดขึ้นเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทรวมท้ังการปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ  โดยเฉพาะ
การเปดเผยขอมูลรายการท่ีเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 
 

การเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงานและ
บริการของผูสอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นวา ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทั้งในการดานการจัดทํารายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณาแตงตั้งใหบริษัท ดีลอยส ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด  
เปนผูสอบบัญชีตออีกวาระหนึ่ง  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางมีอิสระจากกรรมการบริษัทและฝายบริหารโดยไดใหความสําคัญ
กับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง  เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  รวมทั้งไดรายงานผลการประชุมและการปฏิบัติหนาที่ตอ
คณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 
 

  

  ลงช่ือ   นางสาวคัทลียา    แสงศาสตรา 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
       วันที่  24  กุมภาพันธ  2552    
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10.        รายการระหวางกัน
             ในป 2551  บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของบางรายการ  อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ  มีรายละเอียดรายการระหวางกันในป 2550 และป  2551  สรุปไดดังนี้ 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการที่สําคัญ ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเปน

 ที่กอใหเกิดความขัดแยง ป 2550 ป 2551 และความสมเหตุสมผลของรายการ

1. บจ.เอส แอนด พี เปนบริษัทยอย โดยบริษัทฯ ถือหุน 80%  - เชาพื้นที่ 360,000.00                    360,000.00                   GB ดําเนินธุรกิจทางดานดูแลการลงทุนของกลุม S&P

    โกลเบิล (GB) และมีกรรมการรวมกันถือหุน 20%     ตั้งแตป 2537 บริษัทฯ ให GB เชาพื้นที่บางสวน ที่ตางประเทศ  มีความจําเปนใชพื้นที่สํานักงาน

    ในอาคารทองหลอ เพื่อเปนสํานักงานบริษัท  ซึ่ง บางสวน ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาตามสัดสวนพื้นที่แลว

(* การถือหุนของกรรมการดังกลาว เพื่อ     เปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง  เห็นวาเปนอัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับ

เพิ่มศักยภาพในการรวมลงทุนกับบริษัท     ณ ป 2550 ตามขอตกลงการเชามีระยะเวลาเปนปตอ อัตราคาเชาของสํานักงานใกลเคียงกันเปนเกณฑตาม

ตางประเทศ    โดยอาศัยชื่อเสียงของ     ป สิ้นสุดทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป มูลคายุติธรรม

กรรมการ)
 - ขายวัตถุดิบสวนผสมและวัสดุอุปกรณ 370,000.00                    320,000.00                    GB ดําเนินธุรกิจดานบริหารจัดการรานสาขาตางประเทศ

    บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมและวัสดุอุปกรณ  มีความจําเปนตองจัดซื้อวัตถุดิบสวนผสมและวัสดุอุปกรณ

    ให GB เพื่อสงใหแกรานสาขาตางประเทศใชในการเปด  ใหแกรานสาขาตางประเทศเพื่อใชในการดําเนินกิจการซึ่ง

    และดําเนินกิจการ ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง  เปนรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป

    ตามที่ไดมอบสิทธิใหบริหารจัดการรานสาขาตางประเทศ  เปนเกณฑ

2. บจ.เอส. อาร. เอสเตท เปนบริษัทที่เกี่ยวของอื่น   โดยกรรมการ  - เชาพื้นที่ 432,000.00                    432,000.00                   เนื่องจากหองชุดที่เชาดังกลาวอยูใกลสถานที่ตั้งสาขา

    (SR) รวมกันถือหุน 100%   และมีกรรมการ     ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดเชาหองพักในหองชุด    เมืองทอง, มอลล งามวงศวาน, บางลําพู งามวงศวาน

รวมกัน     คอนโดมิเนียมจํานวน 9 หอง ในเมืองทอง แจง    และมีความจําเปนตองจัดหาที่พักใหพนักงานสาขาอยู

    วัฒนะ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและ    อาศัยในขณะปฏิบัติหนาที่  โดยเปนเกณฑตามนโยบาย

    ตอเนื่อง ณ ป 2549 ตามสัญญาเชามีระยะเวลา ที่บริษัทกําหนด และพิจารณาเห็นวาเปนอัตราที่สมเหตุ

    ปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 30 มิถุนายนของทุกป มี สมผล   และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของหองชุดที่

    อัตราคาเชาเดือนละ 4,000 บาท/หอง ใกลเคียงกันเปนเกณฑ

3. บมจ.ไมเนอรฟูดกรุป เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ  - ขายวัตถุดิบสวนผสม 8,540,000.00                 41,020,000.00                บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
(MFG)     บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให MFG  ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝาย  โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง  และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

หนา  52

ชื่อบริษัทและผูเกี่ยวของ มูลคาของรายการ (บาท)
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4. บจ.ไมเนอร ดีคิว เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ  - ขายวัตถุดิบสวนผสม 1,570,000.00                 6,270,000.00                  บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
(DQ)     บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให DQ  ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝาย  โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง  และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

5. บจ.ไมเนอร แดรี่ เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ  - ขายวัตถุดิบสวนผสม - 1,300,000.00                  บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
(MD)     บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให MD  ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝาย  โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง  และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

6. บจ.สเวนเซนส(ไทย) เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ  - ขายวัตถุดิบสวนผสม 2,470,000.00                 4,010,000.00                  บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
(SW)     บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให SW  ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝาย  โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง  และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

กรรมการบริษัท      

7. นางภัทรา  ศิลาออน เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ  - เชาพื้นที่ 240,000.00                    240,000.00                   บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชพื้นที่โกดังขนาดใหญ เพื่อ

ในบริษัท     ตั้งแตป 2542  บริษัทฯ ไดเชาและใชประโยชนจาก จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช  ซึ่ง

    ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร  และอาคารโกดังเนื้อที่  390  ตรม. ที่ดินและโกดังดังกลาวอยูใกลกับสํานักงานบริษัท ทําให

    ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา   เพื่อเก็บเอกสารบัญชี  และ สะดวกตอขนสงจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกลาว ซึ่ง

    สัมภาระวัสดุเหลือใชตาง ๆ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้น ไดแก ตู ชั้นโชวตาง ๆ มาใชในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได

    เดิมเปนปกติและตอเนื่อง  ณ  ป 2549   ตามสัญญา พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

    เชามีระยะเวลา   3  ป  สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน   และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและโกดังที่ใกล

     2552  มีอัตราคาเชาเดือนละ  20,000  บาท เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม
 - เชาพื้นที่ 840,000.00                    840,000.00                   บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ

      ตั้งแตป 2543 บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

    เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัท ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้น และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล

    เดิมเปนปกติและตอเนื่อง  ณ  ป 2548   ตามสัญญา   เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม
    เชามีระยะเวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 31 ธันวาคม

    ของทุกป มีอัตราคาเชาเดือนละ 70,000  บาท

หนา  53

8. นายขจรเดช  ไรวา เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ  - เชาพื้นที่ 120,000.00                    120,000.00                   บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชพื้นที่โกดังขนาดใหญ เพื่อ

 ในบริษัท     ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดเชาและใชประโยชนจากที่ดิน จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช  ซึ่ง

     เนื้อที่  1 ไร  1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บ ที่ดินและโกดังดังกลาวอยูใกลกับสํานักงานบริษัท ทําให
หนา  44



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

    เอกสารบัญชี   ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติ สะดวกตอขนสงจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกลาว ซึ่ง

    และตอเนื่อง ณ  ป 2549   ตามสัญญาเชามีระยะเวลา ไดแก ตู ชั้นโชวตาง ๆ มาใชในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได

     3   ป สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2552   มีอัตราคาเชา พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

    เดือนละ  10,000 บาท และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและโกดังที่ใกล

เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

 

9. นางเกษสุดา  ไรวา เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ  - เชาพื้นที่ 540,000.00                    540,000.00                   บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ

 ในบริษัท     ตั้งแตป 2537 บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1  อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได

     ชั้น 15  ถนนทองหลอ   จํานวน  1  ยูนิต  เนื้อที่ พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

     153 ตรม.เพื่อใชเปนสํานักงานบริษัท   ซึ่งเปนรายการ และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล

    ที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง  ณ  ป 2549   ตาม เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

    สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป   สิ้นสุดทุกวันที่  28

     กุมภาพันธของทุกป     โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ  

      45,000  บาท

10. นายปราการ   ไรวา เปนบุตรของนายประเวศวุฒิ  และนาง  - เชาพื้นที่ 540,000.00                    540,000.00                   บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ

 เกษสุดา  ไรวา ซึ่งเปนกรรมการและผูถือ     ตั้งแตป 2537 บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได

หุนรายใหญในบริษัท     ชั้น 15 ถนนทองหลอ  จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่  150.42 พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล

    ตรม. เพื่อใชเปนสํานักงานบริษัท  ซึ่งเปนรายการที่ และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล

    เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง  ณ  ป 2549   ตาม เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม
    สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 28  

    กุมภาพันธของทุกป     โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 

     45,000 บาท 

 

หนา  54

11. คณะบุคคลระหวาง เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญใน  - เชาพื้นที่ 960,000.00                    960,000.00                   บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดินและอาคาร รานอาหาร

    นางภัทรา ศิลาออน, บริษัท     ตั้งแตมีนาคม 2548 บริษัทไดเชาที่ดินและอาคาร บานพักตากอากาศ เพื่อใชประกอบกิจการรานอาหาร  

    รอยโทวราการ ไรวา,       รานอาหาร  บานพักตากอากาศ  ตั้งอยูเลขที่ 9 ซอย พักอาศัย และสันทนาการแกพนักงานของบริษัท

    นายขจรเดช  ไรวา และ     ซอยสถิตยจอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการ

    นายประเวศวุฒิ  ไรวา     อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสวนควบและเครื่อง สมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและ

    อุปกรณ เพื่อใชประกอบกิจการรานอาหาร พักอาศัย และ อาคารที่ใกลเคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม หนา  44



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

    สันทนาการแกพนักงานของบริษัท  ซึ่งเปนรายการที่เกิด

    ขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง ตามสัญญาเชามีระยะเวลา

    เปนปตอป  สิ้นสุดทุกวันที่  31  มีนาคมของทุกป

    โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 80,000 บาท 
 

สําหรับรายการกับบริษัทยอยและรวมอื่น รวมทั้งรายการระหวางกันของบริษัทยอยและบริษัทรวม  ซึ่งไมไดมีบุคคลที่มีความขัดแยงถือหุนอยู บริษัทฯ ไดแสดงรายการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ  13 ของงบการเงินสําหรับ

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551   ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุวารายการดังกลาวเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

อนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 13 สวนของเงินใหกูยืมระยะสั้นแก/จากกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น เปนรายการของเงินทดรองจายที่เกิดจากสัญญาเชาพื้นที่ และการมอบสิทธิใหบริหารจัดการรานสาขาตางประเทศ อาทิเชน คาสาธารณูปโภค

คาซื้อเครื่องอุปกรณตาง ๆ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เปนตน ที่จําเปนตองมีการออกทดแทนและเรียกเก็บกันในภายหลังโดยมีมูลคาในแตละรายการหรือคราวละไมมาก ซึ่งเปนรายการปกติธุรกิจและตอเนื่องกัน  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีการใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกบริษัทยอยและบริษัทรวมที่เกี่ยวกับการใหกูยืมเงินแตอยางใดทั้งสิ้นตลอดป 2550 – 2551 ที่ผานมา

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลการทํารายการระหวางกัน

บริษัทฯ ไดทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมทั้งผูที่เกี่ยวของอื่น ซึ่งเปนตามปกติธุรกิจ รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยบริษัทฯ จัดใหคณะ

กรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชีมีความเห็นวา รายการระหวางกันขางตนในป 2550 และป  2551 เปนรายการ

ที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจและไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางมีนัยสําคัญ

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยรายการที่ดําเนินไป

ตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น สวนรายการที่สําคัญ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและ

ใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ 

ประกาศหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงและการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย โดยบริษัทฯ จะเปดเผยรายการ

ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทยอยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยูในตางประเทศ ประกอบดวยบริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง(พีทีอี) จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สยามคิทเชน ครอสเวย 

พอยท พีทีอี จํากัด) บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด และบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  บริษัทยอยดังกลาวทั้งหมดมิไดมีการแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทยอยในลักษณะ 

ที่สองคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตามบริษัทมีมาตราการในการควบคุมดูแลการทํารายการดังกลาว โดยในการอนุมัติการทํารายการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และใหผูแทนของบริษัทที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทยอยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท

ใหไว ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของรายการดังกลาว
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   48� 
 

11. ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 
 (1) ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
 
 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
 ในงวดสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2550 2551  และ 2549   2550   ผูสอบบัญชีไดตรวจงบการเงินและไมพบ
ส่ิงที่  เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่สมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   49� 
 

 
 
ตารางสรุปงบการเงิน        
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
 งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม          
     (หนวย:พันบาท)  
     งบการเงินรวม  
 2551 % 2550 % 2549 %  
สินทรัพย        
สินทรัพยหมุนเวียน        
   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 416,522 17 419,881 17 577,135 24  
   เงินลงทุนชั่วคราว 431,822 17 329,258 13 66,994 3  
   ลูกหนี้การคา สุทธิ 152,017 6 135,768 5 164,596 7  

  เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ 253 0 402 0 3,721 0  
   สินคาคงเหลือ  175,793 7 170,390 7 135,259 6  
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 36,330 1 44,305 2 54,012 2  
            รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,212,737 48 1,100,004 44 1,001,717 42  
สินทรัพยไมหมุนเวียน         
   เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 54,305 2 53,805 2 56,658 2  
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ  1,021,325 40 1,137,998 45 1,090,448 45  
  สินทรัพยไมมีตัวตน 110,036 4 120,804 5 161,786 7  
  เงินมัดจํา 123,420 5 104,903 4 87,853 4  
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น        
           รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,309,086 52 1,417,510 56 1,396,745 58  
        
            รวมสินทรัพย 2,521,823 100 2,517,514 100 2,398,462 100  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   50� 
 

 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

 งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม          
        
 2551 % 2550 % 2549 %  
           หนี้สินและสวนของผูถือหุน        
หนี้สินหมุนเวียน        
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  0 0 4,665 0 3,312 0  
   เจาหนี้การคา 250,295 10 258,150 10 247,265 10  
   เงินกูยืมระยะส้ันและเงินทดรองจากกิจการ        
          ที่เกี่ยวของกัน  122 0 113 0 357 0  
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 56,398 2 68,666 3 57,719 2  
   คาใชจายคางจาย 190,719 8 149,605 6 151,579 6  
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 56,738 2 73,653 3 44,757 2  
            รวมหนี้สินหมุนเวียน 554,272 22 554,852 22 504,989 21  
หนี้สินไมหมุนเวียน        
   เงินกูยืมระยะยาว  0 0 0 0 0 0  
   หนี้สินไมหมุนเวียน 1,659 0 1,977 0 2,320 0  
            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 0 0 0 0 0 0  
            รวมหนี้สิน 555,931 22 556,829 22 507,309 21  
สวนของผูถือหุน        
   ทุนเรือนหุน        
      ทุนจดทะเบียน         

          105,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท ในป 2550 :; 2549   525,000  525,000   

        104,686,273 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท ในป 2551 523,431       
      ทุนที่ออกและชําระแลว         

        104,686,273 หุน ในป 2551 :; 2550         

        100,460,600  หุน ในป 2549    523,431 21 523,431 21 502,303 21  
   สวนเกินทุน        
      สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 689,981 27 689,981 27 635,047 26  
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (23,885) (1) 5,778 0 12,805 1  
   รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง        
       มูลคาของเงินลงทุน 300 0 1,600 0 (1,145) (0)  
   กําไรสะสม        
      จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  52,343 2 50,230 2 43,477 2  
      ยังไมไดจัดสรร  641,916 25 602,081 24 608,946 25  
            รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,884,086 75 1,873,101 74 1,801,433 75  
สวนของผูถือหุนสวนนอย 81,806 3 87,584 3 89,720 4  
            รวมสวนของผูถือหุน 1,965,892 78 1,960,685 78 1,891,153 79  
            รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,521,823 100 2,517,514 100 2,398,462 100  
        



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   51� 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
 งบกําไรขาดทุน         

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม          
         
 2551 % 2550 % 2549 %  
รายได        
   รายไดจากการขายและบริการ 4,378,167 99 4,013,841 98 3,727,256 98  
   รายไดอ่ืน  58,450 1 58,788 1 61,933 2  

   สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 727 0 4,146 0 10,806 0  
            รวมรายได 4,437,344 100 4,076,775 100 3,799,995 100  
คาใชจาย         
   ตนทุนขายและบริการ  2,517,453 57 2,317,580 57 2,120,717 56  
   คาใชจายในการขายและบริหาร  1,598,191 36 1,471,546 36 1,345,483 35  
   ขาดทุนจากการดอยคาของสิทธิการเชา 0 0 0 0 0 0  
            รวมคาใชจาย 4,115,644 93 3,789,126 93 3,466,200 91  
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 321,700 7 287,649 7 333,795 9  
ดอกเบี้ยจาย  (139) (0) (393) (0) (528) (0)  
ภาษีเงินได (90,222) (2) (93,400) (2) (88,019) (2)  
กําไรหลังภาษีเงินได  231,339 5 193,856 5 245,248 6  
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (6,190) (0) (12,082) (0) (18,455) (0)  
กําไรสุทธิ 225,149 5 181,774 4 226,793 6  
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 2.15  1.75  2.58   
กําไรตอหุนปรับลด 2.15  1.75  2.54   

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   52� 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน         

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม          
         
 2551 % 2550 % 2549 %  
ทุนเรือนหุน        
   หุนสามัญ        
         ยอดตนป 523,431 27 502,303 26 434,769 23  
         หุนสามัญเพ่ิมทุน 0 0 21,128 1 67,534 4  
         ลดระหวางป        
         ยอดปลายป 523,431 27 523,431 27 502,303 27  
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ        
         ยอดตนป 689,981 35 635,047 32 459,458 24  
         เพ่ิมระหวางป 0 0 54,934 3 175,589 9  
         คาใชจายในการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 0 0 0 0 0 0  
         ยอดปลายป 689,981 35 689,981 35 635,047 34  
กําไรสะสม        
   จัดสรรแลว        
      สํารองตามกฎหมาย        
         ยอดตนป 50,230 3 43,477 2 37,427 2  
         เพ่ิมระหวางป 2,113 0 6,753 0 6,050 0  
         ลดระหวางป 0 0 0 0 0 0  
         ยอดปลายป 52,343 3 50,230 3 43,477 2  
   ยังไมไดจัดสรร        
         ยอดตนป 602,081 31 608,946 31 566,843 30  

         เพ่ิมระหวางป-กําไรสุทธิ  225,149 11 181,774 9 226,793 12  

         ลดระหวางป-เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย (185,314) (9) (188,639) (10) (184,690) (10)  
         ยอดปลายป 641,916 33 602,081 31 608,946 32  
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน        
         ยอดตนป 5,778 0 12,805 1 14,474 1  
         เพ่ิมระหวางป (29,663) (2) (7,027) (0) (1,669) (0)  
         ลดระหวางป        
         ยอดปลายป (23,885) (1) 5,778 0 12,805 1  
        
        
        
        
        
        
        



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   53� 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน         
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม          
        
 2551 % 2550 % 2549 %  
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง        
มูลคาของเงินลงทุน        
         ยอดตนป 1,600 0 (1,145) (0) (100) (0)  
         เพ่ิมระหวางป (1,300) (0) 2,745 0 (1,045) (0)  
         ลดระหวางป 0 0 0 0 0 0  
         ยอดปลายป 300 0 1,600 0 (1,145) (0)  
สวนของผูถือหุนสวนนอย        
      ยอดตนป 87,584 4 89,720 5 59,810 3  
      เพ่ิมระหวางป 6,190 0 0 0 29,910 2  
      ลดระหวางป  (11,968) (1) (2,136) (0) 0 0  
      ยอดปลายป 81,806 4 87,584 4 89,720 5  
รวมสวนของผูถือหุน 1,965,892 100 1,960,685 100 1,891,153 100  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   54� 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
 งบกระแสเงินสด         

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม          
         
 2551  2550  2549   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน        
กําไรสุทธิ 225,149  181,774  226,793   

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)        

     สวนแบง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม (727)  (4,146)  (10,806)   
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว (6,679)  (1,673)     
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว (1,551)  (5,542)     
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว (1,600)  (1,640)     
     คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 262,261  260,887  231,206   
     รายการตัดบัญชีสินทรัพยและหน้ีสิน 0  0  0   
     หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0  0  0   
     คาความนิยมตัดบัญชี 0  0  (206)   
     ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ 10,238  15,884  5,928   
     กําไรจากการขายอุปกรณ (1,735)  (809)  (1,177)   
     กําไรจากการยกเลิกสิทธิการเชา 0  0  (19,162)   
     สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิรวม 6,190  12,082  18,456   
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน        
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 491,546  456,817  451,032   
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน        

     ลูกหนี้การคา(เพ่ิมขึ้น) ลดลง (16,249)  28,828  (64,005)   

     สินคาคงเหลือ(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (5,404)  (35,131)  (14,591)   

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 7,976  9,707  (2,564)   

     สินทรัพยไมหมุนเวียน(เพ่ิมขึ้น) ลดลง (18,704)  (17,166)  5,572   

     เจาหนี้การคาเพ่ิมขึ้น(ลดลง)  (7,856)  10,885  9,872   

     ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) (12,269)  10,948  11,427   
     คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 41,115  (1,974)  26,088   

     หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 2,329  10,403  (1,991)   

     หนี้สินไมหมุนเวียน(เพ่ิมขึ้น) ลดลง (317)  (344)  427   
               เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 482,167  472,973  421,267   
         
        
        
        
        
        
        



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   55� 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
 งบกระแสเงินสด         

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม          
         
 2550  2550  2549   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        
    เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (882,634)  (623,996)  (35,162)   
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 787,000  330,000  0   

     เงินใหกูยืมระยะส้ันกิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มข้ึน) ลดลง 149  3,319  4,092   
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย 0  0  0   

     เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (เพ่ิมขึ้น)ลดลง 187  115  0   
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 1,600  1,640  0   
     ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (154,659)  (241,908)  (283,795)   
     สิทธิการเชารอตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 0  0  0   
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 2,646  2,646  2,057   
    เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเชา 0  0  20,000   
     สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น (10,476)  (24,763)  (17,513)   
              เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (256,187)  (552,947)  (310,321)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินลดลง (4,665)  1,353  (50,911)   
     เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น 9  (244)  3   
     เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 0  76,062  243,122   
     เงินปนผลจาย (183,201)  (181,885)  (178,640)   

                เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (187,857)  (104,714)  13,574   
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน (41,482)  (14,257)  10,416   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด(ลดลง) เพ่ิมขึ้นสุทธิ (3,359)  (198,945)  134,936   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือตนป  419,881  618,826  442,199   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือส้ินป  416,522  419,881  577,135   
        

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม:        
เงินสดจายในระหวางป        
     ดอกเบี้ยจาย 139  393  708   
     ภาษีเงินได 102,491  82,452  76,592   
        
        
 

 
 
 
 
 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   56� 
 

อัตราสวนทางการเงินทีส่ําคัญ 
 

                          สิ้นสุด 31 ธันวาคม 

อัตราสวนทางการเงิน  2549 2550 2551 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)    

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.98 1.98 2.19 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.60 1.59 1.80 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.83 0.89 0.87 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 29.55 26.73 26.33 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 12.18 13.47 13.67 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 41.09 47.33 46.25 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 8.76 7.61 7.78 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 9.90 99.17 8.99 

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 36.35 39.25 40.06 

Cash cycle (วัน) -15.41 -18.18 -18.60 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio) 

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 43.10 42.26 42.50 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ) 7.00 5.60 6.00 

อัตรากําไรอื่น (รอยละ) 1.91 1.54 1.32 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ)  161.37  210.48 183.67 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 5.97 4.46 5.07 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) 11.99 9.44 11.47 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 9.46 7.40 8.94 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ) 37.50 35.26 45.72 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  1.70 1.66 1.76 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.27 0.28 0.28 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 966.23 1,414.30 4,109.33 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.82 1.12 1.43 

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 86.10 86.40 100.00 
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   (2) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  
 
 การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท ”) 
 
 สรุปผลการดําเนินงานป 2551 
 
 ป 2551 ที่ผานมา  การดําเนินธุรกิจเต็มไปดวยอุปสรรคและความทาทาย อันเนื่องมาจากบรรยากาศการ
บริโภคในประเทศไทยไมสดใสนัก และยังมีปจจัยเส่ียงในเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ และราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มี
ความผันผวน  บริษัทจึงตองมีการทบทวนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานเชิงกลยุทธใหมีความชัดเจน รวมท้ัง
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานเปนระยะ เปนผลใหผลประกอบการในป 2551  อยูในระดับที่นาพอใจ โดยในป 2551   
กลุมบริษัทมีรายไดรวม 4,437 ลานบาท  เปนรายไดจากการขายและบริการ 4,378 ลานบาท และรายไดอ่ืน 59 ลาน
บาท  โดยมีอัตราการเติบโตของรายไดรวมไดสูงถึงรอยละ 8.8  และอัตราการขยายตัวของรายไดจากการขายและ
บริการ รอยละ 9.1 และกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิ  225  ลานบาท  ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปกอน  43  ลานบาท  คิดเปนอัตราการ
เติบโตรอยละ 23.9 

 
 รายไดจากการขายและบริการ 
 
 รายไดจากการขายและบริการ เพ่ิมขึ้นจาก 4,014  ลานบาท เปน 4,378  ลานบาท หรือมีอัตราการขยายตัว
รอยละ 9.1   โดยสามารถแยกตามชองทางการจําหนายไดดังนี้ 

 
รายไดแยกตามชองทางการจําหนาย ( หนวย : ลานบาท ) 
 

ชองทางการจําหนาย 
ป 2551 ป 2550 เพ่ิมขึ้น(ลดลง ) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่
ภายในประเทศ  

3,315 75.7 2,994 74.6 321 10.7 

ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่
สําเร็จรูป 

395  9.0 324   8.1 71 21.9 

ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ 664 15.2 693 17.2 (29) (4.2) 
อ่ืน ๆ*      4  0.1      3   0.1 1 33.3 
รวมท้ังส้ิน  4,378    100.0 4,014      100.0 364 9.1 

    * รายไดจากการใหเชาสถานที่ใหบุคคลภายนอก 
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 ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ  
 
 ในป 2551 รายไดจากธุรกิจนี้มสัีดสวนถึงรอยละ 75.7 ของรายไดจากการขายและบริการ และขยายตัวถึงรอย
ละ 10.7  หรือเพ่ิมขึ้น 321 ลานบาท  อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของรานสาขาเดิมประกอบกับยอดขาย
จากการเปดจุดขายเพิ่มเติม ซึ่งในป 2551  บริษัทฯ มีการขยายสาขาจํานวน 43 สาขา โดยแบงเปนรานอาหาร 9 
สาขา และรานเบเกอรี่ 34 สาขา  ทั้งนี้เปนการขยายในกรุงเทพฯ จํานวน 17 สาขาและตางจังหวัด 26 สาขา  เนื่องจาก
พ้ืนที่ในตางจังหวัดยังมีศักยภาพที่ดี และยังมีอัตราคาเชาและคาแรงงานที่ตํ่ากวาพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ  และไดมีการ
ปดสาขาบางแหงที่ไมสามารถทํากําไรดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่องโดย
มุงเนนการสรางแบรนด “เอสแอนดพี” ใหมีความแข็งแกรง โดยแสดงใหเห็นถึงความพิถีพิถัน คุณภาพและความสด
ใหมของผลิตภัณฑ  
      
 ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป 
 
 ในป  2551    ทางกลุมบริษัทไดรับสิทธิในการนําสินคาแบรนด “ S&P” และ “ Quick Meal ”  ลงจําหนายใน
ราน Lotus Express ทั่วประเทศ  นอกจากนี้ราน Modern Trade  ตางๆ ยังมีการขยายสาขาอยางตอเนื่อง ทําให
ผลิตภัณฑดังกลาวมีการวางจําหนายเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการใชส่ือโฆษณาตางๆ เพ่ิมขึ้น  เปนผลใหรายไดจาก
ธุรกิจนี้เติบโตอยางรวดเร็วที่อัตรารอยละ 21.9 หรือเพ่ิมขึ้นถึง 71 ลานบาท 
 
 ธุรกจิรานอาหารในตางประเทศ 
 
 ผลกระทบจากเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกในป 2551  และการปดสาขา 1 แหงในประเทศสิงคโปร  ทําใหรายไดใน
สกุลเงินตางประเทศลดลงประมาณรอยละ 1   อยางไรก็ตาม หากรวมผลกระทบจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
แลว  รายไดจะลดลงรอยละ 4.2  หรือประมาณ 29  ลานบาท 

 
รายไดแยกตามรายผลิตภัณฑ  

  

ผลิตภัณฑ 
ป 2551 ป 2550 เพ่ิมขึ้น(ลดลง ) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เบเกอรี่  1,907 43.6 1,708 42.6 199 11.6 

อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ 1,322 30.1 1,209 30.1 113 9.3 
อาหารในตางประเทศ   664 15.2   693 17.3 (29) (4.1) 
ผลิตภัณฑอาหาร**    372  8.5   312   7.8  60 19.2 
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ***     113 2.6     92   2.2  21 22.8 
รวมท้ังส้ิน  4,378    100.0 4,014 100.0 364 9.1 
   ** ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทฯ ประกอบดวย อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ไสกรอก เยลลี่และผลิตภัณฑกลิ่นสี 
*** ประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลติภายใตแบรนด S&P สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ดอื่นๆ และรายไดจากการใหเชาสถานที่ 
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  ในป 2551   ผลิตภัณฑเบเกอร่ียังคงครองสัดสวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายและบริการ คือรอย
ละ 43.6 ในขณะที่สัดสวนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศยังไมเปล่ียนแปลงคือรอยละ 30.1    โดยเฉพาะเบเกอรี่มี
อัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 11.6 และอาหารและเครื่องดื่มในประเทศขยายตัวที่อัตรารอยละ 9.4  ทั้งนี้ เปนผลจากการ
เปดสาขาเพิ่มเติมและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน เคก ไอศครีม ขนมปงไสกรอก
และผลิตภัณฑเบเกอรี่อบสดหนาราน  สําหรับดานอาหาร บริษัทฯ ไดเพ่ิมรายการอาหารสุขภาพเปนทางเลือกเพิ่มเติม
ใหผูบริโภคเชน  ขาวกลองงอก ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก    
 
 ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ         
 
 ขณะที่อัตราเงินเฟอในหมวดอาหารสดของประเทศในป 2551  สูงถึงรอยละ  15.3(1)  กลุมบริษัทยังสามารถ
รักษาระดับตนทุนขายและการบริการไวไดที่รอยละ 58  ซึ่งใกลเคียงกับปที่ผานมา ทั้งนี้เปนผลจากการบริหารตนทุนที่
มีประสิทธิภาพโดยการติตตามการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบอยางใกลชิดจึงสามารถสั่งซื้อลวงหนาในชวงเวลาที่
ราคายังไมปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพ่ือลดอัตราการสูญเสียทั้งดานการผลิตและการขาย
หนารานซึ่งไดผลดีและการออกผลิตภัณฑใหมๆที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้การรักษาสภาพเครื่องจักรใหยังคงใช
งานไดอยางดีแมจะตัดคาเส่ือมราคาหมดแลว  ยังเปนผลใหตนทุนคาเสื่อมราคาลดลงดวย   
 (1)  ที่มา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  
 คาใชจาย 
 
 ป 2551  สัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายและบริการ สูงขึ้นจากรอยละ 3 เปนรอยละ 3.3  ซึ่ง
เปนผลมาจากคาใชจายทางการตลาดที่เพ่ิมขึ้นจากการสงเสริมการขายในหลายรูปแบบ รวมถึงการทํา Brand building 
และการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน สถานีรถไฟฟา และในรถไฟฟา ฯลฯ  
 
 กําไรสุทธิ 
 
 จากการขยายตัวของรายไดจากการขายและบริการในป  2551  ประกอบกับประสิทธิภาพในการบริหารตนทุน 
และสินคาคงเหลือ และการทําการสงเสริมการขาย  การปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2551 จากรอยละ 30 
ของกําไรสุทธิเปนรอยละ 25   เปนผลใหอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 4.5 ในป 2550   เปนรอยละ  
5.1  ในป 2551  โดยกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจาก 181 ลานในป 2550 เปน 225 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 44  ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ 23.9    และ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 9.4 เปน 11.5 
   
 ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
 
 กลุมบริษัทมีผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นอยางมากจากรอยละ 16.3  ในป 2550  เปน รอยละ 20.9 
ในป 2551  เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น  
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 ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดป 2551 
 
 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2551 จํานวน 2,522 ลานบาท  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับป 2550  ทั้งนี้สินทรัพยหมุนเวียนอยูในสัดสวนรอยละ 48  และสินทรัพยไมหมุนเวียนรอยละ 52    ในขณะที่
หนี้สินหมุนเวียนมีสัดสวนเพียงรอยละ 22  ของสินทรัพยรวมเทานั้น  กลุมบริษัทจึงมีสภาพคลองในระดับสูงที่ 2.2 เทา  
เนื่องจากเปนธรุกิจที่มีเงินหมุนเวียนสูงจากการขายเปนเงินสดเปนสวนใหญ     
 
 ในสวนของหนี้สินนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญ  โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนยังคงที่
ระดับ 0.28 เทา ซึ่งเปนระดับที่แข็งแกรง  
 
 ในดานกระแสเงินสดนั้น มีเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานถึง 482 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักคือไดรับกําไร
กอนภาษีเงินไดจํานวน 321 ลานบาท  รายจายที่ไมเปนตัวเงินคือคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 262 ลานบาท และมี
การจายภาษีเงินได 103 ลานบาท   
 
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดใชในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินนั้น มีสาเหตุหลักจากการลงทุน
ในเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 95 ลานบาท โดยเปนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกองทุนเปดตราสารหนี้
ที่มีความมั่นคง นอกจากนี้จากการขยายสาขาของรานอาหารและเบเกอรี่  กลุมบริษัทจึงตองลงทุนในการกอสรางราน  
เครื่องตกแตง และเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเพ่ิมสุทธิ  จํานวน 154 ลานบาทในขณะที่มีการจายเงินปนผลจํานวน 183 
ลานบาท   เมื่อรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานและรายการยอยอื่นๆ แลว  กลุมบริษัทจึงมีเงินสด
ลดลงสุทธิจํานวน 3.4 ลานบาท  โดยเมื่อรวมกับเงินสดที่มีอยูในระดับสูง ณ วันตนป 2551 จํานวน 419.8 ลานบาท
แลว  จึงทําใหมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพ่ือใชในกิจการ ณ วันส้ินป สูงถึง 416 ลานบาท 
 
 เงินปนผล 
 
 บริษัทไดรับการอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2551 แกผูถือหุน 2 ครั้ง รวมหุนละ 2.15 
บาท ซึ่งเปนจํานวนเทากับอัตรากําไรสุทธิตอหุน  หรือคิดเปนอัตราการจายปนผลรอยละ 100  ของกําไรสุทธิ  
เนื่องจากบริษัทมีเงินสดเพียงพอสําหรับการหมุนเวียนสําหรับอนาคต  ทั้งนี้ในชวง 5 ปที่ผานมา บริษัทไดจายปนผล
ในอัตรารอยละ 77-87 ของกําไรสทุธิ   

  

สัดสวนรายไดแยกตามชองทางการจําหนายป 2551
15.2%

9.0%

75.7%

0.1%

ธุรกจิรานอาหารและเบเกอรีภ่ายในประเทศ 

ธุรกจิขายสงอาหารและเบเกอรีสํ่าเรจ็รปู

ธุรกจิรานอาหารในตางประเทศ

อืน่ ๆ * 

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   61� 
 

 
 

สัดสวนรายไดแยกตามผลิตภัณฑป 2551
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30.1%

15.2%

8.5% 43.6%

เบเกอรี ่

อาหารและเครือ่งด่ืมในประเทศ

อาหารในตางประเทศ

ผลิตภัณฑอาหาร*

ผลิตภัณฑอืน่ ๆ ** 
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   62� 
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อัตรากาํไรสุทธติอรายไดรวม
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   (3) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 

  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี  (audit fee) 
 

  บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี     ใหแก 

   (บาท) 
  - ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 3,000,000.- 
 

  - สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ 
   ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชี 
   ที่ผานมา - ไมมี - 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   63� 
 

  คาบริการอื่น  (non-audit fee) 
 

  บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแกการตรวจสอบสถานะของกิจการ 
(Due Diligence) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study)  และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา  
ใหแก  

     (บาท) 
  - ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมา   62,400 
 

  - สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ 
   ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมา  - ไมมี - 

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา   72 

 

12. ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
  - ไมมี -  

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

                                                                                                                                         หนา   73 

 

สวนที่  2  
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  ดวยความระมัดระวัง  บริษัทขอ
รับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  ไมเปนเท็จ  ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ  นอกจากนี้  บริษัทขอรับรองวา 
 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  
 (2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว    รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 
 (3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี   และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ  2552    ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว       ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน     
รวมท้ังการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 
 ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว   
บริษัทไดมอบหมายให   นายประเวศวุฒ ิ   ไรวา    เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ  นายประเวศวุฒิ    ไรวา   กํากับไว  บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลแลวดังกลาวขางตน 
 
 
             ชื่อ    ตําแหนง ลายมือชื่อ 
 

 
  1. นายประเวศวุฒิ   ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ                          

 
  2. นางเกษสุดา   ไรวา กรรมการรองผูจัดการใหญ                         
    เลขานุการบริษัท 

 

 

   ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

ผูรับมอบอํานาจ       นายประเวศวุฒิ    ไรวา  กรรมการผูจัดการใหญ                  

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

อายุ สัดสวน ความสัมพันธ

(ป) การถือหุน ทางครอบครัว

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นางภัทรา  ศิลาออน 67 ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ 5.95 พี่สาวคนโต ทั้ง  5  ป /

ประธานกรรมการ Doctor in Letters (Honory) ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

กรรมการบริหาร Pine Manor College, Massachusetts, USA        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

รอยโทวรากร  ไรวา 61 ปริญญาโท M.A. (Economics) 1.43 นองชายคนที่ 1 ทั้ง  5  ป /  

รองประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา รองประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 

ประธานกรรมการบริหาร ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายประเวศวุฒิ  ไรวา 58 ปริญญาตรี Political Science 5.83 นองชายคนที่ 3 2549 – ปจจุบัน /

กรรมการผูจัดการใหญ มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 

 โครงการอบรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 – 2548 /        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

  - Modern Managers Program (MMP) กรรมการรองผูจัดการใหญ

  - Modern Marketing Management (MMM)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายขจรเดช   ไรวา 59 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 1.49 นองชายคนที่ 2 2549 – ปจจุบัน /  

กรรมการบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ณ.) กรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2546 – 2548 /        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการผูจัดการใหญ

นางเกษสุดา   ไรวา 55 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร 6.05 ภริยาของ ทั้ง  5 ป /  

กรรมการรองผูจัดการใหญ มหาวิทยาลัยนอรธอิสเทิรน บอสตัน, สหรัฐอเมริกา นายประเวศวุฒิ  ไรวา กรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 

เลขานุการบริษัท ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร         ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท วิทยาลยัอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ  

เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1  หนา  1

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

อายุ สัดสวน ความสัมพันธ

(ป) การถือหุน ทางครอบครัว

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นายพจน  วิเทตยนตรกิจ 56 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  - ไมมี 2549 – ปจจุบัน /  

กรรมการ มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา  กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  /

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร         ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา 2551 – ปจจุบัน /  

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) กรรมการ บริษัท ลาสตา มัลติ มีเดีย จํากัด  ประเทศ

 ประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM)           เวียตนาม  /  ธุรกิจดานบันเทิง

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2551 – ปจจุบัน /  

กรรมการ โปรเฟสชั่นแนล เซอรวิสเซส อิงค  ประเทศฟลิปนส

           / ธุรกิจโรงพยาบาล

2549 – ปจจุบัน /  

กรรมการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด

        (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

2549 – ปจจุบัน /  

กรรมการ บริษัท กันตนา กรุป จํากัด(มหาชน) / ธุรกิจบันเทิง

2548 – ปจจุบัน /  

กรรมการ บริษัท อีซี่บาย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อ

        รายยอย

2545 – ปจจุบัน /  

กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  /  ธุรกิจ

 เงินทุนและหลักทรัพย 

2545 – ปจจุบัน /  

กรรมการผูจัดการ บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด /

        ธุรกิจใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน

2542 – ปจจุบัน /  

กรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจปโตรเคมี

         และเคมีภัณฑ

เอกสารแนบ 1  หนา  2



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

อายุ สัดสวน ความสัมพันธ

(ป) การถือหุน ทางครอบครัว

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 60 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  - ไมมี 2550 – ปจจุบัน /

กรรมการ สาขาการจัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง  กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

 โรงเรียนนานาชาติ  กรุงเทพมหานคร         ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2522 – ปจจุบัน /  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

          จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและโรงแรม

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) /

       และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือขายรานอาหาร

        บริการดวน

 ประธานเจาหนาที่บริหารและ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /

ประธานกรรมการ        และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจําหนายสินคา

กรรมการ        แฟชั่นจากตางประเทศ

 บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจ  

       โรงแรม  

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)  /  ธุรกิจผลิตและ  

        จําหนายเครื่องดื่มครบวงจร

บริษัท เอเวอรเรสต เวิรลดไวด จํากัด  ประเทศ

        ฮองกง  / ธุรกิจประกันภัย

เอกสารแนบ 1  หนา  3



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

อายุ สัดสวน ความสัมพันธ

(ป) การถือหุน ทางครอบครัว

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นางปรารถนา  มงคลกุล 45 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  - ไมมี 2550 – ปจจุบัน /  

กรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 

 ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)         ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2541 – ปจจุบัน /  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประธานเจาหนาที่การเงิน บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

 Director Diploma Examination, The Australian และกรรมการ       จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและโรงแรม

Institute of Directors Association  บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /

Chief Financial Officer Certification Program รุน 1        และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจําหนายสินคา

 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง        แฟชั่นจากตางประเทศ

 ประเทศไทย  บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) /

หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 6/2551         และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือขายรานอาหาร

สถาบันวทิยาการตลาดทุน          บริการดวน

กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัท

         ในเครือ / ธุรกิจโรงแรม

กรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) / 

        ธุรกิจตัวแทนเรือ การเดินเรือ

นายวิทูร   ศิลาออน 41 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1.07 บุตรชายของ 2550 – ปจจุบัน /  

กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลายนา แชปเปลฮิล นางภัทรา  ศิลาออน กรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

รองผูจัดการใหญอาวุโสธุรกิจอาหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา 2551 – ปจจุบัน /        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ในประเทศ ปริญญาตรี ดานการบริหารการโรงแรมและอาหาร รองผูจัดการใหญอาวุโส

 มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ธุรกิจอาหารในประเทศ

 ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 2549 – 2551 /

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รองผูจัดการใหญสายพัฒนา  

ธุรกิจการตลาดรานอาหาร 

2545- 2549 /

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

เอกสารแนบ 1  หนา  4



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

อายุ สัดสวน ความสัมพันธ

(ป) การถือหุน ทางครอบครัว

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา 61 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) 0.011 ไมมี ทั้ง  5 ป /  

กรรมการอิสระ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการอิสระและ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

ประธานกรรมการตรวจสอบ โครงการอบรม - Controllership ประธานกรรมการตรวจสอบ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจ

 - Management Development Program JJ Kellogg        ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง กระเบื้อง

     North Western University         เซรามิค

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล 49 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  - ไมมี ทั้ง  5 ป /  

กรรมการอิสระ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการอิสระและ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 

กรรมการตรวจสอบ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต กรรมการตรวจสอบ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) /

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)        ธุรกิจโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

นายดุสิต  นนทะนาคร 62 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  - ไมมี ปจจุบัน /

กรรมการอิสระ สาขาวิศวกรรมโครงสราง มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ  กรรมการอิสระ และ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรรมการตรวจสอบ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส ประธานกรรมการ/ บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) /

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา กรรมการอิสระ และ       ธุรกิจบริการโฆษณา

 มหาวิทยาลัยยังสทาวน  รัฐโอไฮโอ กรรมการตรวจสอบ

ประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM) กรรมการอิสระ ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการ

      ดานการเงิน

เอกสารแนบ 1  หนา  5



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

อายุ สัดสวน ความสัมพันธ

(ป) การถือหุน ทางครอบครัว

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

(ตอ) นายดุสิต  นนทะนาคร ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) กรรมการอิสระ และ บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) กรรมการตรวจสอบ        (มหาชน) / ธุรกิจศูนยการคา

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)  /  ธุรกิจผลิตและ

         จําหนายฝาจุกจีบ   ฝาอลูมิเนียมเกลียวกัน

       ปลอม  ฝาแม็กซี่  และฝาพลาสติก

กรรมการ บริษัท ล็อกเลย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจนําเขาและ

      จําหนายสินคาจากตางประเทศ ใหบริการสินคา

      ดานอุตสาหกรรม และสินคาเทคโนโลยีชั้นสูง

 บริษัท อาร ซี แอล จํากัด(มหาชน)/ธุรกิจเรือเดินทะเล

สภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ-

       ประกอบธุรกิจประกันภัย

รองประธานกรรมการ หอการคาไทย

ที่ปรึกษา บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด / ธุรกิจใหเชาสังหาริม-

      ทรัพยและอสังหาริมทรัพย

ที่ปรึกษาฝายจัดการ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) /ธุรกิจผลิตและ

      จําหนายเคมีภัณฑ กระดาษ ผลิตภัณฑกอสราง

2542 – 2548 /  

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท คาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด / ธุรกิจการตลาด

      การจัดจําหนาย และการกระจายสินคาในและ

      ตางประเทศ สําหรับวัสดุกอสรางและเคหภัณฑ

เอกสารแนบ 1  หนา  6



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

อายุ สัดสวน ความสัมพันธ

(ป) การถือหุน ทางครอบครัว

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นางจันทนิภา  สุริยง 58 ปริญญาโท นิเทศศาสตร สาขาการผลิต 0.016 ไมมี 2551 – ปจจุบัน /

รองผูจัดการใหญอาวุโส สื่อโทรทัศน - วิทยุ  รองผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด / ธุรกิจลงทุน 

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดดิสัน รัฐวิสคอนซิน ทั้ง  5  ป /      รานอาหารไทยในตางประเทศ

 ประเทศสหรัฐอเมริกา รองผูจัดการใหญ  

หลักสูตรพิเศษการบริหารการจัดการธุรกิจอาหาร บริษัท เอส แอนด พี

ภาควิชาคหกรรมศาสตร โกลเบิล จํากัด 

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดดิสัน รัฐวิสคอนซิน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

นางพัชรี  วิสุทธิวรรณ 57 ประกาศนียบัตรพาณิชย 0.025 ไมมี 2550 – ปจจุบัน /

รองผูจัดการใหญสายปฎิบัติการสาขา โรงเรียนเจาพระยาพาณิชยการ  รองผูจัดการใหญสาย บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  /

  ปฎิบัติการสาขา        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

  ทั้ง  5  ป /  

ผูจัดการฝายปฎิบัติการสาขา

นายสมยศ  สงครอด 62 ปริญญาตรี   สาขาไฟฟากําลัง - ไมมี 2551 – ปจจุบัน /  

รองผูจัดการใหญอาวุโส ธุรกิจการผลิต มหาวิทยาลัย  Feati   กรุงมะนิลา  รองผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 

 ประเทศฟลิปปนส ธุรกิจการผลิต        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

  2544 – 2550 /  

 ผูจัดการสวนผลิต บริษัท สยามซานิทารีแวรดัสทรี จํากัด / ธุรกิจผลิต

        และสงออกสุขภัณฑภายในหองน้ํา

2542 – 2544 /

Vice President-Production Siam Mariwasa Toto, Inc.   Philippines

& Technical

เอกสารแนบ 1  หนา 7



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

อายุ สัดสวน ความสัมพันธ

(ป) การถือหุน ทางครอบครัว

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นายสมจิตร  กิติธีรกุล 47 ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ  - ไมมี 2550 – ปจจุบัน /  

รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รองผูจัดการใหญสายการ  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

  ผลิตเบเกอรี่        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

  ทั้ง  5  ป /  

 ผูจัดการฝายผลิตเบเกอรี่

นายจงชนะ  จันทมาศ 44 ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต  - ไมมี 2550 – ปจจุบัน /  

รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  รองผูจัดการใหญสายการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลิตอาหาร        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

  ทั้ง  5 ป /  

 ผูจัดการฝายครัวกลาง

นางไพลิน  นิมิตยงสกุล 60 ปริญญาโท (เกียรตินิยม) โภชนาการ 0.004 ไมมี 2546 – ปจจุบัน /  

รองผูจัดการใหญสายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  รองผูจัดการใหญสายวิจัย บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 

 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตรการอาหาร และพัฒนา        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 มหาวิทยาลัยเรดดิ้ง ประเทศอังกฤษ 2546 – 2550 /

รองผูจัดการใหญสายการ

ผลิตอาหาร  

2544 – 2546 /  

รองผูจัดการใหญฝาย บริษัท ยูนิลีเวอร เบสท ฟูดส จํากัด / ธุรกิจผลิตและ

นวัตกรรมและดานกฎหมาย        จัดจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค

เอกสารแนบ 1  หนา  8



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

อายุ สัดสวน ความสัมพันธ

(ป) การถือหุน ทางครอบครัว

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นางรุงทอง  รามน  โอมส 38 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - ไมมี 2551 – ปจจุบัน /  

รองผูจัดการใหญอาวุโสสํานักกลยุทธ (เกียรตินิยม เมกกา เบตา, แกมมา, ซิกมา - รับ  รองผูจัดการใหญอาวุโส  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจ พระราชทานทุนอนันทมหิดล) สํานักกลยุทธธุรกิจ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รองผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลายนา แชปเปลฮิล รองผูจัดการใหญสายบัญชี  

ประเทศสหรัฐอเมริกา และการเงิน  

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและ 2540 – 2545 /  

การธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท แมคคินซี่ แอนด คอมพานี (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         จํากัด / ธุรกิจใหบริการเปนที่ปรึกษาและให

        คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการ

2539 /

ฝายบริหารเงิน ธนาคารซิตี้แบงก  / ธุรกิจบริการดานการเงิน

นายภากรณ  ทิวเจริญ 38 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - ไมมี 2551 – ปจจุบัน /  

รองผูจัดการใหญสายการขาย SASIN – Kellogg Program  รองผูจัดการใหญสายการขาย บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

 ปริญญาตรี  สาขาการตลาด         ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2548 – 2550 /  

ผูบริหารดานการตลาดและ บริษัทเครือซิเมนตไทย (SCG)  / ธุรกิจผลิตและจัด

ตางประเทศ       จําหนายเคมีภัณฑ กระดาษ ผลิตภัณฑกอสราง

เอกสารแนบ 1  หนา  9



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

อายุ สัดสวน ความสัมพันธ

(ป) การถือหุน ทางครอบครัว

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา / ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นางวันเพ็ญ  ทองศรี 49 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - ไมมี 2551 – ปจจุบัน /  

รองผูจัดการใหญจัดซื้อ จัดหา มหาวิทยาลัย  HARTFORD  รองผูจัดการใหญจัดซื้อ  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดหา        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 ปริญญาตรี  คณะพาณิชยบัญชี 2548 /  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Chief Finance Officer Asian Institute of Technology

 2547 /

Manging Director Retail Information System Co.,Ltd. (RIS)

Part of Central Retail Corporation Co.,Ltd.

2540 – 2546 /

 Vice President Finance Central Department Store  / ธุรกิจหางสรรพสินคา

 and MIS

  

เอกสารแนบ 1  หนา  10



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทยอย และบริษัทรวม

บริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวของ

รายชื่อ เอส แอนด พี เอส แอนด พี เสรีวัฒน เอส แอนด พี เอส แอนด ภัทรา เอส แอนด พี ธีม ฟูดส เอส เค ภัทรา พาทิโอ เอช ดี ฟูดเฮาส ไทย เอส.อาร.

ซินดิเคท โกลเบิล ฟูดส แอสเซท พิซซานอตติ (เจนีวา) เรสทัวรองท (พีทีอี) เคเทอริ่ง ไตหวัน ไตหวัน ดิสทริบิวเตอรส เคเทอริ่ง (สวิส) เอสเตท

1.  นางภัทรา  ศิลาออน x x x x   /  /  / x

2. รอยโทวรากร  ไรวา // // // //    //

3. นายประเวศวุฒิ  ไรวา // // // // // //  / //   //

4. นายขจรเดช  ไรวา // // // //  x / //

5. นางเกษสุดา  ไรวา // // // // // / // / / /  / / //

6. นายพจน  วิเทตยนตรกิจ /

7. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค /

8. นางปรารถนา  มงคลกุล /

9. นายวิทูร  ศิลาออน // /

10. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา /

11. นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล /

12. นายดุสิต  นนทะนาคร /

13. นางพรพิไล  ไรวา  // // //  //

14. นางพันทิพา ไรวา  // // //  // //

15. นางสาวจันทนิภา  สุริยง

16. นางพัชรี  วิสุทธิวรรณ

17. นายสมยศ  สงครอด

18. นายสมจิตร  กิติธีระกุล

19. นายจงชนะ  จันทมาศ

20. นางไพลิน  นิมิตยงสกุล

21. นางรุงทอง  รามน  โอมส

22. นายภากรณ  ทิวเจริญ

23. นางวันเพ็ญ  ทองศรี
หมายเหตุ :
 X    ประธานกรรมการ    //     กรรมการบริหาร       เอส แอนด พี  เรสทัวรองท บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด
/     กรรมการ    ธีม ฟูดส (พีทีอี) ธีม ฟูดส (พีทีอี)
เอส แอนด พี ซินดิเคท บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เอส เค เคเทอริ่ง เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) (เดิมชื่ม สยามคิทเชน ครอสเวย พอยท (พีทีอี) เปลี่ยนเมื่อป 2550) 
เอส แอนด พี  โกลเบิล บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ภัทรา ไตหวัน บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด (หยุดดําเนินการตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2550)
เสรีวัฒน ฟูดส บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากัด (หยุดดําเนินการและจดทะเบียนเลิกบริษัท พาทิโอ ไตหวัน บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 และจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551) เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด
เอส แอนด พี แอสเซท บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด
เอส แอนด พิซซานอตติ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด ไทย (สวิส) ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ (เดิมชื่อ ภัทรา ดีเวลลอปเมนท เอสเอ เปลี่ยนเมื่อป 2549) 
ภัทรา (เจนีวา) ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ เอส.อาร.เอสเตท บริษัท เอส.อาร. เอสเตท จํากัด

เอกสารแนบ 2  หนา 1

บริษัทยอย บริษัทรวม



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

   
เอกสารแนบ  3   หนา  1 

 

เอกสารแนบ 3  อ่ืน ๆ 
 
 
  - ไมมี -  
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