
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

 

 แบบ 56-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 
สิน้สุด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2554 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน) 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

 

สารบญั 
 หน้า 

 
ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์     
 1. ข้อมลูทัว่ไป    1 
 2. ปัจจยัความเส่ียง    6   
 3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   8 
 4. การประกอบธรุกิจของแตล่ะสายผลติภณัฑ์  15  
 5. ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  26  
 6. ข้อพิพาททางกฎหมาย  32 
 7. โครงสร้างเงินทนุ  33 
 8. การจดัการ   35 
 9. การควบคมุภายใน  58 
 10. รายการระหวา่งกนั  62 
 11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  66 
 12. ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  79
  
 
ส่วนที่ 2   การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                              80  

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
เอกสารแนบ 3 อ่ืน ๆ  
 

 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
 

   หนา้  1   

 

ส่วนที่ 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน)  

ประกอบธุรกจิหลักประเภท เครือร้านอาหารและเบเกอร่ี ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมอบ ขนมไทย 
ผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอร่ีสําเร็จรูปแช่แข็ง บริการส่งอาหารถึงบ้าน 
บริการจัดเลีย้งนอกสถานท่ี บริหารและลงทุนเปิดร้านอาหารไทยใน
ตา่งประเทศ 

ทุนจดทะเบียน  523,431,365 บาท (ห้าร้อยย่ีสิบสามล้านส่ีแสนสามหม่ืนหนึ่งพนัสามร้อย
หกสบิห้าบาทถ้วน)  

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว  523,431,365 บาท (ห้าร้อยย่ีสิบสามล้านส่ีแสนสามหม่ืนหนึ่งพนัสามร้อย
หกสิบห้าบาทถ้วน)ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจํานวน  104,686,273 หุ้ น  
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท  

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่  เลขท่ี 457-457/6 ซอยสุขมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท  
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

เลขทะเบียนบริษัท  0107537001170 (เดิมเลขท่ี บมจ. 364) 

โทรศัพท์  (02) 185-1313 
โทรสาร  (02) 185-1274  
อีเมล์  presidentoffice@snpfood.com 
โฮมเพจบริษัท  www.snpfood.com 

นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) 
  อาคารวิทยาการตลาดทุน เลขท่ี2/7 หมู่ท่ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) 
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
  โทรศัพท์ (02) 596-9000 โทรสาร (02) 832-4994-6 

ผู้ตรวจสอบบัญชี  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 
   อาคารรัจนาการ ชัน้ 25 เลขท่ี 183 ถนนสาทรใต้  
   แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
   โทรศัพท์ (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757 

ที่ปรึกษากฎหมาย  สํานักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร 
   เลขท่ี 68 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท 
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทรศัพท์ (02) 253-3427 โทรสาร (02) 653-1135  

 รายละเอียดของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดโปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “โครงสร้างกลุม่บริษัท เอส แอนด์ พี”  
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอส แอนด์ พ ี 
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หมายเหต ุ * หยดุการดําเนินกิจการเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2553 

 

บมจ.เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท 

บจ.เอส แอนด์ พ ี 
โกลเบลิ 

บจ.เอชดี ดสิทริบวิเตอร์ส 
(ประเทศไทย) 

บจ.เอส แอนด์ พ ี 
แอสเซท 

 

บจ. เอส แอนด์ พี 
เรสทวัรองท์ (องักฤษ) 

ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ
(สวิสเซอร์แลนด์) 

ธีม ฟดูส์ พีทีอี จํากดั
(สิงคโปร์) 

เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จํากดั 
(สิงคโปร์) 

บจ. ภทัรา ไต้หวนั   
(ไต้หวนั) 

บจ. พาทิโอ อินเตอร์ เนชัน่แนล    
(ไต้หวนั) 

บจ. ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง  
เซอร์วิสเซส 

บจ. เอส แอนด์ พ ีฟู้ ด 
โซลูช่ัน * 

ภทัรา เรสทวัรองท์, เวียนนา 
จีเอ็มบีเอช (ออสเตรีย) 

บจ.ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล 
เรสทวัรองท์ แมเนจเม้นท์  (จีน) 

ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเอ  
( สวิตเซอร์แลนด์) 

บจ.บางกอกแจม 
(ไต้หวนั) 
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บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ 
  จาํนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา 

ช่ือ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลัก จํานวน จํานวนหุ้น การถอืหุ้น 

   หุ้นรวม ท่ีถือ (ร้อยละ) 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จาํกัด (มหาชน) ประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอร่ี ผู้ผลิต        
เลขท่ี 457-457/6 สขุมุวิท 55 (ซอยทองหลอ่) เค้ก ขนมปัง ขนมไทย ผลิตภณัฑ์อาหาร       
ถนนสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ และเบเกอร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แขง็        
เขตวฒันา กรุงเทพฯ บริการสง่อาหารถึงบ้าน บริการจดัเลีย้ง        
โทรศพัท์ : +66 (0) 2185-1313  นอกสถานท่ี  บริหารและลงทนุเปิดร้าน       
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274 อาหารไทยในตา่งประเทศ       
     

บริษัท เอส แอนด์ พ ีแอสแซท จาํกัด ดําเนินกิจกรรมในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10,000 9,993 99.93% 
เลขท่ี 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสขุมุวิท 26  เพ่ือให้ร้านอาหารเช่า        
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ          
โทรศพัท์ : +66 (0) 2185-1313         
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290         
     

บริษัท เอส แอนด์ พ ีฟู้ ด โซลูช่ัน จาํกัด * ดําเนินกิจการจดัสง่พิซซา่ และอาหาร 200,000 199,997 99.99% 
เลขท่ี 457-457/6 สขุมุวิท 55 (ซอยทองหลอ่) อิตาเลียน       
ถนนสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ     
เขตวฒันา กรุงเทพฯ         
โทรศพัท์ : +66 (0) 2185-1313          
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274         
     

บริษัท เอส แอนด์ พ ีโกลเบลิ จาํกัด ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในตา่งประเทศ 500,000 400,000 80.00% 
เลขท่ี 457 สขุมุวิท 55 (ซอยทองหลอ่) โดยมีบริษัทในเครือ 9 บริษัท  ดงันี ้    
ถนนสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ     
เขตวฒันา กรุงเทพฯ     
โทรศพัท์ : +66 (0) 2185-1313          
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274         
     

บริษัท เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จาํกัด ** ประกอบกิจการร้านอาหารไทย   100,000 96,000 96.00% 
Suite 4.16 ภายใต้ช่ือ "ภทัรา" ปัจจบุนัมี  4 สาขา        
130 Shaftesbury Ave, London, W1D 5EU,UK และภายใต้ช่ือ “สดุา” ปัจจบุนัมี 1 สาขา       
Tel : (44) 020 7031 1168,  020 7031 1169         
Fax : (44) 020 7031 1167         
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  จาํนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา 

ช่ือ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลัก จํานวน จํานวนหุ้น การถอืหุ้น 

   หุ้นรวม ท่ีถือ (ร้อยละ) 

ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ ** ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ช่ือ "ภทัรา"   200 124 62.00% 
No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207,  ท่ีกรุงเจนีวา  ปัจจบุนัมี 1 สาขา       
Geneva Switzerland         
Tel : (4122) 735-0517         
Fax : (4122) 735-0538         
     
ธีม ฟดูส์ พทีอี ีจาํกัด ** ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ช่ือ "ภทัรา"   600,000 300,000 50.00% 
211 Henderson Road #05-03 ท่ีประเทศสิงค์โปร์ ปัจจบุนัมี  1 สาขา       
Singapore 159552         
Tel : (65) 6411-4990         
Fax : (65) 6411-4991         
     
เอส เค เคเทอร่ิง พทีอี ีจาํกัด ** ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ช่ือ  300,000 150,000 50.00% 
211 Henderson Road #05-03 "สยามคิทเช่น"  ปัจจบุนัมี 6 สาขา และช่ือ       
Singapore 159552 “บางกอกแจม” อีก 1 สาขา       
Tel : (65) 6411-4990         
Fax : (65) 6411-4991         
     
บริษัท ภทัรา ไต้หวัน จาํกัด ** ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ช่ือ "ภทัรา" 1,500,000 750,000 50.00% 
12 Alley 247, Sec.1 ท่ีไต้หวนั  ปัจจบุนัหยดุดําเนินกิจการ         
Tua Hua S. Road, Taipei, Taiwan เม่ือกนัยายน 2550       
     
บริษัท พาทโิอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด ** ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ช่ือ "พาทิโอ"  12,000,000 7,200,000 60.00% 
7F-3 No.28 Jen-Ai Road, ปัจจบุนัหยดุดําเนินกิจการเม่ือตลุาคม 2554       
Sec.3, Taipei Taiwan         
Tel : (8862) 2721-5998         
Fax : (8862) 2721-6008         

   

ไทย ดเีวลลอปเม้นท์ เอสเอ ** ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ช่ือ  "ไทย"    200 90 45.00% 
No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207,  
Geneva, Switzerland 

ปัจจบุนัมี 1 สาขา       

Tel :  (4122) 735-0517         
Fax : (4122) 735-0538     
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  จาํนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา 

ช่ือ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลัก จํานวน จํานวนหุ้น การถอืหุ้น 

   หุ้นรวม ท่ีถือ (ร้อยละ) 

บริษัท ภทัรา อนิเตอร์เนช่ันแนล  เรสทวัรองท์  ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ช่ือ  "ภทัรา"   3,800,000 3,450,000 90.79% 
แมเนจเม้นท์ (ปักกิ่ง) จาํกัด ** ปัจจบุนัมี 1 สาขา        
 6th  Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street,     
 Dongcheng District, Beijing, China         
Tel :  (8610) 852-21678         
Fax : (8610) 852-21369     
          

ภทัรา เรสทวัรองท์ เวียนนา จเีอม็บีเอช *** ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ช่ือ "ภทัรา"   1,200,000 1,116,600 93.05% 
Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 / 
Graben,Vienna, Austria 

ปัจจบุนัมี 1 สาขา    

27 – 28 / Top.Nr.7 1010 Wien         
Tel :    +43 199 719 38          
Fax :   -     
     

บริษัท บางกอกแจม จาํกดั **** 
1F, No.12, Ln.247, Sec 1, Dun-hua S. RD., 
Taipei, Taiwan 
Tel : (8862) 2731-5288 
Fax : (8862)2731-5243 

ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ช่ือ  
"บางกอกแจม"  ปัจจบุนัมี 3 สาขา  
 
 

5,000,000 
 
 
 

2,500,000 
 
 
 

50.00% 
 
 
 

     

บริษัท เอชด ีดสิทริบวิเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด นําเข้าและจดัจําหน่ายไอศกรีม "ฮาเก้น-ดาส" 200,000 95,996 47.99% 
เลขท่ี 539/2 อาคารมหานครยิบซัม่ ชัน้ 20     
ถ.ศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ     
โทรศพัท์ : +66 (0) 2696-1000     
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001     
     

บริษัท ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด ให้บริการด้านโภชนาการท่ีหลากหลายใน 10,000 4,997 49.97% 
เลขท่ี 234 ซอยสขุมุวิท 101 (ปณุณวิถี) ถ.สขุมุวิท   ลกัษณะแคนทีน หรือรับทําอาหารให้กบักลุม่    
แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ สถาบนัตา่ง ๆ เชน่ โรงพยาบาล    
โทรศพัท์ : +66 (0) 2741-8800  โรงงานอตุสาหกรรม และสถานศกึษาตา่ง ๆ    
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260     
     

หมายเหต ุ * หยดุการดําเนินกิจการเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2553 
 **  เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั  
  *** เป็นบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จํากดั ในประเทศองักฤษ 

จํานวน 510,000 หุ้น และโดยผ่าน บริษัท ไทยดีเวลลอปเม้นท์ เอสเอ ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จํานวน 60,000 หุ้น 
(คํานวณตามสดัส่วน) 

  **** เป็นบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จํากดั ในประเทศสิงคโปร์ จํานวน 
2,500,000 หุ้น 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 
 

ในการดําเนินธุรกิจแต่ละบริษัทมีเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการท่ีแตกต่างกนัตามสภาพแวดล้อม 
ปัจจยัและองค์ประกอบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทเป็นสิ่งสําคญั ซึง่ปัจจยัต่างๆเหล่านัน้อาจ
ส่งผลกระทบและทําให้บริษัทไม่สามารถบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ได้ก็คือความเส่ียง ดงันัน้ในทกุบริษัทย่อมต้อง
พฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการความเสี่ยงเพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ได้ ในส่วนของบริษัท 
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน)  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัและให้ความสําคญัต่อการบริหารจดัการความ
เส่ียงของบริษัทเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินงานมีการจัดโครงสร้างองค์กรและปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม มีการ
กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้สอดรับกับธุรกิจ มีการกําหนดกรอบนโยบายในการดําเนินธุรกิจ 
อย่างไรก็ตามความเส่ียงท่ีบริษัทต้องเผชิญยงัมีอยู่จํานวนมากซึ่งความเส่ียงและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีสําคญั
ประกอบด้วย 

 
2.1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

การวางแผนกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือให้บริษัทสามารถ
ดําเนินการได้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด การวางแผนกลยทุธ์ท่ีไม่เหมาะสมจะสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้มีการจดัทําแผนกลยุทธ์และงบประมาณเพ่ือกําหนดยทุธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจ 
โดยในการดําเนินงานได้มีการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอนัได้แก่ ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะอุตสาหกรรม และคู่แข่งขัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัการดําเนินแผนยทุธศาสตร์ท่ีกําหนด มีการกําหนดระบบการรายงานและ
การติดตาม เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

 
2.2. ความเส่ียงเก่ียวกับต้นทุนการผลติ 

บริษัททําธุรกิจเก่ียวกบัการผลติและจําหน่ายอาหารเป็นหลกั ซึง่ในกระบวนการดําเนินการต้นทนุการผลิต
ถือเป็นหวัใจสําคญั การผนัผวนของราคาวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตสง่ผลกระทบให้ต้นทนุของสินค้ามีการแปรผนัตามต้นทนุ
วตัถดิุบท่ีเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีราคาการจดัจําหน่ายสนิค้าและบริการของบริษัทไม่สามารถปรับระดบัราคาให้สงูขึน้ตาม
ได้ เน่ืองจากอาจสง่ผลกระทบต่อยอดขาย ดงันัน้ในการผลิตบริษัทได้ใช้หลกัการบริหารต้นทนุของวตัถดิุบในลกัษณะการ
สร้างพนัธมิตรคู่ค้า การสร้างระบบเครือข่าย สําหรับกลุ่มผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ การวางแผนต้นทุนในการจดัส่งสินค้า การ
รับประกันราคาของวัตถุดิบ การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดให้มี
หน่วยงานเพ่ือทําหน้าท่ีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือช่วยในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงการปรับปรุง
ระบบงานเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพและประสทิธิผลของระบบการผลติให้ดีย่ิงขึน้  

 
 

2.3. ความเส่ียงด้านปฏบัิตกิาร 
ในขบวนการดําเนินการการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ถือเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสําคญัในการ

ขบัเคล่ือนให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดได้ บริษัทมีการขยายจํานวนสาขา และจดุให้บริการ
เพิ่มขึน้ มีการรับพนกังานเพ่ือรองรับการขยายกิจการอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ในการดําเนินงานหากผู้ปฏิบติังานไม่สามารถ
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ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจท่ีกําหนดได้ก็จะส่งผลให้การขับเคล่ือนองค์กรเป็นไปอย่างเช่ืองช้า ขาดประสิทธิผล 
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ตระหนกัถึงปัจจยัดงักลา่ว จึงได้จดัให้มีการฝึกอบรม เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจ
ให้แก่พนกังานแตล่ะระดบัชัน้ มีการจดัทําคู่มือ/แนวทางการปฏิบติังาน สําหรับกิจกรรมท่ีสําคญั มีการแบ่งแยกหน้าท่ีงาน
เพ่ือให้มีการสอบทานงานระหวา่งกนั มีการรายงานและติดตามอย่างเป็นระบบ นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบและติดตาม รวมถึงการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบงานให้มีความเพียงพอและ
เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของกิจกรรมควบคมุเป็นสําคญั  

 
2.4. ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทมีการขยายธุรกิจ อาทิการเพิ่มจํานวนสาขา และจุดให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
บทบาทสําคญัในการสนบัสนนุการการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ การเช่ือมต่อระบบงาน
ย่อยต่างๆ ความปลอดภยัของข้อมลูและการเข้าถึงข้อมลูในระบบงาน การส่งผ่านข้อมลูเพ่ือช่วยสนบัสนนุในการจดัทํา
รายงานต่างๆ ให้หวัหน้าฝ่ายงานและผู้บริหารจะเป็นสว่นช่วยให้บริษัทมีการบริหารจดัการข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัท
จึงได้กําหนดให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลระบบงาน และเสริมสร้างให้
องค์กรมีความพร้อมในการรองรับนวตักรรมใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี มีการกําหนดให้มีการจัดทําแผนแม่บททางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สอดรับกบัแผนธุรกิจขององค์กร มีการจดัทําแผนความมัน่คงปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนธุรกิจต่อเน่ือง แผนสํารองฉุกเฉิน เพ่ือช่วยในการสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
รายงานและติดตามการปฏิบติัตามแผนงานดงักลา่วข้างต้นให้ผู้บริหารรับทราบอยา่งสม่ําเสมอ 

 
2.5. ความเส่ียงด้านภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ

บริษัทได้ตระหนกัถึงภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท เช่น นํา้ป่าไหลหลาก 
นํา้ท่วม ไต้ฝุ่ น หนาวจดั ไฟป่า เป็นต้น ดงันัน้จึงได้เตรียมแผนการรองรับรวมทัง้การฝึกอบรมพนกังานในการรับมือกบัภยั
ธรรมชาติตา่งๆรวมทัง้ภยัท่ีเกิดจากอบุติัเหตหุรือจากการกระทําของมนษุย์ เช่น ไฟไหม้ การประท้วงต่างๆ โดยแผนรองรับ
ดังกล่าวได้แบ่งเป็นระยะสัน้แบบเกิดเหตุฉุกเฉิน และแผนระยะปานกลางถึงยาว โดยแผนระยะสัน้แบบฉุกเฉินนัน้ 
กรรมการผู้จดัการและผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดําเนินการแทนได้ สามารถเข้าสัง่การเพ่ือระงบัหรือบรรเทาเหตกุารณ์เฉพาะ
หน้าตามเหตุการณ์นัน้ๆ โดยมีแนวดําเนินการอยู่ในแผนปฏิบติังานแบบฉุกเฉิน ในขณะท่ีแผนระยะปานกลางถึงยาว 
บริษัทได้แต่งตัง้คณะทํางานขึน้มา 1 ชดุนําโดยรองผู้จดัการใหญ่อาวโุสธุรกิจอาหารในประเทศ โดยมีการประชมุวางแผน
แนวทางดังกล่าวเป็นระยะและได้ออกแบบคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ใน
รูปแบบตา่งๆ รวมทัง้แผนการส่ือสารให้พนกังานได้ทราบถงึวิธีปฏิบติังานด้วย 

 
อย่างไรก็ตามในการดําเนินธุรกิจขององค์กรยังมีปัจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการ

จัดการซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการติดตามและสร้างระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได้ ดงันัน้การบริหารจดัการความเส่ียงขององค์กรจึงมีการพฒันาและปรับปรุงต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ ทัง้นีเ้พ่ือให้
การดําเนินงานของบริษัทได้บรรลเุป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

3.1. ประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ  
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เอส แอนด์ พี ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2516 เป็น ร้าน

ขายอาหาร ไอศกรีม และของวา่ง ในซอยสขุมุวิท 23 ได้รับความนิยมและการตอบรับจากลกูค้าจํานวนมากจึงมีแนวคิดใน
การขยายประเภทธุรกิจเพิ่มขึน้ด้วยการทําธุรกิจร้านเบเกอร่ี และประสบความสําเร็จจากการเป็นผู้ นําในการผลิตเค้ก
แต่งหน้าตามสั่งและเค้กลายการ์ตูนรายแรกในประเทศไทย ธุรกิจอาหารและเบเกอร่ีของร้านได้รับความนิยมและ
แพร่หลายในกลุ่มลกูค้าส่งผลให้มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะแหล่งทําเลท่ีสําคญัทัง้ในกรุงเทพมหานครและ
ตา่งจงัหวดั 

 
ในปี 2532 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย บริษัทมีการลงทนุและขยายงานทัง้ทางด้านธุรกิจร้านอาหารและการผลิตเบเกอร่ีอย่างต่อเน่ือง ภายใต้แบรนด์ “เอส 
แอนด์ พี” ประกอบด้วย ธุรกิจร้านอาหาร เอส แอนด์ พี และธุรกิจเอส แอนด์ พี เบเกอร่ีช้อพ โดยมุ่งเน้นการขยายฐาน
ลูกค้าให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึน้บริษัทสามารถสร้างเคร่ืองหมายการค้า “เอส แอนด์ พี” ให้เป็นท่ียอมรับได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถนําเสนอและสร้างแบรนด์ใหม่ๆ ให้เป็นท่ียอมรับแก่กลุ่มลกูค้าในระดบัต่างๆ อย่าง
แพร่หลาย ได้แก่ “ภทัรา” “พาทิโอ” “บลคูพั” “วานิลลา” และผลติภณัฑ์ขนมไทย “Simply Thai” รวมทัง้ขนมไหว้พระจนัทร์
ตรา “S&P” และ “มงักรทอง" 

 
ในปี 2533 บริษัทได้มีการขยายฐานลกูค้าไปยงัต่างประเทศ โดยได้เปิดร้านอาหารไทยแห่งแรกภายใต้ช่ือ

ร้าน “ภทัรา” (Patara Fine Thai Cuisine) ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีประกอบกบั
ความนิยมของอาหารไทยในต่างประเทศมีมากขึน้ จึงมีการขยายร้านอาหารอย่างต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2554 บริษัท มีสาขาร้านอาหารไทยในต่างประเทศ รวม 20 สาขา ภายใต้แบรนด์ Patara, THAÏ, SUDA, Siam Kitchen 
และ Bangkok Jam  

 
บริษัทได้มีการวิจยัและพฒันาด้านธุรกิจอาหารสําเร็จรูปภายใต้ แบรนด์ “Quick Meal “ และเร่ิมเข้าสูธุ่รกิจ

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานและผลิตภณัฑ์ไส้กรอก เพ่ือตอบสนองต่อทศันคติและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
ผู้บริโภค บริษัทได้ลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาด้านธุรกิจอาหารสําเร็จรูปอย่างต่อเน่ืองทัง้นีเ้พ่ือให้สินค้าของบริษัทได้รับ
การยอมรับจากกลุม่ผู้บริโภคเพิ่มขึน้ โดยเน้นจดุแข็งในด้าน คณุภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมน ูและเพ่ือให้
การทําธุรกิจครบวงจรเพิ่มขึน้ กลุ่มเอส แอนด์ พี ได้มีการขยายฐานการให้บริการจัดเลีย้งนอกสถานท่ี ภายใต้แบรนด์ 
“Caterman” บริการจดัสง่อาหารถึงบ้าน และบริการอาหารป่ินโต (Delivery : 1344) ทําให้บริษัทสามารถเป็นผู้ นําทาง
ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ี รวมทัง้การบริการท่ีครอบคลุมช่องทางการจําหน่ายต่างๆในตลาดทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

 

 
 

หน้า  9    

 

จากการท่ีกิจการของเอสแอนด์พี มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้ในธุรกิจอาหารและเบเกอร่ี การควบคุม
คณุภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสําคญั เอส แอนด์ พี ได้จัดตัง้โรงงานเพ่ือสนับสนุนการทําธุรกิจขึน้ท่ี ถนน
สขุมุวิท 62 ในปี 2527 และในปี 2547 ได้ทําการขยายกําลงัผลิตท่ีโรงงานแห่งใหม่บนถนนบางนาตราด ก.ม. 23 อีกแห่ง
หนึง่ รวมทัง้มีโรงงานเพิ่มเติมในสว่นภมิูภาคท่ีเชียงใหม ่และภเูก็ต บริษัทมีโรงงานผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งและผลิตภณัฑ์
ไส้กรอก อีกแหง่หนึง่ ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

 

ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ นําทางธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีแบบครบวงจร โดยปัจจยัหลกัท่ีบริษัทยึดถือปฏิบติั
มาตลอด 38 ปี คือการนําเสนอสินค้าท่ีมีคณุภาพดี มีคณุค่า มาตรฐานสากล นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีความมุ่งมัน่พฒันา
และสร้างผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ดีท่ีสดุ 
 

3.2. ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทในเครือ 
บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ และ

เคร่ืองด่ืม ร้านจําหน่ายผลติภณัฑ์เบเกอร่ี และอาหารสําเร็จรูปต่างๆ พร้อมทัง้เป็นผู้ผลิตในอตุสาหกรรมอาหาร ภายใต้ช่ือ 
เอส แอนด์ พี ซึง่มีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลติภณัฑ์สนิค้าและบริการ และโครงสร้างกลุม่ บริษัท เอส แอนด์ 
พี ดงัตอ่ไปนี ้
 

3.2.1. กลุ่มธุรกจิที่ดาํเนินการโดย บริษัท เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท จาํกัด (มหาชน) 
 

(1) ธุรกจิร้านอาหารและร้านเบเกอร่ีในประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีร้านอาหารและร้านเบเกอร่ีท่ีดําเนินการอยู่ภายใต้การดําเนินการของ 

เอส แอนด์ พี รวม 385 สาขา ถือเป็นช่องทางจดัจําหน่ายท่ีสําคญัและทํารายได้หลกัของบริษัท ซึง่บริษัทได้วางตําแหน่ง
ผลิตภณัฑ์และบริการของร้านแยกตามกลุ่มลกูค้าเป้าหมายโดยแต่ละร้านมีความโดดเด่นเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั ทัง้นี ้
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั่วถึง อาทิ ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี เอส แอนด์ พี 
มุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าในวงกว้าง (Mass Customization) ในขณะท่ีร้านอาหารแบรนด์อ่ืนมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้า ท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant) โดยสรุปรายละเอียดของร้านอาหารและเบเกอร่ีในประเทศของบริษัท ได้ดงันี ้ 

กลุ่มร้านอาหารและเบเกอร่ี 
จาํนวนสาขา 

กรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัด รวม 
1. ร้านอาหาร S&P 60 36   96 
2. ร้านเบเกอร่ี S&P  107 172  279 
3. ร้าน Vanilla 5 -  5 
4. ร้าน Patio 2 -  2 
5. ร้าน Tokyo Shokudo 1 -  1 
6. ร้าน Patara 1 -  1 
7. ร้านอาหาร Grand Seaside - 1  1 

รวม 176 209 385 
หมายเหต ุ:  บริษัทมีเคาน์เตอร์กาแฟ “BlueCup” อยู่ในร้านอาหารและเบเกอร่ี S&P จํานวน 213 แห่ง  
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(1.1)  S&P Restaurant & Bakery 

ร้านอาหารท่ีให้การบริการเตม็รูปแบบด้วยอาหารไทยและนานาชาติหลากหลาย เคร่ืองด่ืม และของหวาน
ท่ีมีให้เลือกมากมาย อาทิ เคร่ืองด่ืมบลคูพั ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ไอศกรีม รวมถึงสินค้าพร้อมรับประทานมากมาย ใส่ใจใน
ทกุรายละเอียด คณุภาพ ความสดใหม่ ความสะอาด ความปลอดภยัตลอดจนการเลือกคดัสรรวตัถดิุบอย่างมีคณุภาพ 
สร้างสรรค์เมนูจากเชฟมืออาชีพ โดยให้บริการลกูค้าหลากหลายกลุ่มตัง้แต่ วยัรุ่น คนทํางาน และครอบครัว มีบริการ
หลากหลายให้เลือกทัง้การรับประทานท่ีร้าน (Eat in) การซือ้กลบับ้าน (Take away) และบริการจดัส่งให้ท่ีบ้าน 
(Delivery) นอกจากนีย้งัเป็นร้านอาหารท่ีผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง คกุกีท่ี้หลากหลาย และขนม
ไทย ซึง่ถือเป็นทางเลือกง่าย ๆ ท่ีอร่อยสําหรับทกุๆ คนตลอดวนั 

 

 (1.2) S&P Bakery Shop & Corner 

ร้านเบเกอร่ีท่ีเลือกทําเลเข้าหาลกูค้าในกลุม่ตา่งๆ ในแหลง่ชมุชนทัว่ไป เช่น ซเูปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้า 
อาคารสํานักงาน เพ่ือความสะดวกในการซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม กาแฟบลูคัพ เบเกอร่ี เค้กคุกกี ้แซนวิชและขนมปัง 
พร้อมทัง้อาหารสําเร็จรูปอ่ืน ๆ โดยเน้นทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีสําคญั ๆในแตล่ะภาคของประเทศ 
 

 (1.3) Vanilla Group 
Vanilla Group เป็นกลุม่ร้านอาหารท่ีออกแบบมาเพื่อเข้าถึงลกูค้ากลุ่มวยัรุ่นและวยัทํางานท่ีทนัสมยั มี

รสนิยมและความเป็นตวัของตวัเองร้านอาหารใน Vanilla Group จะนําเสนออาหารท่ีมีคุณภาพ ในบรรยากาศท่ีมี
เอกลกัษณ์ของตวัเอง 

 

 ร้าน Vanilla Industry: Tea Cake / D.I.Y bakery / Cooking Workshop 
ร้านอาหารทนัสมยัเอาใจวยัรุ่นและนกัเรียนตัง้อยู่ใจกลางย่านสยามสแควร์เป็นการผสมผสานระหว่าง

โมเดิร์นและคลาสสิค บริการอาหาร เช่น สปาเก็ตตี ้ซุป สลดั เพสตี ้เค้ก มีการสอนทําอาหารเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถนํา
กลบัไปทําให้คนท่ีบ้านรับประทาน หรือจดัปาร์ตีเ้องได้ท่ีบ้าน 

 

 ร้าน Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the Creperie/ Chocolatier/ Confiserie 
มีแรงบนัดาลใจจากรูปแบบของ French Café นํามาประยกุต์เพ่ือให้เข้ากบั Lifestyle ท่ีทนัสมยัของ

กลุ่มลกูค้าของสถานท่ีตัง้ (สยามพารากอน ช็อปปิง้มอลล์) นําเสนอความพิถีพิถนัของการสร้างสรรค์เมน ูอาทิ พาสต้า 
สลดั-แซนวิช และขนมหวานสไตล์ฝร่ังเศส พร้อมทัง้สนิค้าท่ีระลกึ  
 

 ร้าน Vanilla Crepe Cafe: Self-Service Cafe 
ตกแต่งในสไตล์ Mini Loft ท่ีเน้นวสัดุจากไม้ และกระเบือ้งเป็นหลกั เฟอร์นิเจอร์ในร้านเน้นแบบ

สแกนดิเนเวียน ทางร้านมีเมนเูครปคาวหวานหลากหลายกว่า 40 เมน ูและเมนแูนะนําอ่ืน ๆ ท่ีขึน้ช่ือของวานิลลา พร้อม
เคร่ืองด่ืมเพิ่มความสดช่ืนหลากหลายเมนใูนสไตล์คาเฟ่ 
 

 ร้าน Vanilla Café: Japanese Style Cafe 
ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียน-ญ่ีปุ่ นบรรยากาศการตกแต่ง Retro สไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีเน้นความเรียบง่ายให้แต่

ละมมุในร้านมีความเป็นส่วนตวั จูงใจด้วยการคิดค้นขนมญ่ีปุ่ นท่ีหลากหลายเหมือนมารับประทานอาหารท่ีบ้านเพ่ือน 
ทางเลือกใหมท่ี่ประสบความสําเร็จอยา่งมากในการสร้างความพงึพอใจให้กลุม่ลกูค้าระดบับน  
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 ร้าน Royal Vanilla: Tea Room-Dimsum 
ร้านอาหารจีนทนัสมยั บรรยากาศแบบโรงเต๊ียมจีนโบราณ การตกแต่งใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีเรียบง่ายสไตล์

จีนให้บริการอาหารประเภทเมนต่ิูมซํา และอาหารจีนท่ีคุ้นเคยและเป็นกนัเองในสไตล์วานิลลา 
 

 ร้าน Sauce: Art literature Cookbook 
ร้านหนงัสือตกแต่งตวัร้านเป็นสไตล์ loft มีความทนัสมยั จําหน่ายหนังสือศิลปะ วรรณกรรม และ 

Cookbook ผลติภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ “S&P” และแบรนด์อ่ืน 
 

 ร้าน Teppan Ice: เทปปันไอซ์ไอศกรีมผัดสไตล์ญ่ีปุ่น 
ไอศกรีมผัดบนกะทะเย็นสไตล์ญ่ีปุ่ น อร่อยแบบหวานน้อย ไขมันต่ํา มีหลากหลายรสชาติ ทัง้รส       

นํา้เต้าหู้แบบดัง้เดิม รสโยเกิร์ตผลไม้ รสดงัโกะและรสวาซาบิ รสชาติแปลกใหมล่า่สดุจากญ่ีปุ่ น 
 

(1.4) Patio: Delicatessen 

ร้านอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลกูค้าเฉพาะกลุ่มท่ีช่ืนชอบอาหารนานาชาติในลกัษณะ 
Home Style Cooking ในบรรยากาศเรียบง่าย และสบาย ๆ 

 
(1.5) Tokyo Shokudo 

จากการผสมผสานวิถีการกินแบบดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ นกับวฒันธรรมการกินร่วมสมยัของคนโตเกียวใน
ปัจจบุนัจนได้เป็นสตูรเฉพาะตวัของ “โตเกียว โชคโุด” ท่ีซึ่งมีการคดัสรรวตัถดิุบหลากหลายชนิด จากท้องถ่ินอนัเล่ืองช่ือ
ของจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วหมู่เกาะญ่ีปุ่ นและทั่วทุกมุมโลกมาเป็นส่วนผสม เพ่ือให้ทุกเมนูคือจานโปรด สําหรับผู้หลงใหล
อาหารญ่ีปุ่ นในรสชาติความอร่อยในสไตล์ของคนโตเกียว  
 

(1.6) Patara : Fine Thai Cuisine 

บริการอาหารไทยร่วมสมยั เพ่ือสร้างสรรค์เชิงธุรกิจและโอกาสพิเศษต่างๆ การตกแต่งร้านให้ความรู้สกึอยู่
ในบรรยากาศวฒันธรรมไทยสบายๆคล้ายจดังานท่ีบ้านและได้รับรางวลัThailand Best Restaurant ติดตอ่กนัมา 8 ปี 
 

(1.7) Grand Seaside: Seafood 

ร้านอาหารทะเล และอาหารไทยร่วมสมยัในบรรยากาศสบาย  ๆชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน อําเภอ
ศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

 
(1.8) BlueCup Coffee 

ร้าน BlueCup เป็นจดุจําหน่ายกาแฟคณุภาพดีในร้านเอส แอนด์ พี เปิดให้บริการใน 213 สาขา ปัจจบุนั
ได้ครองตําแหน่งแชมป์บาริสต้าประเทศไทยถึง 2 สมยัในปี 2550 และ 2551 และแชมป์ลาเต้อาร์ทประเทศไทย 4 ปีซ้อน 
ตัง้แตปี่ 2551 ถงึ 2554 รางวลัท่ีบลคูพัได้รับคือความภาคภมิูใจ เป็นเวลา 11 ปี ท่ีบลคูพัพฒันาเคร่ืองด่ืมกาแฟคณุภาพดี
และมอบความสขุจากการด่ืมกาแฟให้แก่คอกาแฟคนไทยและก้าวตอ่ไปในฐานะร้านกาแฟชัน้นําของคนไทย  
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3.2.2. กลุ่มธุรกจิที่ดาํเนินการโดย บริษัทย่อย 

 

(1) บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบลิ  จาํกัด                      

ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 50 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 ดําเนินธุรกิจร้านอาหารใน
ตา่งประเทศ  มีรายละเอียดดงันี ้   
 

(1.1) ธุรกจิร้านอาหารในต่างประเทศ 
กลุ่มเอส แอนด์ พี เป็นตวัอย่างหนึ่งของการทําธุรกิจร้านอาหารท่ีประสบความสําเร็จทัง้ตลาดในประเทศ 

และต่างประเทศ  และบริษัทถือได้ว่าเป็นหนึ่งของตวัแทนวฒันธรรมไทยด้านอาหารในต่างแดนโดยมีการขยายสาขาใน
ต่างประเทศ ในลกัษณะลงทนุทางตรงและการร่วมทนุกบันกัลงทนุท้องถ่ินในต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทมีร้านอาหารในตา่งประเทศ รวม 20 สาขา ใน 6 ประเทศ ดงันี ้

 

 องักฤษ ไต้หวนั สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ จีน ออสเตรีย รวม 

Patara 4  1 1 1 1 8 
SUDA 1      1 
THAÏ    1   1 
Siam Kitchen   6    6 
Bangkok Jam  3 1    4 
รวม 5 3 8 2 1 1 20 

 

 Patara: Fine Thai Cuisine 
ร้านอาหารไทยให้บริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแท้แต่ก้าวทนัยคุสมยัสไตล์ตะวนัตก มี 4 สาขา 

ในประเทศองักฤษ และมี 1 สาขา ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ สงิคโปร์ จีน และออสเตรีย 
 

 SUDA: Thai Cafe Restaurant 
แบรนด์น้องใหมใ่ต้ปีกบริหารของ S&P Global เป็นร้านอาหารไทยท่ีนําเสนอความหลากหลายของอาหาร

ไทยท่ีถกูใจผู้บริโภครุ่นใหมข่องศตวรรษท่ี 21 ทัว่โลก  
 

 THAÏ Restaurent: Contemporary Cuisine 
ร้านอาหาร  THAÏ ผสมผสานอาหาร เคร่ืองด่ืม และการตกแต่งท่ีทนัสมยั มีสไตล์ ของโลกตะวนัออก และ

ตะวนัตก ทําให้ลกูค้าอยูใ่นภวงัค์ของการประสานท่ีลงตวั ตัง้อยูใ่นกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 1 สาขา 
 

 THAÏ Take Away: Convenient Thai Food Outlet 
ร้านอาหารไทยในแบบสะดวกซือ้ สะดวกบริการ เพ่ือตอบสนองกลุม่ลกูค้าท่ีเร่งรีบในราคาท่ีเหมาะสม 
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 Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant 
ร้านอาหารท่ีขายอาหารไทยท่ีเป็นท่ีนิยม และเป็นท่ียอมรับของคนต่างชาติ ร้าน Siam Kitchen ได้รับ

สญัลกัษณ์ Halal จึงเป็นร้านอาหารไทยแบรนด์เดียวท่ีสามารถเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคชาวมสุลิม ตัง้อยู่ในประเทศสิงคโปร์ 6 
สาขา 
 

 Bangkok Jam: Thai and Pan-Asian cuisine 
อาหารไทยท่ีได้อิทธิพลจากประเทศใกล้เคียงรวมถึงญ่ีปุ่ น เป็นร้านสําหรับหนุ่มสาววยัทํางานท่ีต้องการ

ความทนัสมยั ทนัใจทกุความต้องการ ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ 1 สาขา และประเทศไต้หวนั 3 สาขา 
 

(2) บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จาํกัด 

ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.93 ดําเนินธุรกิจในการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์  

 

(3) บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ดโซลูช่ัน จาํกัด 

เดิมช่ือ บริษัท เอส แอนด์ พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากดั มีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 20 ล้านบาท 
โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจจดัสง่พิซซ่าและอาหารอิตาเลียน โดยเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2553 บริษัทได้
หยดุการดําเนินกิจการ และได้โอนทรัพย์สนิให้แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 
 
 

3.2.3. กลุ่มธุรกจิที่ดาํเนินการโดย บริษัทร่วม 
 

(1) บริษัท เอชดี ดสิทริบวิเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 

ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 47.99 ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจดั
จําหน่าย ไอศครีม “ฮาเก้น-ดาส”  
 

 Häagen Dazs Café : Super Premium Ice-Cream  
ฮาเก้น-ดาส ไอศกรีมซูเปอร์พรีเม่ียมคณุภาพสงูระดบัโลก ด้วยการบรรจงคดัสรรเฉพาะสว่นผสมชัน้เย่ียม

จากทัว่ทกุมมุโลก นํามาผลติเป็นไอศกรีมเนือ้แน่นนุ่มละมนุกบัรสชาติท่ีหลากหลาย อร่อย เข้มข้น สมัผสัช่วงเวลาอนัแสน
พิเศษนีไ้ด้ท่ี ฮาเก้น-ดาสคาเฟ่ ทัง้ 60 แห่งทัว่ประเทศไทย และจุดขายทัง้ในโรงแรม ร้านอาหารไฮเปอร์มาร์เก็ต และ 
ซเูปอร์มาร์เก็ต ชัน้นําทัว่ไป 
 

(2) บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด 

ทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 10 ล้านบาทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.97 ดําเนินธุรกิจให้บริการด้าน
โภชนาการท่ีหลากหลายในลกัษณะแคนทีน หรือรับจ้างเหมา การทําอาหารให้กบักลุ่มสถาบนัต่างๆ เช่น โรงพยาบาล 
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต่างๆโดยเป็นการร่วมทนุกับบริษัทพรอพเพอร์ตี ้แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จํากดั ในเครือบริษัทโอซีเอส ประเทศองักฤษ ภายใต้แบรนด์ “ฟู้ ดเฮ้าส์” (Food house) 
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3.3. โครงสร้างรายได้ 
 

3.3.1. รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจัดจาํหน่าย  
รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้จาก 5,282 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 5,879 ล้านบาทในปี 2554 

หรือมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 11.30 สามารถแบง่แยกตามประเภทช่องทางการจดัจําหน่ายได้ ดงันี ้
 

รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจัดจาํหน่าย                   (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่องทางการจําหน่าย 
ปี 2554 ปี 2553 เพิ่มขึน้(ลดลง ) 

ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ 4,557 77.51 4,083 77.30 11.61 
ธุรกิจขายสง่อาหารและเบเกอร่ีสําเร็จรูป 561 9.54 496 9.39 13.10 
ธุรกิจร้านอาหารในตา่งประเทศ 757 12.88 700 13.25 8.14 
อ่ืน ๆ *  4 0.07 3 0.06 33.33 
รวมทัง้สิน้  5,879 100.00 5,282 100.00 11.30 

* รายได้จากการให้เช่าสถานท่ีให้บคุคลภายนอก 
 

(1) ธุรกจิร้านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ 
ในปี 2554 รายได้จากธุรกิจนีมี้สดัสว่นถึงร้อยละ 77.51 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกนัของปีก่อนเป็นจํานวน 474 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 11.61 อนัเน่ืองมาจากการเติบโตของ
ยอดขายของร้านอาหารและเบเกอร่ีของจดุขายเดิมประกอบกบัยอดขายจากการเปิดจดุขายเพิ่มเติม ซึง่ในปี 2554 บริษัท
มีการขยายสาขาร้านอาหารและเบเกอร่ีจํานวน 47 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 8 สาขา และร้านเบเกอร่ี 38 สาขา รวม
จดุขายของบริษัท ณ วนัสิน้ปี 2554 ท่ี 385 จดุขาย โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 105 สาขา และร้านเบเกอร่ี 280 สาขา โดย
บริษัทยงัคงมุ่งเน้นการเปิดสาขาใหม่ในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัต่อเน่ืองจากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทมองเห็น ศกัยภาพและกําลงั
ซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มท่ีดีในภมิูภาคต่างๆของประเทศไทย และยงัมีอตัราค่าเช่าและค่าแรงงานท่ีต่ํากว่าพืน้ท่ีในเขต
กรุงเทพฯ นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้มีการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการขายผ่านส่ือโฆษณาต่างๆ 
เพ่ือสร้างความรู้สกึท่ีดีและมัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์ตราสนิค้า(แบรนด์) “เอส แอนด์ พี” อยา่งตอ่เน่ือง 

 
(2) ธุรกจิขายส่งอาหารและเบเกอร่ีสาํเร็จรูป 

ในปี 2554 รายได้จากธุรกิจนีมี้สดัสว่นถงึร้อยละ 9.54 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึน้จากงวด
เดียวกนัของปีก่อนเป็นจํานวน 65 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 13.10 เน่ืองจากบริษัทได้ใช้กลยทุธ์การขยาย
ฐานลกูค้าตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจดัหากลุม่พนัธมิตรร้านค้ารายใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการ
สนบัสนนุธุรกิจให้มีการเติบโตเพิ่มขึน้  

 

(3) ธุรกจิร้านอาหารในต่างประเทศ 
ในปี 2554 รายได้จากธุรกิจนีมี้สดัสว่นร้อยละ 12.88 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปีก่อนเป็นจํานวน 57 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 8.14 เน่ืองจากคณุภาพของอาหารและการ
ให้บริการในสาขาตา่งประเทศได้รับความนิยมจากลกูค้าเพิ่มขึน้  
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
 

4.1. ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 

4.1.1. ผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 
จากการเป็นผู้ นําด้านธุรกิจเค้กและเบเกอร่ี ภายใต้แบรนด์ เอส แอนด์ พี มากว่า 38 ปี บริษัทได้มีการ

พฒันา และแนะนําผลิตภณัฑ์ใหม่ รวมทัง้ออกแบบบรรจภุณัฑ์รูปแบบใหม่อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลายทัง้กลุม่วยัรุ่น วยัทํางาน และกลุม่ครอบครัวระดบักลางขึน้ไป อีกทัง้ยงัสามารถแข่งขนั
กบัคูแ่ข่งได้ในตลาด ซึง่ในการพฒันาหรือผลิตผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีใหม่ๆ บริษัทได้ให้ความสําคญัทัง้ด้านคณุภาพของสินค้า 
และวตัถดิุบ ด้านความสด และด้านความอร่อย เพ่ือเป็นการตอกยํา้ สโลแกน ท่ีวา่ เอส แอนด์ พี ช่ือนีมี้แตข่องอร่อย 
 

(1) เค้ก: Fresh Cake  
จากการสัง่สมประสบการณ์อยา่งยาวนานจนเป็นท่ียอมรับตลอดจนลกูค้าทกุท่านยงัคอยให้การสนบัสนนุ

ไว้วางใจในความเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปะการทําเค้ก ทําให้เราย่ิงมุ่งมัน่รักษาคุณภาพทุกขัน้ตอนตัง้แต่การคดัสรร
สว่นประกอบ วตัถดิุบ และกรรมวิธีในการผลิตให้ได้เค้กท่ีมีรสสมัผสัท่ีกลมกล่อม หอมมนั อย่างดีท่ีสดุและบริษัทไม่หยดุ
พฒันารูปแบบใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ ตกแต่งเพ่ือให้เป็นท่ีถกูใจลกูค้าทกุกลุม่ให้มากท่ีสดุ บริษัทตัง้ใจท่ีจะให้เค้กแสน
อร่อยจากเอส แอนด์ พี เป็นตวัแทนสง่มอบความสขุทกุโอกาสให้กบัคนพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่งความสขุของ
ทกุ ๆปี 

 

(2) คัพเค้ก: Cupcake 
จากความสําเร็จของเค้กปอนด์และเค้กชิน้ท่ีได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ทําให้เราได้

มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาและคิดค้นไอเดียเค้กใหม่ๆอยู่เสมอจนได้ คพัเค้ก เค้กดีไซน์ใหม่ รูปแบบกระทดัรัดท่ีตกแต่งหน้าเค้กเน้น
ความหลากหลายของรสชาติและรูปแบบรส ให้คณุเลือกส่งต่อความสขุได้ทกุโอกาส และตามสไตล์ท่ีต้องการ ทัง้แบบ
น่ารัก เรียบหรู หรือออกแบบเองก็ได้ และคพัเค้กของเรา ยงัคงความสด อร่อย ได้รสชาติของเค้กคณุภาพระดบั เอส แอนด์ 
พี ไว้ในทกุคพั 

 

(3) เค้กแช่แขง็: Frozen Cake  
จากช่ือเสียงในด้านผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี บริษัทได้ขยายธุรกิจเค้กแช่แข็งพร้อมรับประทานเพ่ือตอบสนองวิถี

ชีวิตท่ีเปล่ียนไปของผู้บริโภค โดยมีหลายรสชาติให้เลือกรับประทาน ทกุๆรายการเราเลือกสรรวตัถดิุบชัน้ดีและควบคุม
การผลติทกุขัน้ตอนตามมาตรฐาน สะอาด และปลอดภยั 

 

(4) ขนมอบ: Puff and Pastry 
ขนมอบของเอส แอนด์ พี จะเน้น “ความสด” และ “อร่อย” ใหม่ ทกุวนั ประกอบด้วย “กลุ่มพาย/พฟั” เนือ้

แป้งพาย/พฟั ของเอส แอนด์ พี โดดเดน่เฉพาะตวั เพราะเราใช้วิธีรีดพบัแป้งสลบักบัเนยสดถึง 144 ชัน้ ทําให้แป้งพายของ
เอส แอนด์ พี เบา กรอบ “กลุ่มครัวซองท์เดนิช” เนือ้แป้งนุ่ม ชุ่มฉ่ําด้วยเนยสดแท้ ๆ มีให้เลือก 2 แบบด้วยกนั คือ
ครัวซองท์บทัเทอร์เนยสด และครัวซองสไตล์ฝร่ังเศส “กลุม่พิซซ่า” สามารถทานเลน่ได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติม เพราะ
เราปรุงรสให้เข้มข้นในแบบฉบบัของไทยสไตล์  
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(5) ขนมปัง: Fresh Bread  
 ขนมปัง แบ่งเป็น “กลุม่ขนมปังมีไส้” เป็นขนมเนือ้นุ่มมีรูปมีไส้ต่างๆทัง้ไส้เค็มและไส้หวาน และขนมปังแซน

วิซ เป็นขนมปังแผ่นท่ีมีหลากหลายรสชาติ นอกจากนี ้เอส แอนด์ พี ยงัให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีดีต่อสขุภาพ โดย
บริษัทได้แนะนําผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ มารองรับผู้บริโภคท่ีใส่ใจคณุภาพ อาทิ ขนมปังข้าวกล้องงอก ขนมปังนมไฮแคลเซียม 
ขนมปังฟักทอง ขนมปังแครอท 
 

(6) คุกกี:้ Cookies  
 บริษัทใช้ส่วนผสมของเนยสดแท้ๆ จึงทําให้คุกกีเ้อส แอนด์ พี มีความหอม กรอบและอร่อย มีให้เลือก

รับประทานหลากหลายรูปแบบ โดยปีนีมี้รสใหม่ออกมาเพิ่มความอร่อย ได้แก่ “คกุกีพี้นทับทัเทอร์” ชิน้เลก็ท่ีชุ่มฉ่ําไปด้วย
เนยสดแท้ๆ “คกุกี ้เพอร์เพิลเบอร่ี” และ “คกุกีข้้าวโอ๊ตผสมคอลลาเจน” สําหรับผู้ ท่ีใสใ่จในสขุภาพ เนือ้คกุกีใ้ห้รสชาติอร่อย
กลมกลอ่ม หอมกลิ่นข้าวโอ๊ต กลุม่คกุกีพ้รีเม่ียม กบั 3 รสชาติใหม่ "คกุกีช้็อกโกแลตชิพ” “คกุกีอ้ลัมอนด์” และ “คกุกีเ้อิร์ล
เกรย์”  กลุม่คริสปีไ้ลท์ บิสกิต กบัรสชาติใหม ่“พิสทาชิโอ” กรอบ บางเบา รสชาติหวาน หอม มนั 

นอกจากนี ้บริษัทได้สร้างแบรนด์ เดลิโอ คกุกี ้เพ่ือนําเสนอคกุกีห้ลากหลายชนิด เพ่ือขยายฐานของกลุ่ม
ลกูค้าให้มากขึน้ โดยมีจําหน่ายในร้าน S&P ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ซูเปอร์มาร์เก็ตทัว่ไป และร้านสะดวกซือ้ เช่น 7eleven,      
แฟมิล่ีมาร์ท และร้านมินิมาร์ททัง้ในเขตกรุงเทพและต่างจงัหวดั ในปีนีบ้ริษัททําการรีแบรนด์สินค้าให้ดทูนัสมยัเหมาะกบั
ความต้องการในการเลือกซือ้และรับประทานของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนัมากขึน้  
 

(7) ขนมไหว้พระจันทร์: Moon Cake 
บริษัทให้ความสําคญัในการนําเสนอขนมไหว้พระจนัทร์ท่ีใหม ่สด สะอาด ปลอดภยั และมีอายผุลิตภณัฑ์ท่ี

สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึน้ บริษัทยงัครองความเป็นผู้ นํา และได้รับการยอมรับจากลกูค้าในการจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชนิดนีภ้ายใต้ย่ีห้อ S&P และ มงักรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา ในแต่ละปี เอส แอนด์ พี จะพฒันาคิดค้น
และแนะนําขนมไหว้พระจนัทร์ไส้ใหม่ๆ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลายอย่างต่อเน่ือง ในปี 2554 นี ้
เอส แอนด์ พี ได้มีการแนะนํา 3ไส้ใหม่ ในตลาด ได้แก่ “ไส้บวัทองสตูรนํา้ตาลน้อย”, “ไส้แครนเบอร่ีและแอปเปิล้สตูร
นํา้ตาลน้อย” ซึ่งเป็นสตูรพิเศษท่ีมีปริมาณนํา้ตาลรสชาติหวานน้อย และล่าสดุกบั “ไส้เพอร์เพิลเบอร์ร่ีบวั” ท่ียงัคงความ
อร่อยไว้เช่นเดิม เพ่ือให้ลกูค้ากลุ่มท่ีสนใจสขุภาพได้เลือกทานโดยไม่ต้องกังวลกับปริมาณนํา้ตาลท่ีสงู นอกเหนือจาก
ความอร่อยของผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจงคดัสรรแล้ว เอส แอนด์ พี ยงัให้ความสําคญักับบรรจุภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ ด้วย
กลอ่งดีไซน์คลาสสคิด้วยลวดลายอนัโดดเดน่ของนก ปลา พดั ลกูท้อ และดอกโบตัน๋ ซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความมงคล 
ความร่ํารวย โชคลาภ สขุภาพร่างกายดี ครอบครัวท่ีอบอุน่มัน่คง การงานอนัเจริญก้าวหน้า ความรักยัง่ยืน ตลอดจนความ
อดุมสมบรูณ์ตา่ง ๆของครอบครัว ซึง่จะสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ รับเป็นอยา่งย่ิง 

 
(8) ขนมไทย: Thai sweet delicacies  

ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ  ทัง้ขนมตํารับโบราณหารับประทานยาก  และขนมไทยประยกุต์ท่ี
ผสมผสานขนมแบบตะวนัตกกบัรสชาติแบบไทย ๆ ในบรรจภุณัฑ์สวยงามร่วมสมยั 
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4.1.2. ผลติภัณฑ์อาหาร 
 

(1) อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็: Quick Meal 
 ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน บริษัทได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่าง

ตอ่เน่ือง จดุเดน่ของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของบริษัทท่ีแตกต่างจากคู่แข่งอ่ืนคือ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เอส แอนด์ พี ทกุ
เมนไูด้รับการปรุงอย่างพิถีพิถนัเพ่ือให้อร่อยถกูใจผู้บริโภคทัง้ให้คณุค่าและความปลอดภยัในด้านโภชนาการ และในปีนี ้
บริษัทได้ลงทุนในการเปล่ียนรูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้ดทูนัสมยั สะดวกและช่วยในเร่ืองเวลาการอุ่นอาหารน้อยลง เพ่ือให้
เหมาะกบัชีวิตแบบ เร่งรีบ ของผู้บริโภคมากขึน้ รวมถึงการขยายสินค้าในกลุ่มใหม่อย่างอาหารทานเล่น และ ต่ิมซํา อีก
ด้วย นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้มีการผลิตและจําหน่ายนํา้สลดั ซุปแช่แข็ง พาสต้า พาย และผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ ภายใต้   
แบรนด์ Patio ซึง่ได้รับการตอบรับจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นอยา่งดี 
 

(2) ไส้กรอก: Premo 
 ผลิตภณัฑ์ไส้กรอกประเภทต่างๆ  แฮม  และเบคอนด้วยแบรนด์ “พรีโม” สําหรับลกูค้าระดบักลางขึน้ไป  ซึ่ง

ผลิตภณัฑ์ใช้สตูรเฉพาะของ เอส  แอนด์  พี  คดัสรรเฉพาะเนือ้หมเูกรด A คณุภาพดี เนือ้แน่น อร่อย ในแบบฉบบัรสชาติท่ี
คนไทยคุ้นเคย สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน  โดยผลิตภัณฑ์ใช้เป็นวตัถุดิบของร้านอาหาร เอส  แอนด์  พีและจําหน่าย
ให้แก่ลกูค้าทัง้แบบบรรจซุอง และแบบไส้กรอกตกัขายในช่องทางค้าปลีกใน Modern Trade รวมทัง้การรับจ้างผลิตให้กบั
กลุม่ธุรกิจอาหารอ่ืน ๆ  
 

(3) วุ้นคาราจีแนน: Jelio Jelly    
 เป็นการคิดค้นขนมเจลล่ี ซึ่งสามารถนําลงในสายการผลิต เพ่ือเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เจลล่ี      

คาราจีแนนสําเร็จรูปทัง้ในรูปแบบเจลล่ีผสมเนือ้ผลไม้ และเจลล่ีพร้อมด่ืมผสมนํา้ผลไม้ให้วิตามินซีสูง โดยในปี 2554       
ได้มีรสชาติออกใหม ่ได้แก่ เจลโิอ รสฟรุตพนัช์ และ เจลโิอ รสพินาโคลาดา 
 

(4) ผลติภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร: Royallee 
 ผลิตภณัฑ์ปรุงแต่งอาหาร (Dry Mix) ผ่านการรับรองระบบคณุภาพมาตรฐานสากลได้แก่  สีผสมอาหาร 

แป้งคสัตาร์ด เป็นต้น 
 

(5) ผลติภัณฑ์อาหารนานาชาต:ิ Delicatessen 
 เอส แอนด์ พี เป็นผู้ผลิตอาหารนานาชาติ (Delicatessen) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Patio ได้แก่ นํา้สลดั 

ซปุ เป็นต้น จําหน่ายท่ีสาขาเอส แอนด์ พี และในห้างสรรพสนิค้า 
 
 

4.1.3. บริการอ่ืนๆ 
 

(1) บริการจัดส่งอาหาร: Delivery 1344  
 เอส แอนด์ พี Delivery เพียงแคก่ดเบอร์โทร 1344 บริการจดัสง่อาหาร เคร่ืองด่ืม เค้ก เบเกอร่ีท่ีหลากหลาย

และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจัดส่งถึงบ้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการทกุไลฟ์สไตล์ด้วยความสะดวกและ
ความรวดเร็ว รวมถงึการบริการป่ินโต ท่ีจดัสง่อาหารถงึบ้านในแต่ละมือ้ทกุวนัโดยเน้นให้ความสําคญัเร่ืองคณุภาพ ความ
สดใหม ่และความรวดเร็วในการบริการ 
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(2) บริการจัดเลีย้งนอกสถานท่ี: Caterman  
 บริการจดัเลีย้งสําหรับทกุโอกาสสําคญั  ด้วยเมนหูลากหลาย  ใสใ่จทกุรายละเอียดสามารถนําเสนอรูปแบบ

การจดังานเลีย้งครบวงจร ทัง้อาหารไทย จีน ฝร่ัง ของทกุ ๆ แบรนด์ 
 
 

4.2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
นโยบายการตลาดท่ีบริษัท ยึดถือเป็นปรัชญาหลกัในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 38 ปี คือ 

การสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า และให้ลกูค้าตระหนกัถึงช่ือของ เอส แอนด์ พี “ช่ือนีมี้แต่ของอร่อย” เม่ือนึกถึงอาหาร
และเบเกอร่ีท่ีมีรสชาติอร่อย มีคณุภาพและบริการอนัอบอุน่น่าประทบัใจ  
 

4.2.1. กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท 
การมองกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท แยกเป็นแต่ละแบรนด์ซึ่งจะเน้นให้ความสําคัญทางด้าน

ผลิตภณัฑ์    และด้านการบริการให้เหมาะสมกบัลกูค้าหลกัในแต่ละแบรนด์นัน้ๆ ปัจจบุนัธุรกิจ เอส แอนด์ พี เป็นแบรนด์
หลกัซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีท่ีให้บริการแก่กลุ่มลกูค้าหลากหลายและทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจากนี ้ 
เอส แอนด์ พี ยงัมีบริการจดัสง่อาหารถึงบ้าน บริการอาหารป่ินโต บริการจดัเลีย้งในนาม “Caterman” มีร้านอาหารทัง้ใน
และต่างประเทศ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีการแข่งขนัในตลาด เช่น บลคูพั คอฟฟ่ี, ขนมไหว้พระจนัทร์, อาหารสําเร็จรูป     
แช่แข็ง ควิก มีล และผลิตภณัฑ์ เดลิโอ ท่ีแพร่หลายในซูเปอร์มาร์เก็ตทัว่ไป กลยทุธ์ทางการตลาดของบริษัท แบ่งเป็น 6 
ด้าน ดงันี ้
 

(1) ด้านผลติภัณฑ์ 
ความอร่อย คณุภาพ และความคุ้มค่าของผู้บริโภคเป็นนโยบายท่ีบริษัทยึดถือในการดําเนินธุรกิจมาโดย

ตลอด 38 ปี คณุภาพของผลิตภณัฑ์ เร่ิมตัง้แต่การคดัสรรเลือกใช้แต่วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ วตัถดิุบท่ีสด ซึง่เป็นสิ่งท่ีบริษัท 
ให้ความสําคญัมาโดยตลอด ทําให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมัน่ในการมาใช้บริการท่ี เอส แอนด์ พี มาก 

 
นอกจากนีก้ลยุทธ์ท่ีสําคัญอีกอย่างหนึ่ง คือด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทมี

ผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลายทัง้ด้านเบเกอร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งและอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค บริษัท
ยงัได้พฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์และบริการมากขึน้ เช่น ทางด้านเบเกอร่ี ได้แก่ คพัเค้ก เดนิชไส้กรอก ท่ีได้รับการตอบ
รับจากผู้บริโภคอย่างดี ทางด้านอาหารในปี 2554 นีท้าง เอสแอนด์ พี ให้ความสําคญัในเร่ืองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดย
การสร้างสรรค์เมนใูหมอ่อกมาในรูปแบบท่ีเป็นอินเตอร์เนชัน่แนลมากย่ิงขึน้ แต่ยงัคงไว้ซึง่คณุภาพวตัถดิุบชัน้ดี เมนพูิเศษ
ได้แก่ พาสต้า ชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบของอิตาเลียนแท้ อาหารญ่ีปุ่ นในรูปแบบของ Simply Japanese ทางด้านผลิตภณัฑ์
อ่ืน ๆ ได้แก่ ผลติภณัฑ์อาหารสําเร็จรูป และกลุม่เบเกอร่ีกบัเบเกอร่ีแช่แข็ง เค้กบลเูบอร่ีครีมสด เค้กช็อคโกแลตมสู สําหรับ
เค้กการ์ตนูลิขสิทธ์ิลา่สดุของโดเรมอน และเคร่ืองด่ืม UHT ทัง้หมด 7 รสชาติ โดยรสชาติใหม่ในปีนี ้ได้แก่ รสชาเย็นสตูร
โบราณ และชาเขียวญ่ีปุ่ นผสมข้าวคัว่  

 
ทางด้านบรรจุภัณฑ์ บริษัทเน้นด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาโดยตลอดและเป็นผู้ นําด้านการพัฒนา    

บรรจภุณัฑ์สําหรับผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึ่งท่ีช่วยในการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสําคญั ๆ 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า  19 
 

(2) ด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
บริษัทได้ตอกยํา้ความเป็นผู้ นําด้านร้านอาหารและเบเกอร่ีด้วยการออกโฆษณาท่ีสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กบั 

แบรนด์ เอส แอนด์ พี ผลิตภณัฑ์อาหาร เค้ก และเบเกอร่ีต่างๆโดยส่ือถึงคณุภาพสดใหม่ ความพิถีพิถนัในการปรุง และ
รสชาติอร่อย ภายใต้ สโลแกน “เอส แอนด์ พี ช่ือนีมี้แตข่องอร่อย” และบริษัทยงัจดัให้มีรายการสง่เสริมการขายในรูปแบบ
ตา่งๆ ในแตล่ะเดือนโดยเฉพาะในเทศกาลสําคญัตา่งๆ 
  

(3) การกาํหนดราคา  
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลติภณัฑ์โดยคํานงึถงึปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้
-  ต้นทนุของวตัถดิุบหลกั และต้นทนุในการผลติ 
- ตําแหน่งทางด้านการตลาด ราคาขายผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งหรือเกณฑ์ราคาขายโดยทัว่ไปเพ่ือให้ลกูค้า

ของ เอส แอนด์ พี รู้สกึถงึความคุ้มคา่เงิน 
-  อตัราผลกําไรขัน้ต้นท่ีต้องการสร้างจากผลิตภณัฑ์กลุม่นัน้ ๆ 

 
(4) ด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการส่งเสริมการขาย  

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคญัของพนกังานว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินธุรกิจจึงได้มีการจดัโปรแกรม
การพฒันาศกัยภาพของพนกังานบริการ และพนกังานในร้านอาหาร เพ่ือให้ทํางานด้วยความความสนกุและความสขุ โดย
จัดโปรแกรมการแข่งขันการแนะนําผลิตภัณฑ์ และการแนะนํารายการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นการให้ความรู้ทัง้             
แก่พนกังาน และส่ือสารไปยงัลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

 
(5) ด้านการเลือกทาํเลเปิดสาขา 

ในปีนีบ้ริษัทได้เปิดสาขา 8 แหง่ และเบเกอร่ีช้อพ 36 แหง่ ในการเลือกเปิดสาขานัน้มีแนวโน้มไปต่างจงัหวดั      
หวัเมืองใหญ่มากขึน้ รวมถึงห้างสรรพสินค้าชัน้นําในเขตเมือง และหวัเมืองใหญ่ ซึง่วิธีการท่ีจะเลือกนัน้บริษัทต้องทําการ
สํารวจความต้องการของตลาดก่อนเช่นกัน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในเร่ืองรูปแบบของสาขา รูปแบบของอาหาร และ    
ขนาดพืน้ท่ี เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของตลาดให้มากท่ีสดุ 

 
(6) ด้านการประชาสัมพันธ์ 

บริษัทเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างลกูค้า และการสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมให้กบัชมุชนต่าง ๆ 
โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้จดักิจกรรมสําหรับลกูค้า โดยการคืนกําไรให้กบัลกูค้าสมาชิก S&P Joy Card ด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ ตลอดทัง้ปี รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคมด้วยการจดักิจกรรม S&P Camp ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมปฎิบติัธรรม 
นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ตอบแทนสงัคมด้วยการมอบเค้ก การเลีย้งอาหารให้กบัผู้ ด้อยโอกาส มลูนิธิและสถานสงเคราะห์
ตา่ง ๆ และการปรับปรุงโรงครัวให้กบัโรงเรียนในถ่ินทรุกนัดาร 
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4.2.2.  สภาวะเศรษฐกจิและการแข่งขัน 
 

ปี 2554 เป็นอีกปีหนึ่งท่ีอตุสาหกรรมอาหารต้องเผชิญกบัความท้าทายของวิกฤติการณ์ท่ีสําคญัต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง  ปัญหาเ ร่ืองมหาอุทกภัย  และสภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน  ส่งผลกระทบต่อ
ภาคอตุสาหกรรมอาหาร ทําให้เกิดปัญหาเร่ืองการขาดแคลนวตัถดิุบท่ีใช้ในการประกอบอาหาร สินค้าขึน้ราคา  อย่างไรก็
ตาม ปัจจยัภายในประเทศดงักลา่วได้สง่ผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจเพียงระยะสัน้ และอยูใ่นวงจํากดั  ประกอบกบัภาวะ
เศรษฐกิจ ในประเทศโดยรวมยงัมีแนวโน้มขยายตวัโดยจะเห็นได้จากในปี 2554 ตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจจากสํานกังานเศรษฐกิจการคลงัอยู่ในอตัราร้อยละ 1.1 ถึงการขยายตวัดงักลา่วจะอยู่ในระดบัไม่สงูมากนกั แต่
สง่ผลให้ภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจอาหาร และการให้บริการมีการขยายตวัเพิ่มขึน้  แม้วา่จะมีผู้แข่งขนัรายใหม่เข้ามาใน
ตลาดเพิ่มขึน้ แต่บริษัทก็ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้มีการวิเคราะห์และวางแผน
เชิงกลยทุธ์ทางด้านการตลาด โดยเน้นเร่ืองคณุภาพของสนิค้า และบริการ ในด้านความอร่อย วตัถดิุบท่ีดีมีประโยชน์  ปรุง
โดยเชฟท่ีมีประสบการณ์ความชํานาญ มีการนําเสนอสินค้าออกสูต่ลาดพร้อมจดุขายท่ีโดดเด่น เป็นสินค้าตามเทศกาล มี
ความหลากหลาย และมีความเป็นอินเตอร์เนชัน่แนลมากขึน้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีการ
วางกลยทุธ์ในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมคุ้มค่าเงิน กลยทุธ์ในการขยายสาขาเพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงแบรนด์ได้ง่ายในรูปแบบ
ของร้านอาหาร และเบเกอร่ีช้อพในห้างสรรพสนิค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ศนูย์การค้าในจงัหวดัใหญ่ โรงพยาบาล จึงมีผลทําให้
บริษัทสามารถแข่งขนัและรักษา/เพิ่ม สว่นแบ่งการตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทได้ในระดบัท่ีดี ปัจจยั
สําคญั ท่ีทําให้บริษัทประสบความสําเร็จ คือกลยทุธ์ทางการตลาดในด้านการสง่เสริมการขายเพ่ือสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจในผลิตภณัฑ์ สร้างความรู้สกึท่ีดีและมัน่ใจในคณุภาพของผลิตภณัฑ์และบริการต่อความคุ้มค่าในการบริโภคของ
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นการขายให้มากขึน้ นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักบัการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้าง
ภาพพจน์ท่ีดีให้กับแบรนด์เอส แอนด์ พี และตอกยํา้ความเป็นผู้ นําด้านอาหาร เบเกอร่ี  ประกอบกับ บริษัทได้มีการ
ส่งเสริมด้านการวิจยัและพฒันาคณุภาพของสินค้า กระบวนการผลิต และการคดัสรรวตัถดิุบอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือให้
ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นท่ียอมรับและสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

 
นอกจากนีบ้ริษัทได้พฒันากระบวนการในการให้บริการเพ่ือสร้างระบบการบริหารและ การให้บริการท่ีเป็น

เลิศต่อลกูค้า และในการดําเนินงานของบริษัท ได้ตระหนกัและให้ความสําคญัต่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยการสร้าง
จิตสํานกึในการปฏิบติังานให้แก่ทกุคนในองค์กรให้เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรม เอส แอนด์ พี ดงันัน้การดําเนินกิจการของ 
เอส แอนด์ พี จึงมิได้ให้ความสําคญัต่อกําไรทางตวัเลขเพียงอย่างเดียว แต่ได้ให้ความสําคญัต่อการสร้างประโยชน์และ
ความเป็นธรรมให้แก่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม เช่น โครงการคิทเช่นฟอร์คิดส์ ในการ
สร้างโรงครัวให้สถานศกึษาในชนบท โครงการเติมรอยยิม้ให้น้อง หรือการบริจาคช่วยเหลือสงัคมในกรณีเกิดภยัธรรมชาติ 
เป็นต้น จากการดําเนินการดงักลา่วนอกจากทําให้บริษัทสามารถ รักษาฐานลกูค้าเดิมไว้ได้ยงัสามารถขยายฐานลกูค้าไป
ยงักลุ่มลกูค้าใหม่ได้อย่างต่อเน่ืองรวมถึงการได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน และสงัคม 
ด้วยดีตลอดมา 
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4.3. เหตุการณ์ที่สาํคัญในปี พ.ศ. 2554 
ในช่วงปี 2554 ท่ีผ่านมาถึงแม้จะมีเหตกุารณ์ท่ีท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก 

ปัญหาด้านการเมือง และภยัธรรมชาติ แต่บริษัทยงัฝ่าฟันอปุสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี และยงัได้มีการทํากิจกรรมต่างๆ ท่ี
เป็นการช่วยเหลือสงัคม การสนบัสนนุ และบริจาคเงินสู่สงัคมทัว่ไป และการจดังานด้านการตลาดเพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร
ของธุรกิจท่ีสําคญั ดงันี ้

 

การขยายธุรกจิและการพัฒนาผลติภัณฑ์ 

 บริษัทได้มีการเปิดร้านอาหาร SUDA ณ กรุงลอนดอน ประเทศอกัฤษ เม่ือเดือนกนัยายน ซึง่เป็นร้านอาหาร
ท่ีนําเสนอความหลากหลายของอาหารไทยท่ีถกูใจผู้บริโภครุ่นใหมข่องศตวรรษท่ี 21 ทัว่โลก 

 บริษัทได้เปิดร้านอาหารญ่ีปุ่ น  ”โตเกียว โชคโุด “  ซึ่งเป็นร้าอาหารท่ีผสมผสานวิถีการกินแบบดัง้เดิมของชาว
ญ่ีปุ่ นกบัวฒันธรรมการกินร่วมสมยัของคนโตเกียวในปัจจบุนัจนได้เป็นสตูรเฉพาะตวั ตัง้อยูท่ี่อาคารยไูนเตด็เซน็เตอร์ สีลม   

 บรีษัทได้มีการแนะนําจดุขายแนวใหม่ “S&P on Wheel” ซึ่งเป็นเบเกอร่ีชอพท่ีสามารถเคล่ือนย้ายไปยงั
สถานท่ีต่าง ๆได้ ซึง่จดุขายเคล่ือนท่ีนี ้จะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงลกูค้าได้มากขึน้แล้ว รวมทัง้ยงัอํานวยความสะดวก
ลกูค้าของบริษัทด้วย  

 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านอาหารในประเทศไต้หวนัจากร้าน Patio เดิม จํานวน 2 แห่ง เป็นร้าน 
Bangkok Jam ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ซึง่ต้องการความทนัสมยั รวดเร็วทนัใจได้มากยิ่งขึน้ รวมทัง้
เปิดร้านอาหารใหมเ่พิ่มขึน้อีก 1 แหง่ด้วย 

 

รางวัลและความสาํเร็จ 

 คณุประเวศวฒิุ ไรวา กรรมการผู้จดัการใหญ่ รับรางวลัผู้บริหารสงูสดุดีเด่น (CEO Awards) และรางวลั
ดีเด่นบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงาน (Company Performance Awards) จากการประกาศผลรางวลั SET 
Awards 2011 

 บริษัทได้รับรางวัล อย.ควอลิตี ้อวอร์ด เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถาน
ประกอบการผลติภณัฑ์สขุภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค จากกระทรวงสาธารณสขุ 

 โรงงานผลิตเบเกอร่ี กม. 23.5 จงัหวดัสมทุรปราการได้รับเกียรติบตัร “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” จาก
กระทรวงอตุสาหกรรม 

 โรงงานผลิตอาหาร ลาดกระบงั ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ GMP – HACCP – 
ISO22000 – ISO 9001 -BRC และ IFS ในสายการผลติอาหาร  

 

กจิกรรมการตลาดเพ่ือเพิ่มยอดขาย 

 Summerlicious : รายการสง่เสริมการขายในช่วงหน้าร้อน กบัเมนอูาหารไทยพร้อมลุ้นรางวลัใหญ่มากมาย 
อาทิ รถยนต์ Ford Fiesta โทรศพัท์ Blackberry Touch และบตัรกํานลัเอส แอนด์ พี  

 Summer Salad & Pasta : รายการมอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกบตัร Joy Card และลกูค้า AIS ได้รับ
สว่นลด 15% ทนัทีเม่ือสัง่อาหารนานาชาติ และเคร่ืองด่ืมในเมน ูSummer Salad & Pasta 

 The Happy Story Goes On Photo Contest : รายการประกวดภาพถ่ายในหวัข้อ “ความสขุ...ความ
ผกูพนัมีได้ทกุวนัท่ี S&P” ซึง่ได้รับการตอบรับท่ีดี มีผู้สนใจสง่ภาพเข้าร่วมการประกวดเป็นจํานวนมาก โดยผู้ เข้าประกวด
สามารถลุ้นรางวลัเงินสด และรางวลัอ่ืน ๆ รวม 80,000 บาทด้วยกนั 
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 ขนมไหว้พระจนัทร์ : เอส แอนด์ พี ถือเป็นเจ้าตลาดสําหรับเทศกาลขนมไหว้พระจนัทร์ ในปีท่ีผ่านมามีการ
ทําโปรโมชัน่สง่เสริมการขายทัง้ 4 ฟรี 1 และลด 15% สําหรับสมาชิกบตัร Joy Card และลกูค้า AIS ทําให้ยอดขายขนม
ไหว้พะจนัทร์มียอดขายเพิ่มขึน้ในช่วงเทศกาลท่ีผา่นมา 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านการศกึษา 

 โครงการเก่ียวกบัการศกึษาร่วมกบัสถาบนัการศกึษา และโรงเรียนตา่งจงัหวดั เช่น  
o เข้าร่วมกับกรมอาชีวศึกษาในการรับนักเรียนอาชีวะจากต่างจังหวดั เข้าฝึกงานในระบบทวิภาคีใน

หน่วยงานตา่ง ๆของบริษัท 
o ศนูย์การเรียนรับนกัเรียนด้อยโอกาสจากโรงเรียนราชประชานเุคราะห์และโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ทัว่

ประเทศเข้าเรียนในระดบั ปวช.สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก อาหารและโภชนาการ 
o เข้าร่วมกบักรมอาชีวศึกษาเพ่ือฝึกอบรมทกัษะในธุรกิจอาหารและเบเกอร่ีให้แก่คณะครูและนกัเรียน

โดยการสอนแตง่หน้าเค้ก  
o บริษัทได้เข้าร่วมและได้มีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา รวมทัง้การบริจาคเงินสนบัสนนุ อปุกรณ์ต่าง ๆ

ให้กบัสถาบนัการศึกษาอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น โครงการ S&P Kitchen for Kids ปรับปรุงโรงครัวให้กบัโรงเรียนในถ่ิน
ทรุกนัดาร สร้างห้องสขุาท่ีถกูสขุลกัษณะให้โรงเรียนในตา่งจงัหวดัรวม 3 แหง่  

o สง่เสริมกิจกรรมฝึกทกัษะด้านการแต่งหน้าเค้ก อย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 ให้กบันกัเรียนระดบัประถม
เป็นจํานวน 35 โรงเรียน 
 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 คณุภทัรา ศิลาออ่น เข้ารับพระราชทานโลเ่ชิดชเูกียรติ “สตรีไทยดีเด่น” ประจําปี 2554 จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พร้อมจดัทําเค้กขนาด 999 ปอนด์ และคกุกีเ้พ่ือนํารายได้มอบให้วนัสตรีไทย 

 การมอบเงินและผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ ประสบภัยนํา้ท่วมทัง้ในกรุงเทพและต่างจังหวัด จัดโครงการ    
“นํา้ใจไมตรี  S&P มีให้คณุ” ลงพืน้ท่ีมอบอาหารและเคร่ืองอปุโภคบริโภคให้กบัผู้ประสบภยันํา้ท่วม รวมทัง้มอบเงินสมทบ
ทนุร่วมสร้างสขุาลอยนํา้ พระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภยันํา้ทว่ม 

 ร่วมกบักรมราชทณัฑ์ “คืนคนดีสู่สงัคม” ด้วยการมอบผลิตภณัฑ์ในวนัพระราชทานอภยัโทษ  5 ธันวาคม 
และรับสมคัรผู้ ต้องราชทณัฑ์ท่ีได้รับพระราชทานอภยัโทษเข้าทํางานกบับริษัทฯ 

 โครงการเพ่ือช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส และกิจกรรมให้เยาวชน ได้แก่ 
o โครงการ Cake A Wish Make A Wish โดยมอบเค้กให้เด็ก คนพิการ คนชรา และผู้ ด้อยโอกาสให้แก่ 

20 มลูนิธิ 
o จดัโครงการเติมรอยยิม้ให้น้อง ..ปี  6 เลีย้งอาหารกลางวนัเดก็ด้อยโอกาสท่ีมลูนิธิสนัติสขุ 

 
นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นส่วนหนึ่งท่ีเข้าร่วมสนบัสนนุในด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ให้แก่ องค์กร สถาบนั และ

หน่วยงานในภาครัฐ และเอกชน ในกิจกรรมตา่ง ๆอยา่งมากมาย  
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4.4. การจัดหาวัตถุดบิของบริษัท 
 

4.4.1. นโยบายด้านการจัดซือ้-จัดหา  
 บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่และด้วยตระหนกัดีว่าผลิตภณัฑ์

ของบริษัทจะต้องมีคณุภาพ สะอาด ปลอดภยัและมีมาตรฐานเดียวกนัเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ของ
บริษัท ดงันัน้นโยบายด้านการจดัซือ้-จดัหา วตัถดิุบ บรรจภุณัฑ์เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต บรรจภุาชนะและบรรจภุณัฑ์ท่ี
หีบห่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากโรงงานไปยังร้านอาหารและร้านเบเกอร่ีของบริษัท จึงต้องผ่านกระบวนการคัดสรร/
คดัเลือกเป็นอย่างดี โดยในปี 2554 บริษัทมีแผนงานในการพฒันาปรับปรุงกระบวนการสรรหาวตัถดิุบ บรรจภุณัฑ์ การ
บริหารต้นทนุคลงัสนิค้า ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการบริหารจดัการอย่างมีคณุภาพซึง่ทําให้
บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายและสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของบริษัทในระยะยาว สรุปได้ ดงันี ้
 

(1) มุ่งเน้นความมีคุณภาพและต่อเน่ือง โดยวตัถดิุบ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ท่ีบริษัทจัดซือ้ บริษัทได้
กําหนดให้มีกระบวนการในการคดัสรร/คดัเลือก ตัง้แต่ คู่ค้า ผู้ ให้บริการ ต้องมีคุณสมบติัตรงตามท่ีบริษัทกําหนด เช่น      
คูค้่า เป็นเจ้าของแหลง่ผลติวตัถดิุบ ภาชนะและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีมาตรฐานและคณุภาพการให้บริการ คู่ค้า เป็นผู้ ให้บริการท่ี
มีศกัยภาพในการจดัซือ้ วตัถดิุบ สนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและสามารถจดัหาวตัถดิุบ สินค้าจดัสง่ให้กบับริษัทได้อย่าง
เพียงพอตามความต้องการของบริษัท ในขณะท่ีราคาไม่ผนัแปรอย่างมีนยัสําคญัซึง่สง่ผลกระทบต่อการบริหารต้นทนุการ
ผลติของบริษัทเป็นสําคญั  

 

(2)  มีมาตรฐานเดียวกัน โดยวตัถดิุบ ภาชนะและบรรจภุณัฑ์ท่ีบริษัทจดัซือ้ต้องมีมาตรฐานเดียวกนั เช่น 
มีความสดและใหม ่มีความสะอาด มีความปลอดภยั และไมมี่สารปนเปือ้นซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์และผู้บริโภค 
ซึ่งบริษัทได้จดัให้มีกระบวนการทดสอบวตัถดิุบ ภาชนะและบรรจุภณัฑ์อย่างเพียงพอและเช่ือมัน่ได้ว่าวตัถดิุบ ภาชนะ
และบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเพียงพอเช่ือถือได้และเม่ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทถึงมือผู้บริโภค มีความสด 
สะอาดและปลอดภยัและมีคณุคา่ทางโภชนาการด้วยมาตรฐานเดียวกนั  

 

(3)  สนับสนุนคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนและเสริมสร้าง
พนัธมิตรธุรกิจในระยะยาวด้วยเหตผุลท่ีวา่การดําเนินธุรกิจให้เติบโตในระยะยาวนัน้ปัจจยัความสําเร็จหนึ่งคือการสง่เสริม
และสนับสนุนแก่คู่ค้าและพันธมิตรให้เติบโตเคียงข้างไปพร้อมกับบริษัท โดยการจัดให้มีการช่วยเหลือเพ่ือแก่ปัญหา
ร่วมกันในการเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่คู่ค้าและพนัธมิตรเพ่ิมขึน้ เช่น การให้ข้อมลูเก่ียวกับความต้องการวตัถดิุบและ
ผลติภณัฑ์สําหรับแตล่ะช่วงระยะเวลาตามแผนงานการผลติและแผนการตลาด 

 

(4)  บริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในกระบวนการจดัซือ้และจดัหาวตัถดิุบ ภาชนะ และ
บรรจภุณัฑ์ บริษัทมีการจดัทําแผนงานการจดัซือ้-จดัหาวตัถดิุบ ภาชนะ และบรรจภุณัฑ์เป็นการล่วงหน้าตามระยะเวลา
และความต้องการของโรงงานและแผนการตลาด จึงมีผลทําให้การบริหารคลงัสินค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึน้โดยสามารถ
ประมาณการความต้องการซึ่งส่งผลต่อการบริหารและจดัการต้นทนุสินค้าในภาพรวมได้เป็นอย่างดี มีการประสานงาน
ร่วมกบัฝ่ายวิจยัและพฒันา ฝ่ายการตลาดเพ่ือวางแผนในการจดัหาวตัถดิุบ ภาชนะ และบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ให้เหมาะสมกบั
ภาวะกาลในปัจจบุนัส่วนวตัถดิุบท่ีคณุสมบติัผนัแปรเปล่ียนแปลงไปตามฤดกูาล มีการกําหนดคณุสมบติัและสิ่งทดแทน
อยา่งชดัเจน  
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ในปี 2555 บริษัทยงัคงตระหนักและให้ความสําคญัในเร่ืองมาตรฐานคณุภาพ ความสะอาด ความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร การบริหารต้นทุนวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ์ อย่าง
ต่อเน่ืองตัง้แต่ขัน้ตอนในการจดัซือ้-จดัหา คู่ค้า ผู้จดัจําหน่าย(Suppliers) กระบวนการผลิต การควบคมุคณุภาพระหว่าง
การจดัเก็บก่อน การบริหารคลงัสนิค้า ดงันี ้

 พฒันาการดําเนินงานของทกุหน่วยงานเพ่ือความสอดคล้องกบัมาตรฐานและข้อกําหนดกฎหมาย 

 ส่ือสารและให้ความรู้ด้านความปลอดภยั คณุภาพ โภชนาการ และสขุภาพแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียใน
ธุรกิจของ เอส แอนด์ พี และ พนกังานในองค์กร 

 พฒันาเครือข่ายวิชาการและผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือความมัน่ใจในการพฒันามาตรฐานความปลอดภยัและ
คณุภาพอาหาร 

 พฒันาทีมคณุภาพให้มีทกัษะการประเมินความเส่ียงเพ่ือความมัน่ใจในการบริหารจดัการเชิงป้องกนั 

 นํามาตรฐานสากล และเทคโนโลยี มาช่วยในการพฒันาและประยกุต์ใช้มาตรฐานความปลอดภยัและ
คณุภาพอาหาร 

 จดัระบบงาน/ผู้ รับผิดชอบ ให้รองรับกรณีเกิดปัญหา/แก้ปัญหา ให้มีกระบวนการท่ีสัน้ กระชบั รวดเร็ว  

 ทบทวนผู้ขาย และ ต้นทุนวตัถุดิบ สินค้า กระบวนการในการส่งมอบสินค้า ของสาขา/ เบเกอร่ีชอพ 
ท่ีตัง้อยูใ่นตา่งจงัหวดัตามภมิูภาคตา่งๆ 

 สร้างระบบการบริหารคลงัสนิค้าท่ีมีประสทิธิภาพให้ดีย่ิงขึน้ 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

5.1. ทรัพย์สนิถาวร 
 

บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีดินและอาคารใช้เป็นสํานกังาน  และโรงงาน  มีมลูค่าทางบญัชี
สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
 

ที่ดนิและอาคาร ลักษณะกรรมสทิธ์ิ มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ท่ีดิน 3 แปลง รวมเนือ้ท่ี 109 ตารางวา 
เลขท่ี 457-457/6 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

เจ้าของ 7.88 

ท่ีดิน 16 แปลง รวมเนือ้ท่ี 7 ไร่ 93 ตารางวา 
เลขท่ี 2-2/1 ซอยสขุมุวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของและสทิธิการ
เช่า 

21.10 

ท่ีดิน 1 แปลง รวมเนือ้ท่ี 147 ตารางวา 
ซอยสขุมุวิท62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของ 5.59 

ท่ีดิน 4 แปลง รวมเนือ้ท่ี 88 ตารางวา 
เลขท่ี 335 ถนนบอนด์สตรีท อําเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 

เจ้าของ 14.96 

ท่ีดิน 1 แปลง เนือ้ท่ี 2 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา 
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั เลขท่ี 65/5 หมูท่ี่ 4 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของ 
 

17.93 
 

ท่ีดิน 1 แปลง เนือ้ท่ี 2 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา  
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั เลขท่ี 65/4 หมูท่ี่ 4 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของ 20.00 

ท่ีดิน 1 แปลง เนือ้ท่ี 38 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา 
เลขท่ี 86 หมู ่4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจ้าของ 142.60 
 

ท่ีดิน 3 แปลง 3 คหูา เนือ้ท่ี 80 ตารางวา  
เลขท่ี 75/51-53 หมู ่6 ตําบลรัษฎา 
อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต  

เจ้าของ 0.57  
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ที่ดนิและอาคาร ลักษณะกรรมสทิธ์ิ มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ท่ีดิน 3 แปลง 3 คหูา เนือ้ท่ี 97 ตารางวา  
เลขท่ี 300/9 ถนนมณีนพรัตน์ ตําบลศรีภมิู  
อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 

เจ้าของ 7.13 
 

ท่ีดิน 3 แปลง เนือ้ท่ี 3 ไร่  
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของ 23.30 

อาคารสํานกังานใหญ่ 7 คหูา 5 ชัน้ 
เลขท่ี 457-457/6 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

เจ้าของ 0.00 

อาคารโรงงานเบเกอร่ี สขุมุวิท 62 
เลขท่ี2-2/1 ซอยสขุมุวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของ 0.68 

อาคารสํานกังาน ร้านอาหาร สาขาเมืองทอง สงู 6 ชัน้ 
เลขท่ี 335 ถนนบอนด์สตรีท อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

เจ้าของ 3.88 

อาคารโรงงานไส้กรอก ครัวกลาง เส้นพลาสต้า 2 ชัน้ 3 หลงั 
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั เลขท่ี 65/5 หมูท่ี่ 4 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของ 41.00 

อาคารโรงงานเบเกอร่ีเชียงใหม ่ 
เลขท่ี 11/2 ถนนเชียงใหม่-ลําพนู อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 
จงัหวดัเชียงใหม่  

เจ้าของ 0.57 

อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5 
เลขท่ี 86 หมู ่4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจ้าของ 40.51 

อาคารโรงงานทําเบเกอร่ีภเูก็ต  
เลขท่ี 75/51-53 หมู ่6 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต  

เจ้าของ 2.15 

ร้านอาหาร สาขา บางพลี 
เลขท่ี 86 หมู ่4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจ้าของ 3.61 

อาคารสํานกังาน ร้านอาหาร สาขาช้างเผือก  
เลขท่ี 300/9 ถนนมณีนพรัตน์ ตําบลศรีภมิู 
อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่ 

เจ้าของ 1.52 
 

หมายเหตุ  :   * บริษัท ไมมี่ภาระผกูพนัใด ๆ    
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5.2. พืน้ที่เช่าดาํเนินงาน 
พืน้ท่ีการดําเนินงานของกิจการร้านอาหารและร้านเบเกอร่ีของ S&P สว่นใหญ่จะทําสญัญาเช่าระยะเวลา

สัน้ 3 ปี เพ่ือลดภาระการผูกพนัและเงินลงทุนท่ีค่อนข้างสงู เน่ืองจากความผนัแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าท่ี
เปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก อยา่งไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาจะเป็นการเช่าพืน้ท่ีระยะยาวภายในอาคารและศนูย์การค้า 
มีมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีรวมสว่นปรับปรุงแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สรุปได้ดงันี ้
 

สาขา ระยะเวลาเช่า มูลค่าตามบัญชี      
(ล้านบาท) 

ฟอร่ัม ชลบุรี 
ศนูย์การค้าฟอร่ัม ชลบรีุ 
เนือ้ท่ี   233   ตรม. 

เช่าระยะเวลา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2557 

0.77 

อมิพีเรียล สาํโรง 
ศนูย์การค้าอิมพีเรียลพลาซา่สําโรง 
เนือ้ท่ี   302  ตรม. 

เช่าระยะเวลา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2560 

4.46 

แมก็แวลู สุขาภบิาล1 
ศนูย์การค้าแม็กแวล ูสขุาภิบาล 1 
เนือ้ท่ี  400  ตรม. 

เช่าระยะเวลา 20 ปี 
สิน้สดุปี 2555 

0.19 

สีลม คอมเพล็กซ์ 
ศนูย์การค้าสีลมคอมเพลก็ซ์ 
เนือ้ท่ี   228    ตรม. 

เช่าระยะเวลา 20 ปี 
สิน้สดุปี 2554  

0.00 

เซน็ทรัล บางนา 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลบางนา 
เนือ้ท่ี   381   ตรม. 

เช่าระยะเวลา 30 ปี 
สิน้สดุปี 2566 

7.56 

รอยัล เจริญนคร 
ศนูย์การค้ารอยลัพลาซา่เจริญนคร 
เนือ้ท่ี   384   ตรม. 

เช่าระยะเวลา 20 ปี 
สิน้สดุปี 2554 

0.00 

อาร์ซีเอ  
ศนูย์การค้ารอยลั ซิตี ้ อเวนิว อาคารแถว 4.5 
ชัน้  บลอ็ก บี  (3  คหูา)   
เนือ้ท่ี   901.68   ตรม. 

เช่าระยะเวลา 26 ปี 
สิน้สดุปี 2562 

5.79 

อาร์ซีเอ  
ศนูย์การค้ารอยลั ซิตี ้อเวนิว อาคารแถว   
4.5  ชัน้ บลอ็ก ซี  (3 คหูา) 
เนือ้ท่ี  649.68   ตรม. 

เช่าระยะเวลา 11 ปี  5  เดือน 
สิน้สดุปี 2563 

5.89 

เฉลมิกรุง  
โรงภาพยนต์เฉลิมกรุง 
เนือ้ท่ี  387    ตรม. 

เช่าระยะเวลา 30 ปี 
สิน้สดุปี 2563 

8.75 
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สาขา ระยะเวลาเช่า มูลค่าตามบัญชี      
(ล้านบาท) 

ฟิวเจอร์พาร์ค บางแค 
ศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค      
เนือ้ท่ี  350   ตรม. 

เช่าระยะเวลา 27 ปี 
สิน้สดุปี 2563 

8.96 

เซน็ทรัล ป่ินเกล้า 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลป่ินเกล้า 
เนือ้ท่ี  253   ตรม. 

เช่าระยะเวลา 20 ปี 
สิน้สดุปี 2558 

2.92 

ไดอาน่า หาดใหญ่  
ห้างสรรพสนิค้าไดอาน่า หาดใหญ่     
เนือ้ท่ี  310   ตรม. 

เช่าระยะเวลา 13 ปี 11 เดือน 
สิน้สดุปี 2565 

8.77 

มาบุญครองเซน็เตอร์ 
อาคาร เอม็ บี เค เซน็เตอร์ 
เนือ้ท่ี  40.67   ตรม. 

เช่าระยะเวลา 10 ปี 
สิน้สดุปี 2563 

13.05 

เดอะมอลล์ โคราช  
ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์ โคราช 
เนือ้ท่ี   225  ตรม. 

เช่าระยะเวลา 26 ปี 
สิน้สดุปี 2570 

10.11 

อาคารโรงงานเบเกอร่ี สุขุมวิท 62 
เลขท่ี2-2/1 ซอยสขุมุวิท 62 แยก 3  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

สทิธิการเช่าท่ีดิน 
สิน้สดุปี 2563 

0.43 

สุวรรณภูมิ 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 
เนือ้ท่ี    200    ตรม. 

เช่าระยะเวลา   5  ปี 
สิน้สดุปี 2554 

0.00 

 
สําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การดําเนินงานท่ีใช้ผลิตสินค้าของบริษัทจะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลาง มีมลูค่า

สนิทรัพย์รวม ณ 31 ธนัวาคม 2554 ดงันี ้  
 

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  มูลค่าตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 187.90 

เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ 298.78 
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5.3. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัท มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ียงัเปิดดําเนินงานอยู่ซึง่ประกอบธุรกิจ
ต่าง ๆท่ีจะเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอาหารเป็นสว่นใหญ่ มีมลูค่ารวมประมาณ 90 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมประมาณร้อยละ 3.43 ของสินทรัพย์รวมทัง้นี ้นโยบายด้านการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม     
จะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และจํากดัเฉพาะธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท ซึง่หากมีธุรกิจใดท่ี
น่าสนใจและมีผลตอบแทนท่ีดี บริษัทก็อาจจะพิจารณาเข้าไปลงทนุ โดยการเข้าลงทนุดงักลา่วต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นสําคญั สําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการท่ีเป็น
ตวัแทนของบริษัทเข้าร่วมบริหารงานตามสดัสว่นท่ีบริษัทถืออยู ่เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีสําคญั และควบคมุการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้ถกูต้องเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ปัจจบุนับริษัท ไม่มีคดีหรือข้อพิพาทใดๆท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 
5 ของส่วนผู้ ถือหุ้น หรือคดีท่ีกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีนยัสําคญั  หรือคดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกติของบริษัท 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

7.1. หลักทรัพย์ของบริษัท 
หลกัทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 

523,431,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 104,686,273 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นทนุเรียกชําระแล้ว
จํานวน 523,431,365 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 104,686,273 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
 

7.2. โครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงนิ 
เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2553 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2553 มีมติอนมุติัโครงการซือ้หุ้นคืน

เพ่ือบริหารทางการเงิน เน่ืองจากบริษัทมีสภาพคล่องสว่นเกิน โดยให้ซือ้หุ้นสามญัคืนในจํานวนไม่เกิน 10,468,627 หุ้น      
คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และวงเงินสงูสดุท่ีจะใช้ในการซือ้หุ้นคืนไม่เกิน 350 ล้านบาท กําหนด
ระยะเวลาซือ้คืนตัง้แต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2553 ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2553 เม่ือสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่วบริษัท ได้ทําการ
ซือ้หุ้นคืนในตลาดหลกัทรัพย์จํานวน 6,604,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.31 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด รวมจํานวน
เงินท่ีใช้ไปในการซือ้หุ้นคืนทัง้หมด 250,951,475 บาท 
 

7.3. ผู้ถือหุ้น 
สําหรับรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2555 

มีดงันี ้
 กลุ่มผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุม่ศิลาออ่น  และกลุม่ไรวา 41,792,720 39.92 
2 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 30,717,084 29.34 
3 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 6,604,600 6.31 
4 นางสภุาพรรณ  พิชยัรณรงค์สงคราม 3,619,000 3.46 
5 SOMERS (U.K.) LIMITED 2,271,200 2.17 
6 นายอยทุธ์  ชาญเศรษฐิกลุ 1,474,400 1.41 
7 CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH 1,220,000 1.19 
8 นางปริญญา ขนัเจริญสขุ 1,042,462 1.00 
9 นายนิติ โอสถานเุคราะห์ 960,100 0.92 

10 นายพิทกัษ์  พิเศษสทิธ์ิ 830,000 0.79 
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7.4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทกุปีในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงิน
รวม แตก่ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องไมเ่กินกวา่กําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีท่ีงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีผลขาดทนุสะสมอยูจ่ะไมพ่ิจารณาจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ บริษัทจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายวา่
ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัท่ีกําหนดไว้ และคํานงึถงึสภาพคลอ่งของบริษัทท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบ
ตอ่กิจการอยา่งมีนยัสําคญั สว่นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการ
ดําเนินงานเช่นกนั 

 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2555 ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทมีมติเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2555 ซึง่ประชมุในวนัท่ี 26 เมษายน 2554 พิจารณารับรองการจ่าย
ปันเงินผลระหวา่งกาล ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 และพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท หรือคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มในอตัราหุ้นละ 
2.75 บาท ซึง่เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีเสนอแล้ว จะคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลร้อยละ 86.45   

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2554 เทียบกับปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2554 2553 
1.  กําไรสทุธิ   (ล้านบาท) 453.81 383.00 
2.  จํานวนหุ้น   (หุ้น) 98,081,673 98,081,673 
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 
     3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล    (บาท/หุ้น) 
     3.2  เงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่ม   (บาท/หุ้น) 

 
1.25 
2.75 

 
1.25 
2.00 

4.  เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจํานวนเงิน 
     4.1  เงินปันผลระหวา่งกาล     (ล้านบาท) 
     4.2  เงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่ม    (ล้านบาท)    

 
122.60 
269.72 

 
122.60 
196.16 

5  อตัราการจ่ายปันผลร้อยละ  (ร้อยละ) 86.45 83.23 
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8. การจัดการ 
 

 8.1. โครงสร้างกรรมการบริษัท 
 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร โดย
มีรายละเอียดและขอบเขตอํานาจหน้าท่ีดงันี ้
  

1. คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 
 

รายช่ือกรรมการ / ตําแหน่ง 

การร่วมประชมุ/
การประชมุ
ทัง้หมด 

(รวม AGM) 

กรรมการ
บริษัท 

การร่วม
ประชมุ/ 
การประชมุ
ทัง้หมด 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

การร่วม
ประชมุ/ 
การประชมุ
ทัง้หมด 

กรรมการ 
สรรหาและ
กําหนด

คา่ตอบแทน 

รวมทัง้สิน้ 

1. นางภทัรา  ศิลาออ่น / ประธานกรรมการ 8/8 510,000 - - - - 510,000 
2. ร้อยโทวรากร  ไรวา /  รองประธานกรรมการ 8/8 360,000 - - - - 360,000 
3. นายประเวศวฒิุ  ไรวา / กรรมการผู้จดัการใหญ่ 8/8 360,000 - - - - 360,000 
4. นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา / กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8/8 520,000 5/5 260,000 - - 780,000 

5. นางสาวโสภาวดี  อตุตโมบล /  กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ      

8/8 520,000 5/5 180,000 - - 700,000 

6. นายอวิรุทธ์  วงศ์พทุธพิทกัษ์ /  กรรมการอิสระ 
และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

8/8   520,000 - - 2/2 15,000  535,000 

7. นางปัทมาวลยั  รัตนพล  / กรรมการ 6/8   413,333 - - - -    413,333 
8. นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ  / กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 
(ได้รับแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554) 

 40,000  20,000   60,000 

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค  /  กรรมการ 
ได้รับแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555) 

       

10. นายขจรเดช   ไรวา /  กรรมการ 7/8 340,000 - - - - 340,000 
11. นางเกษสดุา ไรวา / กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 7/8 340,000 - - - - 340,000 
12. นายวิทรู ศิลาอ่อน / กรรมการและเลขานกุาร

บริษัท 
8/8 293,333 - - - - 293,333 
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รายช่ือกรรมการ / ตําแหน่ง 

การร่วมประชมุ/
การประชมุ
ทัง้หมด 

(รวม AGM) 

กรรมการ
บริษัท 

การร่วม
ประชมุ/ 
การประชมุ
ทัง้หมด 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

การร่วม
ประชมุ/ 
การประชมุ
ทัง้หมด 

กรรมการ 
สรรหาและ
กําหนด

คา่ตอบแทน 

รวมทัง้สิน้ 

กรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2554        
1. นายดสุิต   นนทะนาคร /   กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ (เสียชีวิต 6 กนัยายน 2554) 
5/6 400,000 3/3 110,000 0/1 - 510,000 

2. นางปรารถนา  มงคลกลุ / กรรมการ 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2554) 

4/8 440,000 - - 2/2 10,000 450,000 

3. นายพจน์   วิเทตยนตรกิจ / กรรมการ  
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2553) 

- 66,667 - - - - 66,667 

4. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค / กรรมการ            
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2553) 

 66,667 - - - - 66,667 

                   รวมทัง้สิน้  5,190,000  570,000  25,000 5,785,000 
 

หมายเหตุ คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นคา่ตอบแทนท่ีได้รับในฐานะกรรมการ  อนัได้แก่ 
  บําเหน็จกรรมการ  สําหรับประธานกรรมการ ในอตัรา 300,000 บาท กรรมการบริษัท ในอตัราทา่นละ 200,000 บาท 
  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท สําหรับประธานกรรมการ ในอตัรา 30,000 บาท/ครัง้ กรรมการบริษัทในอตัรา  

20,000 บาท/ครัง้/ทา่น 
  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธานกรรมการ ในอตัรา 30,000 บาท/ครัง้ กรรมการตรวจสอบ       

ในอตัรา 20,000 บาท/ครัง้/ทา่น 
  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน สําหรับประธานกรรมการ ในอตัรา 15,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ในอตัรา 10,000 บาท/ครัง้/ทา่น 
  ทัง้นี ้มีผลตัง้แตก่ารประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2554 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 (1) มีอํานาจหน้าท่ีจดัการบริษัทให้เป็นตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมทัง้ติดตามดแูลให้มี

การปฏิบติัตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ 
(3) กําหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงของกิจการ รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี รวมทัง้

ดแูลให้มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
(4) กํากบัและควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผลรวมทัง้มีอํานาจมอบหมายแตง่ตัง้กรรมการจํานวนหนึง่ให้เป็นกรรมการบริหาร เพ่ือดําเนินการ
อยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่ง 

(5) กําหนดกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทจากกรรมการจํานวน 2 ทา่นซึง่มิได้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(6) จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้   
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ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดคํานิยามความเป็นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึง่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
 

คาํนิยาม “กรรมการอสิระ” 
กรรมการอิสระ หมายถงึ บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้กําหนด กลา่วคือ  
- ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
- เป็นกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจําหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในระยะเวลาท่ีผา่นมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

- เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการ
บริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

- เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
- เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
  

นอกจากนีแ้ล้วยงัต้องสามารถแสดงความเหน็หรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจท่ีได้มอบหมาย โดยไมต้่อง
คํานงึถงึผลประโยชน์ใดๆท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือตําแหน่งหน้าท่ีและไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดๆ
รวมทัง้ไมมี่สถานการณ์ใดๆท่ีจะมาบีบบงัคบัทําให้ไมส่ามารถแสดงความเหน็ได้ตามท่ีพงึจะเป็น  
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 7/2554 เม่ือ

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
1. นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบญัชีการเงิน 
3. นางสาวโสภาวดี  อตุตโมบล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผลรวมทัง้สง่เสริมให้มีการนําระบบ Control Self Assessment มาใช้ใน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน 
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(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท  

(5) การสง่เสริมให้มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(6) การกํากบัดแูลการประเมินการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
(7) การพิจาณาแตง่ตัง้ โยกย้าย การเลกิจ้าง การประเมินผล การฝึกอบรบ ผู้ อํานวยการสํานกังานตรวจสอบ 
(8) การพิจารณาอนมุติังบประมาณกําลงัพล การลงทนุ คา่ใช้จ่ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ  
(9) พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ เสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ
ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

(10) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทซึง่รายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

(11) การได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการชีแ้จงแสดงหลกัฐานในเร่ืองท่ีเหน็วา่มีความจําเป็นและ
พิจารณาในการจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ ชํานาญเฉพาะเร่ืองมาให้คําปรึกษาและเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมใน
เร่ืองนัน้ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

(12) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการตรวจสอบมีการประชมุอยา่งสม่ําเสมออยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้และมีการรายงานตอ่คณะกรรมการ

บริษัท ซึง่ในปี 2554 มีการประชมุจํานวน 5 ครัง้ ทัง้นี ้จํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
แตล่ะทา่นท่ีเข้าประชมุในปีท่ีผา่นมา โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “คณะกรรมการบริษัท” 
 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ตามมติท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์ และกระบวนการใน
การสรรหากรรมการและกําหนดอตัราคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยให้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทจาก กรรมการผู้
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จํานวน ไมน้่อยกวา่  
3 คน และให้คณะกรรมการบริษัท คดัเลือกกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี
ได้รับการแตง่ตัง้ และกรณีครบกําหนดวาระแล้วอาจแตง่ตัง้ให้กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเดิมกลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึง่ก็ได้  
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รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วย 

1. นายอวิรุทธ์  วงศ์พทุธพิทกัษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2. นายปิยะ    ซอโสตถิกลุ  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นางปัทมาวลยั   รัตนพล  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ทําหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท และกําหนดอตัราคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท 
รวมทัง้อาจเชิญฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุหารือและแสดงความคิดเหน็ได้ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัของบริษัทมีดงันี ้ 
 

หน้าที่ในการสรรหา 
1. พิจารณาสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้หรือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้แล้วแตก่รณี 
2. พิจารณาทบทวนสดัสว่นจํานวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมตอ่สภาพ

กิจการ รวมทัง้การให้ข้อเสนอแนะในการคดัเลือกบคุคลผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการบริษัท 

  

หน้าที่ในการกาํหนดค่าตอบแทน 
พิจารณาและนําเสนอคา่ตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมในแตล่ะปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ

และผู้บริหารตัง้แตก่รรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั หรือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นอนมุติัแล้วแตก่รณี 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 ได้อนมุติัแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงขึน้ เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารความเส่ียงภายในองค์กร เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจบุนัมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซึง่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีได้รับการแตง่ตัง้แล้วนี ้จะดําเนินการจดัทํากฎบตัรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกําหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท
ตอ่ไป 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย  
1. นายวิทรู   ศิลาออ่น   กรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายจอห์น สก๊อต  ไฮเน็ค     กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายปิยะ    ซอโสตถิกลุ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
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5. คณะกรรมการบริหาร 
ในปี 2554 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ทา่น ประกอบด้วย 

1. ร้อยโทวรากร  ไรวา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายขจรเดช  ไรวา กรรมการบริหาร 
3. นายประเวศวฒิุ  ไรวา กรรมการบริหาร 
4. นางเกษสดุา  ไรวา กรรมการบริหาร 
5. นายวิทรู  ศิลาออ่น กรรมการบริหาร 
6. นายจอห์น สก๊อต  ไฮเน็ค กรรมการบริหาร 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 

1. ให้กรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึง่อยูภ่ายใต้กฎหมาย เง่ือนไข 
กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัท เว้นแตร่ายการท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้น 

2. มีอํานาจจดัทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยทุธ์ทางธรุกิจของบริษัทตอ่
คณะกรรมการ 

3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนมุติังบประมาณสําหรับการประกอบธุรกิจประจําปีและ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผนงานและกลยทุธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกบันโยบาย 
และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการ 

4. สําหรับการอนมุติัเก่ียวกบักิจการอนัจะเป็นพนัธะผกูพนับริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุติัโดยคณะ
กรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามตามหนงัสือรับรองเท่านัน้ 

5. ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัทฯทัง้นีอํ้านาจในการดําเนินการ ดงักลา่วข้างต้น
ไมร่วมถงึการดําเนินการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาและจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีสําคญัของ
บริษัทจดทะเบียนท่ีจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ ประเทศไทย 

6. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท  
 

การมอบอํานาจดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้กําหนดให้รายการท่ีกรรมการบริหารหรือบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยให้
กรรมการบริหาร ซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นีท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
ไมไ่ด้มอบอํานาจให้กรรมการผู้จดัการ ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได้ 
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5 . คณะผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะผู้บริหาร มีจํานวน 8 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายประเวศวฒิุ  ไรวา กรรมการผู้จดัการใหญ่  
2. นางเกษสดุา  ไรวา  กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ และ 
     กรรมการผู้จดัการใหญ่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั 
3. นายวิทรู  ศิลาออ่น กรรมการ/เลขานกุารบริษัท และ 
     รองผู้จดัการใหญ่อาวโุสธุรกิจอาหารในประเทศ 
4. นางพชัรี  จนัทรโชติ รองผู้จดัการใหญ่สายปฏิบติัการสาขา 
5. นายสมจิตร  กิติธีระกลุ รองผู้จดัการใหญ่สายการผลติเบเกอร่ี 
6. นายจงชนะ  จนัทมาศ รองผู้จดัการใหญ่สายการผลติอาหาร 
7. นายภากรณ์  ทิวเจริญ รองผู้จดัการใหญ่สายการขาย 
8. นางจนัท์นิภา  สริุยง รองผู้จดัการใหญ่อาวโุสบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั 

 

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏในเอกสารแนบ)
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แผนภมูิโครงสร้างการจัดการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สายบริหารและพฒันา           

ทรพัยากรบคุคล 

หน่วยงานสนับสนุนองคก์ร 

 สายบญัชีและการเงิน 

ธรุกิจการผลิต ธรุกิจอาหารในประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สาํนักกรรมการ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาย Supply chain 

 สายปฏิบตัิการสาขา S&P  

 สายวิจยัและพฒันา 
สายปฏิบตัิการสาขา Specialty 

 สายการผลิตอาหาร 

สายการขาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สายพฒันาธรุกิจ 

 สายการตลาด 

 สายการผลิตเบเกอรี่ 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

สาํนักงานตรวจสอบ 

สาํนักกรรมการ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

ศนูยพ์ฒันาระบบธรุกิจและการลงทุน 

กิจการองคก์ร 

สาํนักกฎหมาย 

 สาํนักกลยทุธ์ 

ศนูยก์ารเรียน S&P 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหาร  มีดังนี ้

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไมเ่คยมีประวติัการกระทําความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา  10  ปี  ท่ีผ่าน
มาเก่ียวกบั  

1. การถกูคําพิพากษาของศาลวา่กระทําความผิดอาญาเว้นแตค่วามผิดท่ีเก่ียวกบัระเบียบวินยัจราจรหรือ
ความผิดลหโุทษ  

2. การถกูคําพิพากษาของศาลให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุในบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ีถกูคําพิพากษาของศาลให้เป็นบคุคล

ล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 
 

8.2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 
บคุคลท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม

กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัและกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

การแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการบริษัท    
 

การคดัเลือกบคุคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผา่นขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา     
และกําหนดคา่ตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ตามมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกสรรบคุคลผู้ มี
คณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทให้มี
ประสทิธิภาพ และมีคณุสมบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง  

1. กรรมการของบริษัทเลือกตัง้โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นโดยมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คนและมีกรรมการอิสระอยา่ง
น้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดและไมน้่อยกวา่ 3 คน ซึง่กรรมการไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2. ในการเลือกตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯจะกระทําโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้   

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธาน ในท่ี
ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด     
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3. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการหมนุเวียนออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นจํานวน           
1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการแบง่เป็นสามสว่นไมไ่ด้ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3  โดยกรรมการ  
ทา่นท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหมไ่ด้ 

4. กรรมการทา่นใดจะลาออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระให้ย่ืนหนงัสือลาออกตอ่บริษัทและการ
ลาออกมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถงึบริษัท 

5. กรณีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการใหมแ่ทนตําแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงและบคุคลผู้ เป็นกรรมการใหม่จะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้โดยอาศยัมติของท่ีประชมุ   
ผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ และต้องใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงและมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  
    

การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกสรรบคุคลผู้ มีคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การ
ทํางานท่ีเก่ียวข้องท่ีจะเอือ้ประโยชน์ตอ่ระบบการกํากบัดแูลกิจการและการควบคมุภายในให้ได้มาตรฐานและเป็นไปใน
แนวทางท่ีถกูต้อง ซึง่ผู้ ได้รับการคดัเลือกต้องมีคณุสมบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

1. ให้แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามข้อกําหนดของ สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ไมน้่อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็น  
ผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบญัชีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ
งบการเงิน 

2. วาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 2 ปี เร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ีแตง่ตัง้ และกรณีหมด
วาระแล้วอาจแตง่ตัง้ให้กรรมการตรวจสอบเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ได้  

3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซึง่จํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน หากลดลงจนน้อยกวา่จํานวนดงักลา่วให้
ดําเนินการแตง่ตัง้เพิ่มเติมให้ครบจํานวนท่ีกําหนดภายใน 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีลดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหมจ่ะมี
วาระการดํารงตําแหน่งเทา่ระยะเวลาท่ีกรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยูใ่นคราวนัน้ 

4. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและเลือก
บคุคลท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบแล้วให้ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บคุคลท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคณุสมบติัดงันี ้ 
(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นีน้บัรวมถงึหุ้นท่ีถืออยูโ่ดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
(2)  เป็นกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี

เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ 
เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท 
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(3) เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงิน และ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถงึไม่มี
ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะดงักลา่วในเวลา ปี 1 ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้วเหน็วา่การเคยมีผลประโยชน์
หรือสว่นได้เสียนัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระของ
กรรมการตรวจสอบ  

(4)  เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(5)  เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท     

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
(6)  เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเหน็หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว  

   (7)  เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญท่ีเหมาะสม  
 

เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทอยา่งชดัเจนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท   
ครัง้ท่ี 2/2553 โดยมอบให้ นายวิทรู  ศิลาออ่น ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเหน็
หรือรายงานผลตอ่คณะกรรมการในการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  รวมทัง้กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน
จํากดั  กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท
ตอ่ไป  โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีดําเนินการ  ดงันี ้ 

1. จดัทําและจดัเก็บเอกสารได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท รวมถงึงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร    
3. ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีคณะกรรมการต้องทราบในการทําหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ 
4. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ  

 
8.3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 
บริษัทได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผลโดยพิจารณาถงึความเหมาะสมและ

สอดคล้องกบัความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกบับริษัทในกลุม่ธุรกิจในระดบั
เดียวกนัโดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินบําเหน็จและเบีย้ประชมุ  อนึง่กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ได้รับคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุตามความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้  ทัง้นีบ้ริษัทได้ขออนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการจาก
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในทกุปี 
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8.3.1.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2554 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 มีมติอนมุติัคา่ตอบแทน
กรรมการ แยกเป็นดงันี ้
 

คณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเฉพาะ

กรรมการที่มไิด้เป็น
ผู้บริหาร(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธาน  - 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 15,000 30,000 

กรรมการ 10,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและ 
กําหนดคา่ตอบแทน 

ประธาน  - 15,000 

กรรมการ  - 10,000 

 
 ทัง้นีค้า่ตอบแทนประจําและคา่เบีย้ประชมุดงักลา่วข้างต้น ให้มีผลเร่ิมใช้ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป 
จนกวา่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะได้พิจารณาเหน็วา่คา่ตอบแทนดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือ
สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้
ทําการแก้ไขเปล่ียนแปลงตอ่ไป 
 และกําหนดคา่บําเหน็จประจําปีแก่ประธานคณะกรรมการบริษัท 300,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ทา่นใน
อตัราทา่นละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,500,000 บาท และให้กําหนดจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการ 
   สรุปในปี 2554  คา่ตอบแทนท่ีคณะกรรมการได้รับโดยเปรียบเทียบกบัปี 2553 เป็นดงันี ้
 

 
คา่ตอบแทน 

ปี 2554 ปี 2553 
จํานวน 
(ทา่น) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(ทา่น) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คา่ตอบแทนประจําเฉพาะกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร 7 1,210,000 - - 
คา่เบีย้ประชมุ 
เงินบําเหน็จกรรมการ 

12 
16 

2,075,000 
2,500,000 

12 
12 

1,300,000 
2,550,000 

รวม  5,785,000  3,850,000 
 

ทัง้นีค้า่ตอบแทนท่ีคณะกรรมการได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทอนัได้แก่ คา่ตอบแทนประจํา เงินบําเหน็จและ
เบีย้ประชมุ ซึง่ได้แบง่แยกแสดงเป็นรายบคุคล   โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ  “คณะกรรมการบริษัท” 
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8.3.2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
 

บริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีพิจารณาถงึ
ความเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานะทางการเงิน ผลประกอบการและกําไรสทุธิของบริษัท  โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ผู้บริหารร่วมกนักําหนดตวัชีว้ดัและการประเมินผลการปฏิบติังานในแตล่ะปี  เพ่ือกําหนดคา่ตอบแทนให้สะท้อนถงึผลการ
ปฏิบติังานจริงและสร้างแรงจงูใจในการปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลดีขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

สรุปในปี 2554 คา่ตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับ โดยเปรียบเทียบกบัปี 2553 เป็นดงันี ้
 

 
คา่ตอบแทน 

ปี 2554 ปี 2553 
จํานวน (ทา่น) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ทา่น) จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 11 22,848,000 12 24,015,600 
โบนสั  เงินรางวลัพิเศษ และคา่พาหนะ 11 5,435,000 12   5,292,355 

รวม  28,283,000  29,307,935 
 

ทัง้นีค้า่ตอบแทนดงักลา่วข้างต้นไมไ่ด้นําคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารบางทา่นท่ีเป็น
กรรมการ  และได้รับคา่ตอบแทนในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการบริษัทดงัได้แสดงรายละเอียดในหวัข้อ  “คณะกรรมการ
บริษัท”   มารวมคํานวณด้วย 

 
8.3.3. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

 
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนสั บริษัทได้จดัค่าตอบแทนและสวสัดิการ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน อยา่ง

เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของบริษัทและการเปรียบเทียบกบัองค์กรอ่ืน ๆ       
อาทิ รถยนต์ประจําตําแหน่ง กองทนุสํารองเลีย้งชีพ การประกนัชีวิต การประกนัอบุติัเหต ุการตรวจร่างกายประจําปี        
คา่รักษาพยาบาล  เงินสงเคราะห์กรณีพนกังานหรือครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น  

 

8.4. นโยบายในการด้านทรัพยากรบุคคล 
 
บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของทรัพยากรบคุคลวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ต่อองค์กร มุง่มัน่ในการสร้างและ

พฒันาบคุลากรให้มีความพร้อมในการแข่งขนัทางธุรกิจ ได้มีการพฒันาระบบการดแูลเอาใจใสพ่นกังาน และระบบการ
พฒันาบคุลากรทกุระดบั เพ่ือรักษาและเพิ่มคณุคา่ตอ่บคุลากรท่ีมีคณุคา่ตอ่องค์กร เป็นการรักษาบคุลากรท่ีมีคณุคา่ตอ่
องค์กร รวมถงึบคุลากรท่ีมีความสามารถสงูให้อยูก่บัองค์กรได้อยา่งมีความสขุ  

นอกจากนีเ้ราได้เปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงศกัยภาพ และพฒันาทกัษะความชํานาญในฝีมืออยา่งตอ่เน่ือง 
ด้วยการจดัประกวด Super Chef ในการคิดค้นเมนอูาหารใหม ่การแข่งขนัการแตง่หน้าเค้ก การแข่งขนั Barista และ Latte 
Art  ทําให้องค์กรสามารถผลิตบคุลากรท่ีมีทกัษะความชํานาญในด้านตา่ง ๆ เพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจทัง้ใน
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ประเทศและตา่งประเทศ การสนบัสนนุการพฒันาบคุลลากรและสร้างคนโดยผ่านการดําเนินงานของ “ศนูย์การเรียน เอส 
แอนด์ พี” ซึง่ผา่นการอนญุาตจากกระทรวงศกึษาธิการ เปิดการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ อีกทัง้การลงนามความร่วมมือกบักรมอาชีวศกึษา (MOU) รับนกัเรียน
อาชีวะในระบบทวิภาคีทัว่ประเทศ ให้ฝึกอาชีพในร้านสาขา ทําให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์จริงและมีรายได้ระหวา่งเรียน  
อีกทัง้ยงัมีการเตรียมผลติบคุลากรซึง่จะเป็น Chef และผู้บริหารร้านอาหารสาขาในอนาคต โดยความร่วมมือกบั
สถาบนัอดุมศกึษาในการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรปริญญาตรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

 
8.5. นโยบายการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
ทกุหน่วยงานในบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุม่งานประชาสมัพนัธ์ ได้จดักิจกรรมช่วยเหลือสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง ในปี 2554 

บริษัทฯ ได้จดัโครงการ “Cake A Wish Make A Wish” ด้วยการมอบเค้กให้กบัผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กกําพร้า และ
คนชรา ยงัมลูนิธิตา่ง ๆ ทัง้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 20 แหง่ โครงการ “S&P เติมรอยยิม้ให้น้อง” ให้กบั
มลูนิธิสนัติสขุ โดยจดัเลีย้งอาหารกลางวนั รวมถงึจดักิจกรรมสนัทนาการ และปรับปรุงสนามเดก็เลน่ให้กบัมลูนิธิ และ
โครงการ “S&P Kitchen for kids” การปรับปรุงโรงอาหารในตา่งจงัหวดั จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 33 ลพบรีุ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์จนัทบรีุ และโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์สรุาษฎร์ธานี เพ่ือเสริมสร้างสขุลกัษณะ
ทางโภชนาการท่ีถกูต้องให้กบัชมุชน โดยมีผู้ เช่ียวชาญเข้าไปให้ความรู้ด้านโภชนาการ และหลกัการดแูล สขุอนามยั กบัครู 
นกัเรียน และแม่ครัว และยงัได้มอบโต๊ะรับประทานอาหาร สง่เสริมการทําเกษตรยัง่ยืนด้วยการมอบพนัธุ์สกุร นอกจากนีย้งั
ได้ปรับปรุงสนามเดก็เลน่และมอบเคร่ืองเลน่ให้กบัโรงเรียนท่ีได้รับความเสียหายจากอทุกภยั พร้อมทัง้เข้าไปแนะนํา  
บริษัทฯ และโครงการศนูย์การเรียน S&P ให้กบันกัเรียนระดบั ม.3 เพ่ือเข้าเรียนตอ่กบับริษัทฯ อีกทัง้ยงัแนะนําให้นกัเรียน
ระดบั ม.6 ท่ีจะจบการศกึษาเข้ามาร่วมสมคัรงานกบั S&P เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสนบัสนนุด้านอาชีพให้กบันกัเรียนอีกทาง
หนึง่ จากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในปีนี ้บริษัทฯ ได้มีสว่นร่วมเข้าไปช่วยเหลือพ่ีน้องผู้ประสบภยั โดยจดัเป็น
โครงการ “นํา้ใจไมตรี S&P มีให้คณุ” ด้วยการลงพืน้ท่ีมอบอาหาร และสิง่ของจําเป็นให้กบัผู้ประสบภยั ทัง้ยงันําผลติภณัฑ์
ไปมอบให้กบัหน่วยงานและองค์กรตา่งๆ เพ่ือเป็นส่ือกลางในการกระจายความช่วยเหลือไปยงัผู้ประสบภยัให้มากท่ีสดุ 
 

8.6. การกาํกับดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบติัตามข้อพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนําหลกัเกณฑ์การกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบติัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาใช้เป็นแนวทางกําหนดและได้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยดแูลระบบ
การควบคมุภายในและเป็นท่ีมัน่ใจวา่ได้มีการปฏิบติัตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

8.6.1. สทิธิของผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้น ภายใต้

กรอบข้อกําหนดกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ และให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีความมุง่มัน่และ
ตัง้ใจท่ีจะดแูลผู้ ถือหุ้นทกุรายให้ได้รับสทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี ้ 
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(1) สทิธิขัน้พืน้ฐานตามท่ีผู้ ถือหุ้นพงึจะได้รับทัง้สทิธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผล สทิธิ
ในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสทิธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารอยา่ง
เพียงพอเทา่เทียมกนั ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอ่การพิจารณาและตามเวลาท่ีเหมาะสม  

(2) สทิธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ บริษัทได้นําเสนอ
ช่ือและข้อมลูเก่ียวกบักรรมการท่ีต้องเสนอแตง่ตัง้ในหนงัสือเชิญประชมุ อนัประกอบด้วยช่ือ ประวติั การ
ดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน เป็นต้น รวมถงึวาระการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(3) สทิธิในการได้รับจดัสรรเงินปันผล 

(4) สทิธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดการประชมุ และวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมลูผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัท 

(5) สทิธิในการได้รับหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและข้อมลูท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีจดัประชมุ เวลา วาระการประชมุ 
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ และประเดน็ท่ีใช้ในการพิจารณาโดยมีการนําเสนอข้อเทจ็จริง 
เหตผุลและความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน โดยบริษัทจะสง่หนงัสือเชิญประชมุ     
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 เดือน ก่อน          
วนัประชมุ รวมทัง้ได้ทําการประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนั
ประชมุ 3 วนั ทัง้นีบ้ริษัทจะจดัวนัเวลาและสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุ 

(6) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุรวมทัง้สง่คําถามสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
โดยติดตอ่สง่คําถามผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 เดือน ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

(7) บริษัทสนบัสนนุให้คณะกรรมการทกุทา่นให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้เข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 

 

8.6.2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัและให้ความสําคญัในการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเทา่เทียมกนั     
โดยได้กําหนดนโยบายให้ดแูล และปกป้องสทิธิของผู้ ถือหุ้น สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย ได้รับสทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอยา่ง
เป็นธรรม และเทา่เทียมกนั นอกจากนีน้โยบายท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัทและต้องสอดคล้องกบัข้อปฏิบติัตามข้อบงัคบัและกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมถงึกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  นโยบายหลกั
ของบริษัทท่ีกําหนดขึน้เพ่ือดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิท่ีเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

(1) การสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยได้มี สว่นร่วมในการสรรหาและ
เลือกตัง้กรรมการเพ่ือเข้ามาทําหน้าท่ีดแูลรักษาผลประโยชน์ของ ผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั       
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โดยการเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 5 เดือนก่อนวนัประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น 

(2) การสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถร่วมประชมุมอบฉนัทะได้ 

(2.1) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้ บริษัทได้อํานวยความสะดวกโดยการเสนอ
หนงัสือมอบฉนัทะ 3 รูปแบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉนัทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการของผู้มอบฉนัทะ ทัง้นี ้หนงัสือมอบฉนัทะทัง้หมด เป็นหนงัสือมอบอํานาจตามแบบท่ี
กําหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(2.2) อํานวยความสะดวกให้ผู้มอบฉนัทะ โดยผู้มอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระซึง่จะ
เป็นผู้ปฏิบติัหน้าท่ีตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉนัทะ ทัง้นีบ้ริษัทได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระ
ดงักลา่วพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี 

(3). ความเทา่เทียมกนัในระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(3.1)  ก่อนการเร่ิมประชมุ ประธานท่ีประชมุจะให้มีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีใช้ใน การ
ประชมุ และขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแตล่ะวาระอยา่งชดัเจน 

(3.2) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการซึง่จะเข้าร่วมประชมุและเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นทกุครัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและตอบชีแ้จงในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ
หรือบริษัทอยา่งเตม็ท่ีทกุครัง้ 

(3.3)  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(3.4) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องดําเนินตามวาระตามท่ีได้แจ้งในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีบ้ริษัท
ไมมี่นโยบายในการเพ่ิมระเบียบวาระการประชมุ หรือเปล่ียนแปลงลําดบัวาระการประชมุ เว้นแต่
การเพิ่มหรือการเปล่ียนแปลงดงักลา่วมีเหตผุลอนัสมควรและถกูต้องตามกฎหมายทกุประการ 

(3.5) เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทจะใช้บตัรลงคะแนนในทกุวาระการ
ประชมุ และเพ่ือเพิ่มความรวดเร็ว และแมน่ยํา บริษัทได้นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ลงทะเบียน และลงมติของผู้ ถือหุ้น 

(4) ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัทํารายงานการประชมุตามวาระ พร้อมทัง้มติท่ีประชมุและจํานวน
เสียงท่ีเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง รวมถงึรายละเอียดท่ีสําคญัท่ีใช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ พร้อมทัง้เผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

(5) นโยบายและมาตรการการดแูลข้อมลูภายใน บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหาร ในการ
นําข้อมลูภายในของบริษัทซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขาย
หลกัทรัพย์โดยเฉพาะในช่วงระหวา่ง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชนโดยกําหนดให้
กรรมการและผู้บริหารฝ่ายตา่ง ๆ ให้เข้าใจถงึภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง คู่สมรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ซึง่การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ทกุครัง้ต้องแจ้งและนําสง่
รายงานการถือหลกัทรัพย์ผา่นมายงัสํานกัเลขานกุารของบริษัท ก่อนนําสง่ตอ่สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ 
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ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2554 บริษัทได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิและความเทา่เทียมกนัดงักลา่ว
ทัง้หมดตามสทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีกลา่วในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น รวมตลอดถงึการจดัทําหนงัสือเชิญประชมุ ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ สําหรับผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศด้วยและสําหรับการประชมุสามญัประจําปี 2555 บริษัทจะดําเนินการให้    
ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิและความเทา่เทียมกนัดงักลา่ว 

 

8.6.3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่โดยปฏิบติัตามข้อบงัคบั และกฎระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องในการปกป้องสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นีใ้ห้ได้รับการดแูลอยา่งดี 

 

  ผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนกัเสมอวา่จะดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มุง่มัน่ในการสร้างการ
เจริญเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว 

 

 ลูกค้า บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพและมาตรฐานสนิค้าและจะเอาใจใสบ่ริการ
ลกูค้าอยา่งเป็นมิตรเพ่ือความพอใจสงูสดุของลกูค้าตลอดจนการจดัให้มี
หน่วยงาน หรือบคุคลท่ีทําหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนของลกูค้าเพ่ือรีบดําเนินการ
ให้แก่ลกูค้าโดยเร็วท่ีสดุและการเก็บรักษาความลบัของลกูค้า 

 

 คู่ค้า บริษัทจะยดึมัน่และปฏิบติัตอ่คู่ค้าอยา่งเสมอภาคและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
ความเป็นธรรมโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั  

 

 เจ้าหนี ้ บริษัทจะปฏิบติัตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรมโดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไข
ข้อกําหนดของสญัญาและพนัธะทางการเงินอยา่งเคร่งครัด 

 

 คู่แข่ง บริษัทจะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากลและปฏิบติัตอ่
คูแ่ข่ง  ด้วยความเป็นธรรม หลีกเล่ียงวิธีการไม่สจุริต และไมทํ่าลายช่ือเสียง
ของคูแ่ข่ง 

 

 พนักงาน บริษัทยดึถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าและต้องได้รับการปฏิบติัท่ี
เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ พร้อมให้ความ
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มัน่ใจในคณุภาพชีวิต และความปลอดภยัในการทํางาน  รวมทัง้สวสัดิการท่ี
เหมาะสม  และกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

 

 สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมุง่มัน่จะดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ และสงัคมและให้
ความสําคญักบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้ให้มีหน่วยงานท่ีทํา
หน้าท่ีดแูลและรับผิดชอบตอ่สงัคมพร้อมทัง้มีการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กร 
และสร้างจิตสํานกึให้กบัทกุคนในองค์กร ในอนัท่ีจะดแูลพฒันาและ
เสริมสร้างสงัคมสิง่แวดล้อม และผู้ มีสว่นได้เสียโดยควบคูไ่ปกบัการเติบโต
ของบริษัทอยา่งยัง่ยืนได้แสดงรายละเอียดในหวัข้อ “นโยบายการดแูลด้าน
สงัคมและสิง่แวดล้อม”   

 

ผู้ มีสว่นได้เสีย สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดเก่ียวกบั           
รายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยแจ้งมายงั E-mail address  
secretary@snpfood.com หรือ audit@snpfood.com หรือทางโทรศพัท์หมายเลข  0-2185-1313  หน่วยงานเลขานกุาร
บริษัท หรือสํานกังานตรวจสอบภายใน  ซึง่จะทําการพิจารณาก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและสง่ให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ  ทัง้นีข้้อมลูร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง และเก็บรักษาไว้เป็นความลบั  
โดยจะดําเนินการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงตอ่ไป 

 

8.6.4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

(1) ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 
 
คณะกรรมการได้ให้ความสําคญัและตระหนกัวา่การเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ทัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไมใ่ช่

การเงินล้วนมีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจงึได้ตระหนกัตอ่
ความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ําเสมอ และทนัเวลา ในการเผยแพร่ข้อมลู
ดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้หน่วยงานสนบัสนนุสายบญัชีการเงิน ทําหน้าท่ีติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ลงทนุ
สถาบนั ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผู้ลงทนุสามารถติดตอ่ขอทราบข้อมลูบริษัทได้ท่ี โทรศพัท์หมายเลข 
0-2185-1313 หรือท่ี website www.snpfood.com หรือท่ี e-mail address presidentoffice@snpfood.com 
 

(2) หลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นสิง่สําคญัสําหรับบริษัทในการสร้างการ
เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว โดยสง่เสริมให้คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนกังานผู้ซึง่เก่ียวข้องปฏิบติั
หน้าท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรม ทัง้การปฏิบติัตอ่บริษัท และผู้ มี
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สว่นได้เสียทกุกลุม่ สาธารณชน สงัคม และลกูค้าตามข้อพงึปฏิบติัทางจริยธรรม โดยบริษัทได้ติดตอ่ส่ือสารกบัพนกังาน
อยา่งสม่ําเสมอ และติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่วเป็นประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย 

นอกจากนีย้งัให้ความสนใจดแูลรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งเคร่งครัด ดําเนินการให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ได้
กําหนดให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่การประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้  

 

(3) คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดซึง่เช่ือมโยงกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ดรูายละเอียดในหวัข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ทัง้นีบํ้าเหน็จคณะกรรมการได้มีการ
นําเสนอขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 

 

 

 

8.6.5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีคณุธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีความโปร่งใส

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระ  3  ทา่น  
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  2  ปี  และเลขานกุาร  1  ทา่น  ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 

1. นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวโสภาวดี  อตุตโมบล  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ กรรมการตรวจสอบ 

4. นางเชอร์ล่ี  สวา่งคง  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เพ่ือดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคมุภายใน ในปี 2554 มีการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 5 ครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ทัง้นีค้วามเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “การควบคมุภายใน” 

 

(2) การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
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คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน  12 ทา่น ประกอบด้วย 

 

  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 6 ทา่น 

  กรรมการอ่ืน 2 ทา่น 

  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 ทา่น  คิดเป็นอตัราสว่นเทา่กบั 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ 

 

(3) การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

 

 ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึง่ในปี 2554 ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 39.92  ของหุ้น
ทัง้หมด 

 ประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการแต่ทัง้สองทา่นเป็นตวัแทนจาก กลุม่ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่กลุม่เดียวกนั 

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 ทา่นและกรรมการท่ีไมเ่ป็น ผู้บริหาร  2  ทา่น  
ซึง่จะทําให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน 

 

 

 

(4) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
(4.1) ภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์ 

 

คณะกรรมการของบริษัททกุทา่นเป็นบคุคลท่ีมีภาวะการเป็นผู้ นํา มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล และมีความเป็นอิสระใน
การตดัสนิใจนอกจากนีค้ณะกรรมการได้มีสว่นร่วมในการกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย  และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการทางธุรกิจให้มีประสทิธิภาพ อยา่งเป็นอิสระ เพ่ือเพิ่ม
มลูคา่ทางเศรษฐกิจและดําเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 

(4.2) การแบง่แยกบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ มีการแบง่แยกหน้าท่ีอยา่งชดัเจนเพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและสอบทานการ

บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสยัทศัน์ ภารกิจ และ
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นโยบายกํากบัดแูลกิจการ ในขณะท่ีฝ่ายจดัการจะมีหน้าท่ีในการบริหารบริษัท และกําหนดกลยทุธ์แผนงานให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ ทัง้นี ้บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ได้
แสดงรายละเอียดในหวัข้อ “โครงสร้างกรรมการบริษัท” 
 

(4.3) นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดแูลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ไว้อยา่งชดัเจน โดยกําหนดขัน้ตอนการอนมุติัรายการท่ีเก่ียวข้องกนัระหวา่งบริษัท หรือบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้จะไมมี่สทิธิออก
เสียงในวาระดงักลา่ว รวมทัง้กําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้
เพ่ือประโยชน์สว่นตนด้วย  นอกจากนีใ้นปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานข้อมลูของ
กรรมการและบคุคลผู้ มีความเก่ียวข้อง ซึง่ต้องรายงานเป็นประจําทกุปีและทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู เพ่ือให้บริษัท
ใช้เป็นข้อมลูในการติดตามดแูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

(4.4) ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

 

บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่ระบบควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพ จงึได้กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการ
ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบติังานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิด
ประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและ
ตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบั ระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบ
รายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมทางการเงินสําคญัของ
บริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสทิธิภาพ รวมถงึตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ี
เก่ียวกบับริษัท และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่ง
เตม็ท่ี คณะกรรมการจงึกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

 

(4.5). ระบบบริหารความเส่ียง 

 

ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเส่ียงขึน้ได้ตลอดเวลา ไมว่า่จะเกิดจากปัจจยัภายในหรือปัจจยัภายนอก บริษัทได้
เลง็เหน็และให้ความสําคญัเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากความเส่ียงดงักลา่วตอ่บริษัท โดยได้มอบหมายให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีในการประเมินความเส่ียง  รวมทัง้ทกุหน่วยงานของบริษัทจะระบปัุจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้
จากการดําเนินงานของหน่วยงาน ไมว่า่จะเป็นความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการผลติ ความเส่ียง
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ด้านการบริหารจดัการ และความเส่ียงด้านการเงิน เพ่ือท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมกบัหน่วยงานท่ีระบคุวามเส่ียง จะได้
นําข้อมลูมาเพ่ือวิเคราะห์ และหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกนั หรือ ลดความเสียหายจากความเส่ียงดงักลา่ว อีก
ทัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบยงัต้องร่วมกนัติดตามและประเมินความเส่ียงเป็นระยะ 

 

(4.6) การประชมุคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการได้กําหนดให้มีการประชมุโดยปกติเป็นประจําอย่างน้อยทกุไตรมาสและเพ่ือให้กรรมการสามารถเข้า
ร่วมประชมุคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานกุารได้กําหนดตารางการประชมุคณะกรรมการไว้ลว่งหน้าทกุปี และได้แจ้งให้
กรรมการทกุทา่นรับทราบตารางการประชมุดงักลา่วก่อนการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ ฝ่ายเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่
หนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ให้คณะกรรมการ พิจารณาและได้มี
เวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ในปี 2554 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้    
5 ครัง้ ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเกือบครบทกุครัง้ และในระหวา่งการประชมุ ประธานในท่ีประชมุ
ได้เปิดโอกาสและจดัสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ายจดัการ และพิจารณาข้อมลูอยา่งรอบคอบ เหมาะสมและ
เพียงพอ และได้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

 

(4.7) การรายงานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงิน       
ท่ีปรากฎในรายงานประจําปี  งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย            
โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดี
ท่ีสดุในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โปรดดรูายละเอียดใน  
“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่การจดัทํารายงานทางการเงิน” 

คณะกรรมการได้จดัให้มีการดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจได้อยา่งมีเหตผุล
วา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพ่ือให้ทราบจดุออ่นเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต
หรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั 

 
 

(4.8) การประเมินผลงานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2555  มีมติเหน็ชอบแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทท่ีใช้เพ่ือการประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการทัง้คณะประจําปี 2554 ภายใต้
หวัข้อการประเมินเก่ียวกบัโครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันา
ตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร โดยมุง่เน้นการนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ี
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ของคณะกรรมการให้ดีย่ิงขึน้  ซึง่โดยภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทเหน็วา่การดําเนินการสว่นใหญ่ได้ดําเนินการหรือ
จดัทําเร่ืองดงักลา่วนัน้ได้ดี 

 

(4.9) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 

 การพฒันาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร   บริษัทสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการ และ
ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท รวมทัง้บริษัทได้จดัให้มีการ
ปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเ่ป็นประจําทกุครัง้ท่ีมีการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ โดยจะจดัให้มีการแสดงภาพรวมเพ่ือ
แนะนําธุรกิจและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของบริษัท รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและโครงสร้างการบริหาร  เอกสารคูมื่อเก่ียวกบั
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง บทบาท อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ แนว
ทางการกํากบัดแูลกิจการ หนงัสือรับรอง หนงัสือบริคณห์สนธิ  และข้อบงัคบั ระเบียบบริษัท วิสยัทศัน์ เป้าหมาย ข้อมลู
การดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทัง้จดัให้กรรมการเข้าเย่ียมชมกิจการและร่วมประชมุท่ีเก่ียวข้องกบัการกําหนด
วิสยัทศัน์และแผนธุรกิจร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

 แผนสืบทอดงาน บริษัทได้มีการจดัเตรียมความพร้อมด้านบคุคลากร เพ่ือทดแทนผู้บริหารระดบัสงูท่ีจะ
เกษียณอาย ุพร้อมทัง้ได้กําหนดแนวทางการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตําแหน่งใหมโ่ดยสืบเน่ือง
ตอ่กนั 

 

8.7. บุคลากร 

 

บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา และมีจํานวนพนกังาน (ไมร่วมกรรมการและ
ผู้บริหารตามหวัข้อเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) คา่ตอบแทนพนกังานได้แก่ เงินเดือน โบนสั เงินรางวลัพิเศษ 
คา่ลว่งเวลา และสวสัดิการอ่ืนๆโดยแยกตามสายงานหลกัๆ ได้ดงันี ้

 

 

 ปี 2554 ปี 2553 

หน่วยงาน จํานวนคน คา่ตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จํานวนคน คา่ตอบแทน 
(ล้านบาท) 

สํานกังานในประเทศ 332 213.43 378 183.71 
ฝ่ายปฏิบติัการสาขา 3,733 531.32  3,403 503.37 
โรงงาน 1,465 254.17  1,457 220.89 

รวม 5,530 998.93  5,238  907.97 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทาํรายงานทางการเงนิ 
 

งบการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ท่ีนํามาจดัทํางบการเงินรวมได้
จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึง่หมายความรวมถงึมาตรฐานการ
บญัชีท่ีออกภายใต้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 รวมทัง้เป็นไปตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง “กําหนดรายการยอ่ท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 
2552” ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2552  

 
คณะกรรมการรับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และ

บริษัทยอ่ยท่ีจดัทําขึน้เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลวา่ได้แสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด
รวมท่ีเป็นจริง และสมเหตสุมผล โดยได้จดัให้มีการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีท่ีถกูต้องครบถ้วนเพียงพอท่ีรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ 
การดําเนินการอนัเป็นสาระสําคญั และในการจดัทํารายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม่ําเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปรวมทัง้ได้มีการเปิดเผยข้อมลู
สําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซึง่ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัท เอส แอนด์ 
พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยในรายงานของผู้สอบบญัชี 
 
    
 
 
 
 ลงช่ือ นางภทัรา ศิลาอ่อน  ลงช่ือ นายประเวศวฒิุ ไรวา 
      ประธานกรรมการ   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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9. การควบคุมภายใน 

 S&P ดําเนินธุรกิจด วยความรับผิดชอบและเป นธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต อผ ูมีส่วนได เสียทกุฝ าย เพ่ือ

ประโยชน์ร วมกนั อย างยัง่ยืน ซึง่ได ถือปฏิบติัอย างสม่ําเสมอตลอดมาตัง้แต เร่ิมก อตัง้บริษทในป  2516 
 

  โดยS&P ให ความสําคญักับระบบการควบคุมภายในเป นอย างมาก ได มีการกําหนดและพฒันาระบบการ
ควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลอย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย างยัง่ยืน ทัง้ด านสภาพแวดล อมภายใน การ

ประเมินความเส่ียง กิจกรรมควบคมุ ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามประเมินผลอย างต อเน่ือง มีการจดั
โครงสร างองค กรท่ีเหมาะสมกบัแผนธุรกิจ แบ งแยกหน าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน มีระบบการกํากบัดแูล และการบริหาร
ความเส่ียงท่ีดี จดัทําระเบียบแนวปฏิบติัและค ูมืออํานาจดําเนินการท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ พฒันาระบบคอมพิวเตอร ให้มี
ประสทิธิภาพและทนัสมยั ผลกัดนัให มีการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในอย างสม่ําเสมอ และปรับปรุงให สอดคล อง
กบัสภาพแวดล อมของธุรกิจท่ีเปล่ียนไปอย างต อเน่ือง ซึง่สรุปสาระสําคญัได ดงันี ้
 

1. สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 
 S&P ให ความสําคญักบัการสร้างบรรยากาศการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป นอย างมาก จึงกําหนดนโยบาย 

มาตรการ ขัน้ตอนการทํางานตามนโยบาย การประเมินผล ดชันีชีว้ดัผลการดําเนินงานท่ีเหมาะสมสอดคล องกบัสภาพ
ธุรกิจป จจบุนั รวมทัง้กําหนดโครงสร างการจดัการ ขอบเขตหน าท่ีของคณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการชดุต างๆ เพ่ือ

ให เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย างเป นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและ
ควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายอยา่งสม่ําเสมอ 
 ในปี 2554 นี ้บริษัทได้จดัให้คู่มือจรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการส่ือสารทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือให้
พนกังานทกุระดบัได้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีดีเป็นแนวเดียวกนั นอกจากนีเ้พ่ือให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการ
ดแูลให้มีการปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบียบ และจรรยาบรรณ บริษัทจึงจดัให้มีระบบข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เป็น
ช่องทางให้มีการตรวจสอบอยา่งเป็นธรรม และมีการกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนนัน้ 
 บริษัทเช่ือมนัในคณุค าและศกัยภาพของพนกังาน และระบบการควบคมุภายในท่ีกําหนดไว อย างชดัเจน
และโปร งใส ซึ่งจะมีส่วนร วมอย างสร างสรรค ในการสร างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน โปร งใส  และตรวจสอบได้ มีการ

พฒันาพนกังานทกุระดบัให เป นผู้ มีความรู  ความสามารถทัง้ในเร่ืองการงานและการปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การปรับปรุงระบบการทํางานและการบริหารจัดการต างๆ เพ่ือเป นฐานอนัแข็งแกร งของการ
ดําเนินงานให้มีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ท่ีมีความพร้อมจะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมทัง้จดัให้มีการ
ปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัเพ่ือสนบัสนนุให การทํางานในด านต างๆ ได ผลตามท่ีต้องการ โดยมีการกําหนดภาพรวม
และวิธีการทํางานเป็นทีมและมีสวนร วมกนัทัง้องค กร 
 

2. กจิกรรมควบคุม 
 บริษัทได้มีการกําหนดระบบการควบคมุภายในทัง้ด้านการเงินและระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยกําหนดให้มี
กิจกรรมต่างๆ เช่น การแบ่งแยกหน้าท่ีงาน การสอบยัน การสอบทาน การกลั่นกรอง การอนุมัติ ไว้ในขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน รวมทัง้ให้ระบบงานคอมพิวเตอร์มีการตรวจสอบข้อมูลนําเข้าให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนนําไปประมวลผลและมีการควบคมุโดยการสอบทาน วิเคราะห์ข้อมลูจากรายงานท่ีได้จากการประมวลผล 
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3. การตรวจสอบและรายงาน 

 ในด้านการตรวจสอบมีการกําหนดข้อบงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้หน่วยงานตรวจสอบบริหารงานตรวจสอบให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบั 
ดงักลา่ว ซึง่จะต้องมีการกําหนดแผนงานตรวจสอบ กําลงัพล งบประมาณให้เหมาะสมกบัธุรกิจ และสง่เสริมให้ดําเนินการ
ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากล 
 ในด้านการรายงาน  หน่วยงานตรวจสอบจะต้องสรุปผลการตรวจสอบเทียบกับแผนงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเช่นเดียวกนั 
 

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 S&P ได้พฒันาระบบคอมพิวเตอร ท่ีมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั ความปลอดภยัของข อมลูอย างเพียงพอ และ
พฒันาเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร และส่ือสารภายในของธุรกิจ S&P ได อย างถกูต องและทนักาลอย างสม่ําเสมอ โดยมี

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในกระบวนการต างๆ ตัง้แต การรวบรวมข อมูลสารสนเทศ การประมวลข อมูล
สารสนเทศ การจัดเก็บข อมูลสารสนเทศ และการนําเสนอข อมูลสารสนเทศ โดยใช ระบบคอมพิวเตอร ท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในป จจุบัน เพ่ือให ผู บริหารใช ข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาในการวางแผน 

ควบคุมการปฏิบัติงาน การประเมินผลอย างมีหลักเกณฑ  เพ่ือใช ในการวางแผนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และ
ควบคมุการปฏิบติังานโดยใช้ข้อมลูในการวิเคราะห สาเหต ุและติดตามผลอย างถกูต องครบถ วน ทนัเวลา   
 

5. การตดิตามผล 
 บริษัทจดัให้มีระบบการติดตามผลในแผนงานท่ีได้รับอนมุติัอย่างเป็นระบบ รวมทัง้การประเมิน KPI ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้งัมีการติดตามผลการตรวจสอบท่ีมีการตกลงร่วมกนัในการปรับปรุงแก้ไขว่า
ปฏิบติัได้หรือไมอ่ยา่งไร รวมทัง้เม่ือเกิดปัญหาก็จะมีการร่วมกนัพิจารณากําหนดแบง่ปฏิบติัท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจากกรรมการ
อิสระ 3 ทา่น โดยมี นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล และ
นายปิยะ ซอโสตถิกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ (ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2554 มีมติแต่งตัง้นายปิยะ ซอโสตถิกลุ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน
นายดสุิต นนทะนาคร ซึ่งถึงแก่กรรมในเดือนกนัยายน 2554) โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน 
ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน การปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฏหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสัง่ โดย
ปราศจากการขดัแย้งทางผลประโยชน์ การประเมินการบริหารความเส่ียง การสง่เสริมให้มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจ และเสนอความเห็นในการแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้ความเหน็ชอบก่อนเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 
 
 เพ่ือให้บรรลถุึงหน้าท่ีความรับผิดชอบดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้
ตรวจสอบภายในและฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวข้องในปี 2554 ได้มีการประชมุจํานวน 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ประชมุครบทกุครัง้ สรุปสาระสําคญัของการประชมุได้ดงันี ้
 
 1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรายไตรมาส และประจําปี 2554 ได้มีการประชมุร่วมกบั
ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ีอพิจารณาสอบทาน
ข้อมลู หลกัฐาน และระบบบญัชี เพ่ือให้ได้งบการเงินท่ีเช่ือถือได้ในความถกูต้องครบถ้วน มีการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี
ท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทยตามพระราชบญัญัติการบญัชีปี 2547 และการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจรวมถึงการปรับปรุงบญัชีตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี ในการ
สอบทานดงักล่าวไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัซึ่งทําให้แตกต่างจากงบการเงินท่ีบริษัทจัดทํา ส่งผลให้ผู้สอบบญัชี
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข สําหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความ
เห็นชอบต่อรายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุติัก่อนเสนอขออนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทางบริษัทตอ่ไป 
  
 2. การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ได้มีการประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน
เพ่ือพิจารณาการประเมินการควบคมุภายในของกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนบัสนนุ รวมทัง้ระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน
การบนัทกึข้อมลูทางการเงินแล้ว เหน็วา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัโครงสร้างการบริหาร
และจัดการธุรกิจตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในด้านการตรวจสอบภายในได้มีการอนุมัติงบประมาณกําลังพล 
งบประมาณลงทนุและค่าใช้จ่าย และแผนการตรวจสอบประจําปี โดยมีการสอบทานการปฏิบติัตามแผนงานทกุไตรมาส 
และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการตรวจสอบและติดตามผลเพ่ือทําให้เกิด
ประสทิธิภาพท่ีดีย่ิงขึน้ 
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 3. การประเมินการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการบริหารความเส่ียงจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีสําคญัๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยงด้านต้นทนุผลิต ความเส่ียงด้าน
ปฏิบติัการ ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงจากอทุกภยั ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
ได้มีการระบถุึงโอกาส ผลกระทบ และการจดัการความเส่ียง ส่งผลให้ความเสี่ยงลดลงในระดบัท่ียอมรับได้ ซึ่งสอดคล้อง
กบัผลการประเมินความเส่ียงท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอไว้ และในปลายปี 2554 บริษัทได้มีการตัง้คณะการทํางาน
บริหารความเส่ียงเพ่ือพฒันาการบริหารความเส่ียงให้เป็นระบบได้มาตรฐานสากลตอ่ไป 
 
 4. การสอบทานการปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีกําหนดไว้ ได้สอบทานผลการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายใน พบว่ามีการปฏบัติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ส่วนท่ีเป็นปัญหาบ้างก็ได้รับการแก้ไขแล้ว และได้ประชุม
ร่วมกับผู้บริหารสํานักงานกฏหมาย ผู้บริหารฝ่ายบญัชี/การเงิน และฝ่ายจัดการในเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางกฏหมาย 
ระเบียบข้อบังคับท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปีท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท และการกําหนด
หลกัเกณฑ์และการส่ือสารให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทราบในการปฏิบติัให้ถูกต้องครบถ้วน และได้มีการ
ติดตามผลการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีใหม ่ซึง่ไมพ่บประเดน็ท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีจะต้องแก้ไขปรับปรุง 
 
 5. การสอบทานรายการระหว่างกนัและรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเพียงพอในการตรวจสอบ และเปิดเผยสารสนเทศ สําหรับรายการระหว่างกนัรวมถึงรายการเก่ียวโยงท่ีอาจจะเกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2554 พบวา่บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการทํารายการระหวา่งกนัในลกัษณะท่ีเป็นธุรกรรม
ปกติทางการค้า รวมทัง้รายการเก่ียวโยงก็ไม่มีรายการท่ีผิดปกติ และบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศตามประกาศได้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 
 
 6. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ได้มีการสอบทานคณุสมบติัของผู้สอบบญัชี 
ผลการประเมินการปฏิบติังานคณุภาพงาน และความเพียงพอของจํานวนผู้สอบบญัชี พบว่าเป็นท่ีน่าพอใจ จึงให้ความ
เห็นชอบบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาให้ความเหน็ก่อนเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแตง่ตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2555 
  
 อนึ่งเพ่ือให้การกํากับดูแลงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นอิสสระจากฝ่ายจัดการ ได้มีการประชุมกับ
ผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการหนึ่งครัง้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีสามารถ เข้าพบเพ่ือ
ปรึกษาหารืองานได้ตลอดเวลา รวมทัง้มีการให้ความเหน็ด้านการพฒันางานตรวจสอบให้ทนัสมยัและได้มาตรฐานย่ิงขึน้ 

 
 

นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555  



บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

10.        รายการระหว่างกัน
             ในปี 2554  บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งบางรายการ  อนัเนื่องมาจากการดําเนินธุรกจิปกต ิ มรีายละเอยีดรายการระหว่างกนัในปี 2554 และปี  2553  สรปุไดด้งันี้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั ความเหน็ชอบของบริษัทเกี่ยวกบัความจาํเป็น

 ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง ปี 2554 ปี 2553 และความสมเหตุสมผลของรายการ

1. บจ.เอส แอนด ์พี เป็นบรษิทัย่อย โดยบรษิทัฯ ถอืหุ้น 80%  - เช่าพื้นที่ 360,000.00                 360,000.00               GB ดาํเนินธุรกจิทางดา้นดแูลการลงทุนของกลุ่ม S&P
    โกลเบิล (GB) และมกีรรมการรว่มกนัถอืหุ้น 20%     ตัง้แตป่ี 2537 บรษิทัฯ ให้ GB เช่าพืน้ที่บางสว่น ที่ตา่งประเทศ  มคีวามจําเป็นใช้พืน้ที่สาํนักงาน

    ในอาคารทองหล่อ เพือ่เป็นสาํนักงานบรษิทั  ซึ่ง บางสว่น ซึ่งบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาตามสดัสว่นพืน้ที่แล้ว
(* การถอืหุ้นของกรรมการดงักล่าว เพือ่     เป็นรายการที่เกดิขึ้นเดมิเป็นปกตแิละตอ่เนื่อง  เหน็ว่าเป็นอตัราที่สมเหตสุมผล และเทยีบเคยีงกบั
เพิม่ศกัยภาพในการรว่มลงทุนกบับรษิทั     ตามข้อตกลงการเช่ามรีะยะเวลาเป็นปีตอ่ปี  เร ิม่ตัง้แต่ อตัราคา่เช่าของสาํนักงานใกล้เคยีงกนัเป็นเกณฑต์าม
ตา่งประเทศ    โดยอาศยัชื่อเสยีงของ     วนัที่ 1 เมษายน ถงึวนัที่ 31 มนีาคมของทุกปี มูลคา่ยุตธิรรม
กรรมการ)

 - ขายวตัถุดิบส่วนผสมและวสัดุอุปกรณ์ 578,218.73                 569,518.57                GB ดาํเนินธุรกจิดา้นบรหิารจดัการรา้นสาขาตา่งประเทศ
    บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมและวสัดอุุปกรณ์  มคีวามจําเป็นตอ้งจดัซื้อวตัถดุบิสว่นผสมและวสัดอุุปกรณ์
    ให้ GB เพือ่สง่ให้แก่รา้นสาขาตา่งประเทศใช้ในการเปิด  ให้แก่รา้นสาขาตา่งประเทศเพือ่ใช้ในการดาํเนินกจิการซึ่ง
    และดาํเนินกจิการ ซึ่งเป็นรายการปกตแิละตอ่เนื่อง  เป็นรายการตามปกตธิุรกจิโดยถอืตามราคาตลาดทัว่ไป
    ตามที่ไดม้อบสทิธใิห้บรหิารจดัการรา้นสาขาตา่งประเทศ  เป็นเกณฑ์

2. บจ.เอส. อาร.์ เอสเตท เป็นบรษิทัที่เกี่ยวข้องอื่น   โดยกรรมการ  - เช่าพื้นที่ 432,000.00                 432,000.00               เนื่องจากห้องชุดที่เช่าดงักล่าวอยู่ใกล้สถานที่ต ัง้สาขา
    (SR) รว่มกนัถอืหุ้น 100%   และมกีรรมการ     ตัง้แตป่ี 2542 บรษิทัฯ ไดเ้ช่าห้องพกัในห้องชุด    เมอืงทอง, มอลล์ งามวงศ์วาน, บางลําพ ูงามวงศ์วาน

รว่มกนั     คอนโดมเินียมจํานวน 9 ห้อง ในเมอืงทอง แจ้ง    และมคีวามจําเป็นตอ้งจดัหาที่พกัให้พนักงานสาขาอยู่
    วฒันะ ซึ่งเป็นรายการที่เกดิขึ้นเดมิเป็นปกตแิละ    อาศยัในขณะปฏบิตัหิน้าที่  โดยเป็นเกณฑต์ามนโยบาย
    ตอ่เนื่อง  ตามสญัญาเช่ามรีะยะเวลาปีตอ่ปี เร ิม่ตัง้แต่ ที่บรษิทักําหนด และพจิารณาเหน็ว่าเป็นอตัราที่สมเหตุ
   วนัที่ 1 เมษายนถงึ 31 มนีาคมของทุกปี  มอีตัราคา่เช่า สมผล   และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เช่าของห้องชุดที่
    เดอืนละ   4,000  บาท/ห้อง ใกล้เคยีงกนัเป็นเกณฑ์

3. บมจ.ไมเนอรฟ์ู้ ดกรุป๊ เป็นบรษิทัย่อยของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  - ขายวตัถุดิบส่วนผสม 32,187,672.26             28,378,733.28            บรษิทัฯเหน็ว่าเป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(MFG)     บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให้ MFG  ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝา่ย  โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึ่งเป็นรายการปกตแิละตอ่เนื่อง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์

4. บจ.ไมเนอร ์ดีคิว เป็นบรษิทัย่อยของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  - ขายวตัถุดิบส่วนผสม 3,396,455.00               4,205,310.00              บรษิทัฯเหน็ว่าเป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(DQ)     บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให้ DQ  ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝา่ย  โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึ่งเป็นรายการปกตแิละตอ่เนื่อง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์

ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ (บาท)
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั ความเหน็ชอบของบริษัทเกี่ยวกบัความจาํเป็น

 ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง ปี 2554 ปี 2553 และความสมเหตุสมผลของรายการ

5. บจ.ไมเนอร ์แดรี่ เป็นบรษิทัย่อยของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  - ขายวตัถุดิบส่วนผสม 3,912,845.00               758,241.00                บรษิทัฯเหน็ว่าเป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(MD)     บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให้ MD  ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝา่ย  โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึ่งเป็นรายการปกตแิละตอ่เนื่อง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์

6. บจ.สเวนเซ่นส์(ไทย) เป็นบรษิทัย่อยของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  - ขายวตัถุดิบส่วนผสม 5,953,500.00               6,769,230.00              บรษิทัฯเหน็ว่าเป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(SW)     บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให้ SW  ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝา่ย  โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึ่งเป็นรายการปกตแิละตอ่เนื่อง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์

7. บจ.เอส.แอล.อาร.์ที เป็นบรษิทัย่อยของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  - ขายวตัถุดิบส่วนผสม 7,045,400.00               4,151,106.00              บรษิทัฯเหน็ว่าเป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(SLRT)     บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให้ SLRT  ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝา่ย  โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึ่งเป็นรายการปกตแิละตอ่เนื่อง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์

8. บจ.เดอะคอฟฟี่ คลบั เป็นบรษิทัย่อยของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  - ขายวตัถุดิบส่วนผสม 15,870.00                   31,050.00                  บรษิทัฯเหน็ว่าเป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(ประเทศไทย) (CC)     บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให้ CC  ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝา่ย  โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึ่งเป็นรายการปกตแิละตอ่เนื่อง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์

กรรมการบริษัท      
9. นางภทัรา  ศิลาอ่อน เป็นกรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  - เช่าพื้นที่ 240,000.00                 240,000.00               บรษิทัฯ มคีวามจําเป็นตอ้งใช้พืน้ที่โกดงัขนาดใหญ่ เพือ่

ในบรษิทั     ตัง้แตป่ี 2542  บรษิทัฯ ไดเ้ช่าและใช้ประโยชน์จาก จดัเกบ็เอกสารทางบญัช ีและสมัภาระวสัดเุหลอืใช้  ซึ่ง
    ที่ดนิเนื้อที่ 1 ไร ่ และอาคารโกดงัเนื้อที่  390  ตรม. ที่ดนิและโกดงัดงักล่าวอยู่ใกล้กบัสาํนักงานบรษิทั ทําให้
    ที่ถนนกรงุเทพกรฑีา   เพือ่เกบ็เอกสารบญัช ี และ สะดวกตอ่ขนสง่จดัเกบ็และนําสมัภาระวสัดดุงักล่าว ซึ่ง
    สมัภาระวสัดเุหลอืใช้ตา่ง ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกดิขึ้น ไดแ้ก่ ตู ้ชัน้โชว์ตา่ง ๆ มาใช้ในกจิการ ซึ่งบรษิทัฯ ได้
    เดมิเป็นปกตแิละตอ่เนื่อง ตามสญัญาเช่ามรีะยะเวลา พจิารณาแล้วเหน็ว่ามูลคา่ของรายการสมเหตสุมผล
    ปีตอ่ปี เร ิม่ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายนถงึวนัที่ 31 มนีาคม   และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เช่าของที่ดนิและโกดงัที่ใกล้
     ของทุกปี  มอีตัราคา่เช่าเดอืนละ  20,000  บาท เคยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
 - เช่าพื้นที่ 840,000.00                 840,000.00               บรษิทัฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขยายพืน้ที่สาํนักงาน และ

      ตัง้แตป่ี 2543 บรษิทัฯ ไดเ้ช่าพืน้ที่ในอาคารไอคอน 1 พจิารณาแล้วเหน็ว่ามูลคา่ของรายการสมเหตสุมผล
    เพือ่ใช้เป็นสาํนักงานของบรษิทั ซึ่งเป็นรายการที่เกดิขึ้น และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เช่าของพืน้ที่สาํนักงานที่ใกล้
    เดมิเป็นปกตแิละตอ่เนื่อง  ตามสญัญาเช่ามรีะยะเวลา เคยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
     เป็นปีตอ่ปี   เร ิม่ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายนถงึวนัที่ 31
    มนีาคมของทุกปี  มอีตัราคา่เช่าเดอืนละ 70,000  บาท

ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ (บาท)
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั ความเหน็ชอบของบริษัทเกี่ยวกบัความจาํเป็น

 ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง ปี 2554 ปี 2553 และความสมเหตุสมผลของรายการ

10. นายขจรเดช  ไรวา เป็นกรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  - เช่าพื้นที่ 120,000.00                 120,000.00               บรษิทัฯ มคีวามจําเป็นตอ้งใช้พืน้ที่โกดงัขนาดใหญ่ เพือ่จดัเกบ็
 ในบรษิทั     ตัง้แตป่ี 2542 บรษิทัฯ ไดเ้ช่าและใช้ประโยชน์จากที่ดนิ เอกสารทางบญัช ีและสมัภาระวสัดเุหลอืใช้  ซึ่งที่ดนิและโกดงั

     เนื้อที่  1 ไร ่ 1 วา ที่ถนนกรงุเทพกรฑีา เพือ่เกบ็ ดงักล่าวอยู่ใกล้กบัสาํนักงานบรษิทั ทําให้สะดวกตอ่ขนสง่
    เอกสารบญัช ี  ซึ่งเป็นรายการที่เกดิขึ้นเดมิเป็นปกติ จดัเกบ็และนําสมัภาระวสัดดุงักล่าว ซึ่งไดแ้ก่ ตู ้ชัน้โชว์ตา่ง ๆ 
    และตอ่เนื่อง ตามสญัญาเช่ามรีะยะเวลาเป็นปีตอ่ปี มาใช้ในกจิการ ซึ่งบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่ามูลคา่ของ
     เร ิม่ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายนถงึวนัที่ 31 มนีาคมของทุกปี  รายการสมเหตสุมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เช่าของที่ดนิ
     มอีตัราคา่เช่าเดอืนละ  10,000 บาท และโกดงัที่ใกล้เคยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม

11. นางเกษสุดา  ไรวา เป็นกรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  - เช่าพื้นที่ 540,000.00                 540,000.00               บรษิทัฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขยายพืน้ที่สาํนักงาน และ
 ในบรษิทั     ตัง้แตป่ี 2537 บรษิทัฯ ไดเ้ช่าพืน้ที่ในอาคารไอคอน 1  อยู่ใกล้กบัสาํนักงานใหญ่ของบรษิทั ซึ่งบรษิทัฯ ได้

    ชัน้ 15  ถนนทองหล่อ   จํานวน  1  ยูนิต  เนื้อที่ พจิารณาแล้วเหน็ว่ามูลคา่ของรายการสมเหตสุมผล
    153 ตรม.เพือ่ใช้เป็นสาํนักงานบรษิทั   ซึ่งเป็นรายการ และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เช่าของพืน้ที่สาํนักงานที่ใกล้
    ที่เกดิขึ้นเดมิเป็นปกตแิละตอ่เนื่อง   ตามสญัญาเช่ามี เคยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
    ระยะเวลาเป็นปีตอ่ปี  เร ิม่ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายนถงึวนัที่
    31 มนีาคมของทุกปี โดยมอีตัราคา่เช่าเดอืนละ 45,000 บาท  

12. นายปราการ   ไรวา เป็นบตุรของนายประเวศวุฒ ิ และนาง  - เช่าพื้นที่ 540,000.00                 540,000.00               บรษิทัฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขยายพืน้ที่สาํนักงาน และ
 เกษสดุา  ไรวา ซึ่งเป็นกรรมการและผูถ้อื     ตัง้แตป่ี 2537 บรษิทัฯ ไดเ้ช่าพืน้ที่ในอาคารไอคอน 1 อยู่ใกล้กบัสาํนักงานใหญ่ของบรษิทั ซึ่งบรษิทัฯ ได้

หุ้นรายใหญ่ในบรษิทั     ชัน้ 15 ถนนทองหล่อ  จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่  150.42 พจิารณาแล้วเหน็ว่ามูลคา่ของรายการสมเหตสุมผล
    ตรม. เพือ่ใช้เป็นสาํนักงานบรษิทั  ซึ่งเป็นรายการที่ และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เช่าของพืน้ที่สาํนักงานที่ใกล้
    ที่เกดิขึ้นเดมิเป็นปกตแิละตอ่เนื่อง   ตามสญัญาเช่ามี เคยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
    ระยะเวลาเป็นปีตอ่ปี  เร ิม่ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายนถงึวนัที่  
    31 มนีาคมของทุกปี โดยมอีตัราคา่เช่าเดอืนละ 45,000 บาท
 

13. คณะบุคคลระหว่าง เป็นกรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ใน  - เช่าพื้นที่ 960,000.00                 960,000.00               บรษิทัฯ มคีวามจําเป็นตอ้งเช่าที่ดนิและอาคาร รา้นอาหาร
    นางภทัรา ศลิาอ่อน, บรษิทั     ตัง้แตม่นีาคม 2548 บรษิทัไดเ้ช่าที่ดนิและอาคาร บา้นพกัตากอากาศ เพือ่ใช้ประกอบกจิการรา้นอาหาร  
    รอ้ยโทวราการ ไรวา,       รา้นอาหาร  บา้นพกัตากอากาศ  ตัง้อยู่เลขที่ 9 ซอย พกัอาศยั และสนัทนาการแก่พนักงานของบรษิทั
    นายขจรเดช  ไรวา และ     ซอยสถติย์จอมพล ถนนเจมิจอมพล ตาํบลศรรีาชา ซึ่งบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่ามูลคา่ของรายการ
    นายประเวศวุฒ ิ ไรวา     อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีรวมทัง้สว่นควบและเครือ่ง สมเหตสุมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เช่าของที่ดนิและ

    อุปกรณ์ เพือ่ใช้ประกอบกจิการรา้นอาหาร พกัอาศยั และ อาคารที่ใกล้เคยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
    สนัทนาการแก่พนักงานของบรษิทั  ซึ่งเป็นรายการที่เกดิ
    ขึ้นเดมิเป็นปกตแิละตอ่เนื่อง ตามสญัญาเช่ามรีะยะเวลา
    เป็นปีตอ่ปี เร ิม่ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายนถงึวนัที่ 31 มนีาคม
    ของทุกปี   โดยมอีตัราคา่เช่าเดอืนละ 80,000 บาท 

ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ (บาท)
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บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั ความเหน็ชอบของบริษัทเกี่ยวกบัความจาํเป็น

 ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง ปี 2554 ปี 2553 และความสมเหตุสมผลของรายการ

14. คณะบุคคลระหว่าง เป็นกรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ใน  - เช่าพื้นที่ 172,500.00                 172,500.00               บรษิทัฯ มคีวามจําเป็นตอ้งเช่าที่ดนิและอาคาร เพือ่ใช้ในการ 
    รอ้ยโทวราการ ไรวา,       บา้นพกัรบัรอง สงู  2 ชัน้   ตัง้อยู่เลขที่ 139/2 หมู่ที่ 4 บรษิทั ซึ่งบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่ามูลคา่ของรายการ
    นายขจรเดช  ไรวา และ     ตาํบลบางพระ  อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี สมเหตสุมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เช่าของที่ดนิและ
    นายประเวศวุฒ ิ ไรวา     อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีรวมทัง้ที่ดนิรอบนอกอาคาร อาคารที่ใกล้เคยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม

    เครือ่งตกแตง่ สว่นควบ และพชืผลอาสนิบนที่ดนิ เพือ่ใช้
    ในการพกัอาศยั จดัอบรมสมัมนา และสนัทนาการแก่
    พนักงานของบรษิทั  ซึ่งเป็นรายการที่เกดิขึ้นเดมิเป็นปกติ
    และตอ่เนื่อง ตามสญัญาเช่ามรีะยะเวลาเป็นปีตอ่ปี
    เร ิม่ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายนถงึวนัที่ 31 มนีาคม ของทุกปี 
    โดยมอีตัราคา่เช่าปีละ 172,500 บาท 
 

สาํหรบัรายการกบับรษิทัย่อยและรว่มอื่น รวมทัง้รายการระหว่างกนัของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม  ซึ่งไม่ไดม้บีคุคลที่มคีวามขดัแย้งถอืหุ้นอยู่ บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายการเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ข้อ  15 ของงบการเงนิสาํหรบั
ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554  ซึ่งผูส้อบบญัชไีดร้ะบวุ่ารายการดงักล่าวเป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยถอืตามราคาตลาดทัว่ไป หรอืเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงกนัไว้สาํหรบัรายการที่ไม่มรีาคาตลาด

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลการทาํรายการระหว่างกนั

บรษิทัฯ ไดท้ํารายการระหว่างกนักบับรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม รวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งเป็นตามปกตธิุรกจิ รายการระหว่างกนัที่เกดิขึ้นเป็นความจําเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลของรายการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั โดยบรษิทัฯ จดัให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการและผา่นการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัตามเกณฑน์โยบายที่กําหนดไว้ รวมทัง้ผูต้รวจสอบบญัชมีคีวามเหน็ว่า รายการระหว่างกนัข้างตน้ในปี 2554 และปี  2553 เป็นรายการ
ที่เกดิขึ้นโดยมเีง ือ่นไข และราคาที่ตกลงกนั ซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิและไม่แตกตา่งกบัมูลคา่ยุตธิรรมอย่างมนีัยสาํคญั

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั

บรษิทัฯ มนีโยบายในการทํารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งที่เกดิขึ้นในอนาคต โดยจะมกีารกําหนดเง ือ่นไขตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะปกตธิุรกจิ และกําหนดมาตรการการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั โดยรายการที่ดาํเนินไป
ตามธุรกจิปกต ิกรรมการหรอืกรรมการบรหิารหรอืบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง มสีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเร ือ่งนัน้ สว่นรายการที่สาํคญั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหรอืผูเ้ชี่ยวชาญอสิระ พจิารณาตรวจสอบและ
ให้ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการในการพจิารณาอนุมตัริายการระหว่างกนัดงักล่าว ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั จะปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั 
ประกาศหรอืข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อกําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงและการไดม้า หรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่สาํคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

บรษิทัย่อยที่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัอยู่ในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย  บรษิทั ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ จํากดั บรษิทั เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท์ จํากดั   บรษิทั ธมี ฟูดส ์(พทีอี)ี จํากดั  บรษิทั เอสเค เคเทอริง่ (พทีอี)ี จํากดั
บรษิทั ภทัรา ไตห้วนั จํากดั  บรษิทั พาทโิอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั บรษิทั ไทย ดเีวลลอปเม้นท์ เอสเอ จํากดั บรษิทั ภทัราอนิเตอรเ์นชัน่แนล เรสทวัรองท์ แมเนจเม้นท์ (ปกักิง่) จํากดั บรษิทั ภทัรา เรสทวัรองท์, เวยีนนา  จเีอม็บเีอช จํากดั  
และบรษิทับางกอกแจม จํากดั  บรษิทัย่อยดงักล่าวทัง้หมดมไิดม้กีารแก้ไขข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่สาํคญัของบรษิทัย่อยในลกัษณะที่สองคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
อย่างไรกต็าม บรษิทัมมีาตราการในการควบคมุดแูลการทํารายการดงักล่าว โดยในการอนุมตักิารทํารายการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผูแ้ทนของบรษิทัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
กรรมการของบรษิทัย่อยออกเสยีงในที่ประชุมคณะกรรมการหรอืที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัย่อยนัน้ ๆ ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบรษิทัให้ไว้ ซึ่งจะพจิารณาถงึความยุตธิรรมและความเหมาะสมของรายการ
ดงักล่าว

ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ (บาท)
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

11.1. งบการเงนิ 
 

(1) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 

งบการเงินสําหรับ ผู้สอบบญัชี สํานกังาน 

ปี 2552-2554 
นางสาวธนาวรรณ  อนรัุตน์บดี 
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3440) 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จํากดั 

 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด์ 

พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ               
ผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่ละปี ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความ
ถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหล่านี ้ส่วนผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดงักล่าว 

 
ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน

และปฏิบตัิงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างมีเหตผุลว่า งบการเงินแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกบัรายการทางการเงินท่ี
เป็นสาระสําคญั ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ผู้สอบบญัชีเช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น 

 
ผู้สอบบญัชีเห ็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท           

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่ละปีโดยถกูต้อง
ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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(2).  งบแสดงฐานะการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม      (หน่วย:พนับาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       งบการเงนิรวม 
 2554 % 2553 % 2552 % 

สนิทรัพย์       
สนิทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  672,789  22.14  742,201  26.82  475,113 17.25 
เงินลงทนุชัว่คราว  375,738  12.36  220,226  7.96  539,258 19.58 
ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ  192,193  6.32  182,565  6.60  163,728 5.94 
ลกูหนีอ่ื้น 22,674  0.75  27,119  0.98  - 0.00 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ       
สินค้าคงเหลือ  4,944  0.16  341  0.01  244 0.01 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 239,510  7.88  203,254  7.35  206,551 7.50 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 22,140  0.73  7,332  0.26  76,949 2.79 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 20,584  0.68  20,584  0.74  1,461,843 53.08 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม  42,309  1.39  45,173  1.63  5,476 0.20 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย  -  0.00  -  0.00  43,586 1.58 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ  1,162,085  38.24  1,065,214  38.50  - 0.00 
สิทธิการเช่า - สทุธิ 98,136  3.23  95,371  3.45  997,218 36.21 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ  3,895  0.13  3,000  0.11  97,248 3.53 
เงินมดัจําระยะยาว 148,998  4.90  131,937  4.77  3,126 0.11 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 15,189  0.50  20,605  0.74  126,315 4.59 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  18,025  0.59  2,045  0.07  - 0.00 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,509,220 49.66  1,383,930 50.02  19,237 0.70 
รวมสนิทรัพย์ 3,039,208 100.00  2,766,967 100.00  2,754,049 100.00  
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม      (หน่วย:พนับาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (ต่อ)     งบการเงนิรวม 
 2554 % 2553 % 2552 % 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
หนีส้นิหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,580  0.05  3,747  0.14  3,538 0.13 
เจ้าหนีก้ารค้า  382,001  12.57  351,283  12.70  362,842 13.17 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 74  0.00  352  0.01  114 0.00 
เจ้าหนีค้า่ซือ้สินทรัพย์ 41,306  1.36  36,045  1.30  - 0.00 
 รายได้รับลว่งหน้า 13,158  0.43  4,476  0.16  - 0.00 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 273,861  9.01  274,972  9.94  185,917 6.75 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่
ปี 29,503  0.97  19,173  0.69  3,212 0.12 

หนีส้ินจากสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 3,178  0.10  2,941  0.11  2,695 0.10 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 153,780  5.06  109,248  3.95  78,867 2.86 
ประมาณการหนีส้ินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 1,763  0.06  3,847  0.14  - 0.00 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน       
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอนําสง่ 43,908  1.44  34,090  1.23  24,605 0.89 
อ่ืนๆ 13,585  0.45  14,409  0.52  29,239 1.06 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 957,696 31.51  854,583 30.89  691,029 25.09 

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน       
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 90,115  2.97  60,711  2.19  7,228 0.26 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 2,490  0.08  3,570  0.13  4,603 0.17 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี  1,711  0.06  1,343  0.05  - 0.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 73,150  2.41  62,755  2.27  - 0.00 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,776  0.12  2,993  0.11  7,172 0.26 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 171,242 5.63  131,372 4.75  19,003 0.69 
รวมหนีส้นิ 1,128,938 37.15  985,955 35.63  710,032 25.78 

ส่วนของเจ้าของ        
ทนุเรือนหุ้น        
ทนุจดทะเบียน       
หุ้นสามญั 104,686,273 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท 523,431  523,431  523,431   

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว        
หุ้นสามญั 104,686,273 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท  ชําระครบแล้ว 523,431 19.06 523,431 19.01 523,431 19.01 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  689,981  22.70  689,981  24.94  689,981 25.05 
       
กําไรสะสม       
จดัสรรแล้ว       
ทนุสํารองตามกฎหมาย 52,343  1.72  52,343  1.89  52,343 1.90 
สํารองหุ้นทนุซือ้คืน 250,951  8.26  250,951  9.07  250,951 9.11 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร  612,463  20.15  477,417  17.25  709,880 25.78 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ (37,149) (1.22) (36,929) (1.33) (20,268) (0.74) 
รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 2,092,021 68.83  1,957,195 70.73  2,206,319 80.11 

หุ้นทนุซือ้คืน (250,951) (8.26) (250,951) (9.07) (250,951) (9.11) 
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 69,201  2.28  74,769  2.70  88,650 3.22 
รวมส่วนของเจ้าของ 1,910,270 62.85  1,781,012 64.37  2,044,017 74.22 

รวมหนีส้นิและส่วนของเจ้าของ 3,039,208 100.00  2,766,967 100.00  2,754,049 100.00 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
 

  หน้า  69 
 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     (หน่วย:พนับาท) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม     งบการเงนิรวม 
 2554 % 2553 % 2552 % 
รายได้จากการขายและการให้บริการ  5,878,501  100.00  5,281,672  100.00  4,700,144 100.00 
ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ (3,246,050) (55.22) (2,907,838) (55.06) (2,641,363) (56.20) 
กาํไรขัน้ต้น 2,632,452 44.78  2,373,834 44.94  2,058,781 43.80 
รายได้อ่ืน        
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,156  0.07  -  -  3,245 0.07 
เงินปันผลรับ -  0.00  675  0.01  1,620 0.03 
อ่ืนๆ 58,562  1.00  52,903  1.00  58,692 1.25 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,695,170 45.85  2,427,413 45.96  2,122,338 45.15 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (183,359) (3.12) (197,823) (3.75) (177,309) (3.77) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (1,759,289) (29.93) (1,619,660) (30.67) (1,493,782) (31.78) 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร (52,944) (0.90) (47,320) (0.90) (35,531) (0.76) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -  0.00  (11,734) (0.22) - 0.00 
รวมค่าใช้จ่าย (1,995,591) (33.95) (1,876,537) (35.53) (1,706,622) (36.31) 
กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงนิ และภาษีเงนิได้ 699,578 11.90  550,876 10.43  415,716 8.84 
ต้นทนุทางการเงิน (3,887) (0.07) (3,310) (0.06) (705) (0.01) 
สว่นแบง่ (ขาดทนุ) กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (417) (0.01) 4,507  0.09  (2,973) (0.06) 
กาํไรก่อนหกัภาษีเงนิได้ 695,274 11.83  552,073 10.45  412,038 8.77 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  (240,940) (4.10) (167,796) (3.18) (113,789) (2.42) 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 454,334 7.73  384,277 7.28  298,249 6.35 
       
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื่น       
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 8,181  0.14  (30,802) (0.58)   
ผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่       
ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 128  0.00  29  0.00    

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (27) (0.00) (7) (0.00)   
กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี - สทุธิจากภาษี 8,281 0.14  (30,780) (0.58)   
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 462,615 7.87  353,497 6.69  298,249 6.35 
       
การแบ่งปันกาํไร       
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 453,811  7.72  383,008  7.25  293,040 6.23 
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 523  0.01  1,268  0.02  5,209 0.11 

 454,334 7.73  384,277 7.28  298,249 6.35 
       
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม       
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 453,592  7.72  366,379  6.94    
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 9,024  0.15  (12,882) (0.24)   

 462,615 7.87  353,497 6.69    
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ     (หน่วย:พนับาท) 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม     งบการเงนิรวม 
 2554 % 2553 % 2552 % 
ทนุเรือนหุ้น       
   หุ้นสามญั       
         ยอดต้นปี 523,431 27.40 523,431 29.39 523,431 25.61 
         หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ - 0.00 - 0.00 - 0.00 
         ลดระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 
         ยอดปลายปี 523,431 27.40 523,431 29.39 523,431 25.61 
   สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั       
         ยอดต้นปี 689,981 36.12 689,981 38.74 689,981 33.76 
         เพ่ิมระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 
         คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ - 0.00 - 0.00 - 0.00 
         ยอดปลายปี 689,981 36.12 689,981 38.74 689,981 33.76 
กําไรสะสม       
   จดัสรรแล้ว       
      สํารองตามกฎหมาย       
         ยอดต้นปี 52,343 2.74 52,343 2.94 52,343 2.56 
         เพ่ิมระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 
         ลดระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 
         ยอดปลายปี 52,343 2.74 52,343 2.94 52,343 2.56 
หุ้นทนุซือ้คืน       
      ยอดต้นปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 
      เพ่ิมระหวา่งปี 250,951 13.14 250,951 14.09 250,951 12.28 
      ลดระหวา่งปี  - 0.00 - 0.00 - 0.00 
      ยอดปลายปี 250,951 13.14 250,951 14.09 250,951 12.28 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร       
         ยอดต้นปี 508,832 26.64 709,880 39.86 641,916 31.40 
         ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (31,415) (1.64) (32,545) (1.83) - 0.00 
         เพ่ิมระหวา่งปี-กําไรสทุธิ  453,811 23.76 383,008 21.51 293,040 14.34 
         ลดระหวา่งปี-เงินปันผลและสํารองหุ้นทนุซือ้คืน (318,765) (16.69) (582,926) (32.73) (225,076) (11.01) 
         ยอดปลายปี 612,463 32.06 477,417 26.81 709,880 34.73 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ      (หน่วย:พนับาท) 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)     งบการเงนิรวม 
 2554 % 2553 % 2552 % 
องค์ประกอบอ่ืนสว่นของเจ้าของผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน       
         ยอดต้นปี (37,045) (1.94) (20,394) (1.15) (23,885) (1.17) 
         เพ่ิมระหวา่งปี (320) (0.02) (16,651) (0.93) 3,491 0.17 
         ลดระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 
         ยอดปลายปี (37,365) (1.96) (37,045) (2.08) (20,394) (1.00) 
   ผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่ของหลกัทรัยพ์
เผ่ือขาย       
         ยอดต้นปี 155 0.01 126 0.01 300 0.01 
         เพ่ิมระหวา่งปี 128 0.01 29 0.00 (174) (0.01) 
         ลดระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 
         ยอดปลายปี 283 0.01 155 0.01 126 0.01 
   ภาษีเงินได้รอตดับญัชี       
         ยอดต้นปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 
         ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (39) (0.00) (32) (0.00) - 0.00 
         เพ่ิมระหวา่งปี (27) (0.00) (7) (0.00) - 0.00 
         ลดระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 
         ยอดปลายปี (66) (0.00) (39) (0.00) - 0.00 
หุ้นทนุซือ้คืน       
      ยอดต้นปี (250,951) (13.14) - 0.00 (250,951) (12.28) 
      เพ่ิมระหวา่งปี - 0.00 (250,951) (14.09) - 0.00 
      ลดระหวา่งปี  - 0.00 - 0.00 - 0.00 
      ยอดปลายปี (250,951) (13.14) (250,951) (14.09) (250,951) (12.28) 
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ       
      ยอดต้นปี 76,094 3.98 88,650 4.98 81,806 4.00 
     ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (1,325) (0.07) (999) (0.06) - 0.00 
      เพ่ิมระหวา่งปี 9,024 0.47 (12,882) (0.72) 6,844 0.33 
      ลดระหวา่งปี  (14,592) (0.76) - 0.00 - 0.00 
      ยอดปลายปี 69,201 3.62 74,769 4.20 88,650 4.34 
รวมสว่นของเจ้าของ 1,910,270 100.00 1,781,012 100.00 2,044,017 100.00 
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งบกระแสเงนิสด      (หน่วย:พนับาท) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม        งบการเงนิรวม 
 2554  2553  2552  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 695,274  552,073  412,037  
ปรับปรุง :       

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 263,719  261,357  261,036  
(กําไร) ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากอตัราแลกเปล่ียน  (227)  451  954  
กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากเงินลงทนุชัว่คราว (1,837)  (1,820)  (2,372)  
หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) -  (2,130)    
สว่นแบง่ขาดทนุ (กําไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 417  (4,507)  2,973  
ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 7,624  9,835  3,151  
ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -  1,969  -  
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว (750)  (246)  (1,482)  
กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร (363)  (1,089)  (4,823)  
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุชัว่คราว -  (675)  (1,620)  
คา่ใช้จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,761  10,772  -  
รายได้ดอกเบีย้รับ (10,985)  (3,445)  (4,001)  
ดอกเบีย้จ่าย 3,887  3,310  705  

 969,521  825,854  666,558  
       

ลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ (9,628)  (16,842)  (11,762)  
ลกูหนีอ่ื้นลดลง 4,445  5,709  -  
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (4,603)  (97)  -  
สินค้าคงเหลือ (เพ่ิมขึน้) ลดลง (36,256)  3,298  (30,758)  
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง (8,389)  38,833  (40,593)  
เงินมดัจําระยะยาวเพ่ิมขึน้ (17,060)  (5,623)  -  
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง (15,980)  1,983  (24,073)  
เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 30,718  (11,559)  112,548  
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ลดลง) เพ่ิมขึน้ (278)  238  -  
รายได้รับลว่งหน้าเพ่ิมขึน้ 8,682  273  -  
คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมขึน้ (ลดลง)  2,538  84,430  (4,803)  
ประมาณการหนีส้ินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษ       

แก่ลกูค้าลดลง (2,084)  (339)  -  
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอนําสง่เพ่ิมขึน้ 9,817  10,364  8,205  
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ (824)  9,667  (8,877)  
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 782  821  5,513  

เงนิสดรับจากการดาํเนินงาน 931,400  947,009  671,958  
ดอกเบีย้รับ 7,013  3,380  3,975  
จ่ายเงินผลประโยชน์พนกังาน (2,366)  (439)  -  
จ่ายดอกเบีย้ (3,887)  (3,310)  (705)  
จ่ายภาษีเงินได้ (190,650)  (138,652)  (91,319)  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 741,510  807,988  583,909  
 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
 

  หน้า  73 
 

 

งบกระแสเงนิสด      (หน่วย:พนับาท) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)       งบการเงนิรวม 
 2554  2553  2552  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนัเพ่ิมขึน้ -  (15,108)  (3,535)  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (903,722)  (510,500)  (360,500)  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 750,925  832,567  256,746  
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุชัว่คราว -  675  1,620  
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม -  -  -  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ถาวร (334,808)  (318,570)  (196,974)  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 433  1,860  6,964  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (2,072)  (728)  (43)  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สิทธิการเช่า (17,687)  -  (7,549)  

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (506,931)  (9,804)  (303,271)  
       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้       

จากสถาบนัการเงิน 1,580  208  3,538  
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้       

จากสถาบนัการเงิน (3,747)  -  -  
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (22,361)  (2,447)  (2,409)  
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 62,094  71,891  12,850  
เงินสดจ่ายหนีส้ินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน (4,439)  (3,848)  (1,250)  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้หุ้นทนุซือ้คืน -  (250,951)  -  
เงินปันผลจ่าย (322,414)  (327,349)  (225,075)  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (289,288)  (512,496)  (212,346)  
       

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริง       
ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 227  (315)  (904)  

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (14,930)  (18,286)  (8,798)  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึน้สทุธิ (69,411)  267,088  58,590  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  742,201  475,113  416,522  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 672,789  742,201  475,112  
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 (3). อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

 สิน้สุด 31 ธันวาคม 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2554 2553 2552 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.60 1.62 2.12 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.32 1.35 1.82 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.82 1.05 0.94 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 31.37 30.50 29.77 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 11.63 11.97 12.26 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 14.66 14.19 13.82 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 24.89 25.72 26.42 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 8.85 8.14 8.62 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 41.23 44.82 42.36 

Cash cycle (วนั) (4.70) (7.13) (3.69) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability ratio) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 44.78 44.94 43.80 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 11.90 10.43 8.84 

อตัรากําไรอ่ืน (ร้อยละ) 1.06 1.00 1.33 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (ร้อยละ) 105.99 146.67 140.46 

อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 7.64 7.18 6.15 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 25.59 20.92 15.26 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 15.63 13.87 11.11 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 48.48 46.86 41.25 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 2.05 1.93 1.81 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.59 0.55 0.35 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 140.71 201.22 697.73 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่) 0.86 2.34 1.08 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 86.45 83.23 89.31 
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11.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ  
 

 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 
 

สรุปผลการดาํเนินงานปี 2554  
ในปี 2554 ถึงแม้ว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการผันแปรของสภาพเศรษฐกิจทัง้

ภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ เช่น ปัญหาความไม่สงบทางด้านการเมือง ผลกระทบจากอุทกภัย และภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ซึ่งส่งผลทําให้ผู้บริโภคมีการควบคมุค่าใช้จ่าย และจํากดัปริมาณการบริโภคลง อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้ตระหนกัถงึปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีผนัแปรและอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจเป็นสําคญั บริษัทจึงได้มีการ
จัดเตรียมและวางแผนการดําเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป     
โดยมีการกําหนดนโยบายเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้ ผลการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและกลุม่บริษัทมีผลประกอบการในปี 2554 อยูใ่นระดบัท่ีดีมาก โดยจะเห็นได้จาก กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย
และบริการจํานวน 5,879 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเป็นจํานวน 597 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโต
ร้อยละ 11.30 โดยมีกําไรสทุธิจํานวน 454 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 71 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตสงูถึง    
ร้อยละ 18.49 

 

รายได้จากการขายและบริการ 
รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้จาก 5,282 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 5,879 ล้านบาทในปี 2554 หรือ        

มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 11.30 สามารถแบง่แยกตามประเภทช่องทางการจดัจําหน่ายได้ ดงันี ้
 

รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจัดจาํหน่าย                  (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่องทางการจําหน่าย 
ปี 2554 ปี 2553 เพิ่มขึน้(ลดลง ) 

ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ 4,557 77.51 4,083 77.30 11.61 
ธุรกิจขายสง่อาหารและเบเกอร่ีสําเร็จรูป 561 9.54 496 9.39 13.10 
ธุรกิจร้านอาหารในตา่งประเทศ 757 12.88 700 13.25 8.14 
อ่ืน ๆ *  4 0.07 3 0.06 33.33 
รวมทัง้สิน้  5,879 100.00 5,282 100.00 11.30 
 * รายได้จากการให้เช่าสถานท่ีให้บคุคลภายนอก 

 

ธุรกจิร้านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ 
ในปี 2554 รายได้จากธุรกิจนีมี้สดัสว่นถึงร้อยละ 77.51 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปีก่อนเป็นจํานวน 474 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 11.61 อนัเน่ืองมาจากการเติบโตของยอดขาย
ของร้านอาหารและเบเกอร่ีของจดุขายเดิมประกอบกบัยอดขายจากการเปิดจดุขายเพ่ิมเติม ซึง่ในปี 2554 บริษัทมีการ
ขยายสาขาร้านอาหารและเบเกอร่ีจํานวน 47 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 8 สาขา และร้านเบเกอร่ี 38 สาขา รวม       
จดุขายของบริษัท ณ วนัสิน้ปี 2554 ท่ี 385 จดุขาย โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 105 สาขา และร้านเบเกอร่ี 280 สาขา โดย
บริษัทยงัคงมุ่งเน้นการเปิดสาขาใหม่ในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัต่อเน่ืองจากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทมองเห็น ศกัยภาพและกําลงั
ซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มท่ีดีในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย และยงัมีอตัราค่าเช่าและค่าแรงงานท่ีต่ํากว่าพืน้ท่ีใน    
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เขตกรุงเทพฯ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในด้านการสง่เสริมการขายผ่านส่ือโฆษณาต่างๆ 
เพ่ือสร้างความรู้สกึท่ีดีและมัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์ตราสนิค้า (แบรนด์) “เอส แอนด์ พี” อยา่งตอ่เน่ือง 

 

ธุรกจิขายส่งอาหารและเบเกอร่ีสาํเร็จรูป 
ในปี 2554 รายได้จากธุรกิจนีมี้สดัส่วนถึงร้อยละ 9.54 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปีก่อนเป็นจํานวน 65 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 13.10 เน่ืองจากบริษัทได้ใช้กลยทุธ์การขยาย
ฐานลกูค้าตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจดัหากลุม่พนัธมิตรร้านค้ารายใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการ
สนบัสนนุธุรกิจให้มีการเติบโตเพิ่มขึน้  

 

ธุรกจิร้านอาหารในต่างประเทศ 
ในปี 2554 รายได้จากธุรกิจนีมี้สดัสว่นร้อยละ 12.88 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อนเป็นจํานวน 57 ล้านบาท โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 8.14 เน่ืองจากคณุภาพของอาหารและการให้บริการใน
สาขาตา่งประเทศได้รับความนิยมจากลกูค้าเพิ่มขึน้  

 

    รายได้แยกตามรายผลติภัณฑ์                            (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลติภัณฑ์ 
ปี 2554 ปี 2553 เพิ่มขึน้(ลดลง ) 

ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ 
เบเกอร่ี  2,681 45.60 2,396 45.36 11.86 
อาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศ 1,732 29.46 1,575 29.82 9.95 
อาหารในตา่งประเทศ 757 12.88 700 13.25 8.16 
ผลติภณัฑ์อาหาร ** 520 8.85 441 8.35 18.14 
ผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ ***  183 3.21 170 3.22 11.11 
รวมทัง้สิน้  5,879 100.00 5,282 100.00 11.30 

**  ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบด้วย อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ไส้กรอก เยลล่ี และผลิตภณัฑ์กล่ินสี 
*** ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์รับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ S&P สินค้าฝากขาย ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ และรายได้จากการให้เช่าสถานท่ี 
 

ในปี 2554 ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ียงัคงครองสดัสว่นสว่นแบ่งรายได้จากการขายและบริการสงูท่ีสดุ คือร้อยละ 45.60 
ในขณะท่ีสดัสว่นของอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 29.46 ทางด้านอตัราการเติบโตของยอดขายกลุม่เบเกอ
ร่ีมีอตัราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 11.86 โดยเป็นผลจากการขยายสาขาใหม่และการเพ่ิมยอดขายในสาขาเดิมโดยการ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นท่ีต้องการของกลุม่ผู้บริโภค การสง่เสริมการขายในรูปแบบต่างๆ 
สว่นอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศมีการขยายตวัในอตัราร้อยละ 9.95 โดยบริษัทได้มีการปรับเพิ่มรายการอาหารใหม่ๆ 
การเพิ่มรายการอาหารเพ่ือสขุภาพ การจดักลุ่มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งทําให้บริษัทได้รับการตอบรับจาก
กลุม่ลกูค้าทัง้รายเก่าและรายใหมเ่ป็นอยา่งดี 

 

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
ในปี 2554 บริษัทมีอตัราสว่นต้นทนุขายและการบริการ เพิ่มขึน้จากร้อยละ 55.06 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 55.22 

สาเหตเุกิดจากต้นทนุราคาวตัถดิุบ คา่บรรจภุณัฑ์ และคา่ขนสง่ มีการปรับราคาสงูขึน้  
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ค่าใช้จ่าย 
ปี 2554 สดัสว่นค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากร้อยละ 35.53 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 

33.95 เป็นผลจากบริษัทสามารถบริหารจดัการให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
รายได้ของกิจการ โดยสดัสว่นค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากร้อยละ 3.75 ใน ปี 2553 
เป็นร้อยละ 3.12 และคา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากร้อยละ 30.67 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 29.93 ในปี 2554 

 
 

กาํไรสุทธิ 
จากการขยายตวัของรายได้จากการขายและบริการในปี 2554 ประกอบกบัประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริการ มีผลให้อตัรากําไรสทุธิต่อรายได้สทุธิจากการขายและบริการเพิ่มขึน้จากร้อยละ 7.25 ในปี 2553 
เป็นร้อยละ 7.72 ในปี 2554 โดยกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จาก 383 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 454 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึน้ 
71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.49 และอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 20.92 
ในปี 2553 เป็นร้อยละ 25.59 ในปี 2554 

 
ประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 
กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึน้จากร้อยละ 13.87 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 15.63 ในปี 2554 

เน่ืองจากกําไรสทุธิของบริษัทท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ 
 
ภาพรวมฐานะทางการเงนิและกระแสเงนิสดปี 2554 
กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2554 จํานวน 3,039 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนใน สดัสว่น

ร้อยละ 50.34 และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนร้อยละ 49.66 ในขณะท่ีหนีส้ินหมนุเวียนมีสดัส่วนเพียงร้อยละ 31.51 ของ
สินทรัพย์รวม กลุ่มบริษัทจึงมีสภาพคลอ่งในระดบัท่ี 1.60 เท่า เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีเงินหมนุเวียนสงูจากการขายเป็น 
เงินสดเป็นสว่นใหญ่ 

 
ในด้านกระแสเงินสดนัน้ มีเงินสดรับสทุธิจากการดําเนินงานจํานวน 742 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับก่อน

ภาษีเงินได้จํานวน 932 ล้านบาท ในระหวา่งปีมีการจ่ายภาษีเงินได้จํานวน 190 ล้านบาท 
 
สําหรับการเปล่ียนแปลงของเงินสดท่ีใช้ในกิจกรรมการลงทนุและการจดัหาเงินนัน้ ประกอบด้วยเงินสดจ่ายจาก

การซือ้เงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 153 ล้านบาท การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึน้สทุธิจํานวน 334 ล้านบาท ซึง่เป็นผล
มาจากกลุ่มบริษัทมีการลงทนุในเคร่ืองจกัรเพ่ือใช้ในการผลิต และการลงทนุในการก่อสร้าง และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์ 
เน่ืองจากการขยายสาขาของร้านอาหารและเบเกอร่ี นอกจากนีไ้ด้ใช้เงินสดในการจ่ายเงินปันผลจํานวน 322 ล้านบาท 
เม่ือรวมกบักระแสเงินสดรับสทุธิจากการดําเนินงานและรายการย่อยอ่ืนๆ แล้ว กลุม่บริษัทมีเงินสดลดลงสทุธิจํานวน 69 
ล้านบาท โดยเม่ือรวมกบัเงินสดท่ีมีอยู่ ณ วนัต้นปี 2554 จํานวน 742 ล้านบาทแล้ว ทําให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพ่ือใช้ในกิจการ ณ วนัสิน้ปีจํานวน 673 ล้านบาท 
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11.3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

(1).    ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (audit fee) 

บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี     ให้แก่ 

   (บาท) 
  - ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจํานวนเงินรวม 3,000,000.- 
 
  - สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบั 
   ผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชี 
   ท่ีผา่นมา - ไมมี่ - 
 

(2).   ค่าบริการอ่ืน  (non-audit fee) 

บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึง่ได้แก่การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due 
Diligence) การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)  และการตรวจสอบการปฏิบติัตามสญัญา ให้แก่
  

     (บาท) 
  - ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา   62,400 
 
  - สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบั 
   ผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีดงักลา่ว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  - ไมมี่ - 
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12. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
  - ไมมี่ -  
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ส่วนที่  2  
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรอง
วา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 
นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 
 (1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  
 (2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดีเพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญั
ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 
 (3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ 
การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารท่ีชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายประเวศวฒิุ  ไรวา เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วยหากเอกสารใดไมมี่ลายมือ
ช่ือของ นายประเวศวฒิุ  ไรวา กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว
ข้างต้น 
 
             ช่ือ   ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
 1. นายประเวศวฒิุ   ไรวา กรรมการผู้จดัการใหญ่                       
 
 
 2. นางเกษสดุา   ไรวา กรรมการรองผู้จดัการใหญ่                      
 
 

   ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
 

ผู้ รับมอบอํานาจ       นายประเวศวฒิุ    ไรวา  กรรมการผู้จดัการใหญ่                                

 



 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกบัผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

ชื่อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครัว 

  (ร้อยละ) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นางภทัรา  ศิลาอ่อน 70 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 7.11 พี่สาวคนโต ทั้ง  5  ปี /   
ประธานกรรมการ        สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ    ประธานกรรมการ บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) / 
         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชามงคลอีสาน             ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
    ปริญญาเอกกิตติมศกัดิ์        
         Doctor in Letters (Honorary)        
         Pine Manor College, Massachusetts, USA        
    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ        
         มหาวทิยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา        
              

ร้อยโทวรากร  ไรวา 64 ปริญญาโท M.A. (Economics) 2.10 นอ้งชายคนที่ 1 ทั้ง  5  ปี /   
รองประธานกรรมการ        มหาวทิยาลยัอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา     รองประธานกรรมการ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) /  
ประธานกรรมการบริหาร   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต               ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
         (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั         
              

นายประเวศวฒุิ  ไรวา 61 ปริญญาตรี Political Science 5.83 นอ้งชายคนที่ 3 ทั้ง 5 ปี/   
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่        มหาวทิยาลยัอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) /  
    โครงการอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั              ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
     - Modern Managers Program (MMP)     กรรมการ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั  
     - Modern Marketing Management (MMM)               (มหาชน) / ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)         
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)         
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย         
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ชื่อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครัว 

  (ร้อยละ) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นายขจรเดช   ไรวา 62 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 1.96 นอ้งชายคนที่ 2 ทั้ง  5  ปี /   
กรรมการบริหาร        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ณ.)     กรรมการบริหาร บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) / 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)              ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย         
              

นางเกษสุดา   ไรวา 58 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 7.25 ภริยาของ 2551 – ปัจจุบนั/   
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่      มหาวทิยาลยันอร์ธอิสเทิร์น บอสตนั, สหรัฐอเมริกา   นายประเวศวฒุิ  ไรวา กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) /  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร     2549 – 2553 /        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
เอส แอนด ์พ ีโกลเบิล จาํกดั       วทิยาลยัอสัสมัชญับริหารธุรกิจ     กรรมการ   
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)         
       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย         
    หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 10/2553         
       สถาบนัวทิยาการตลาดทุน         
              

นายวทิูร   ศิลาอ่อน 44 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 1.07 บุตรชายของ 2553 – ปัจจุบนั /   
กรรมการและเลขานุการบริษทั        มหาวทิยาลยั นอร์ท คาร์โรลายนา แชปเปิลฮิล   นางภทัรา  ศิลาอ่อน กรรมการ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) / 
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสธุรกิจอาหาร        ประเทศสหรัฐอเมริกา     2550 – 2553/        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ในประเทศ   ปริญญาตรี ดา้นการบริหารการโรงแรมและอาหาร     กรรมการบริหาร   
         มหาวทิยาลยั บอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา     2551 – ปัจจุบนั /   
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)     รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส   
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)     ธุรกิจอาหารในประเทศ   
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     2549 – 2551 /   
          รองผูจ้ดัการใหญ่สายพฒันา   
          ธุรกิจการตลาดร้านอาหาร    
          2545- 2549 /   
          ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ   
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ชื่อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครัว 

  (ร้อยละ) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา 64 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) 0.011 ไม่มี  ทั้ง  5 ปี /   
กรรมการอิสระ       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      กรรมการอิสระและ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ   โครงการอบรม - Controllership     ประธานกรรมการตรวจสอบ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
         มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     กรรมการ , กรรมการบริหาร บริษทั ไดนาสตี้เซรามิค จาํกดั (มหาชน) / ธุรกิจ 
    Management Development Program JJ Kellogg              ผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง กระเบื้อง 
         North Western University              เซรามิค 
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)         
        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย         
              
              
นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล 52 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  - ไม่มี  ทั้ง  5 ปี /   
กรรมการอิสระ        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      กรรมการอิสระและ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) /  
กรรมการตรวจสอบ   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต     กรรมการตรวจสอบ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
         มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์       บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน)  
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)              / ธุรกิจโรงพยาบาล 
    ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP)         
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย         
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ชื่อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครัว 

  (ร้อยละ) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นายอวริุทธ์  วงศพ์ทุธพทิกัษ ์ 64 M.B.A. Accounting Information System  - ไม่มี  2553 - ปัจจุบนั /   
กรรมการอิสระ        New York University, U.S.A.     กรรมการอิสระ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) / 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด   ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต     ประธานกรรมการสรรหา        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ค่าตอบแทน        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      และกาํหนดค่าตอบแทน   
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)         
    บทบาทคณะกรรมการในการกาํหนดนโยบาย     2552 – ปัจจุบนั /   
    ค่าตอบแทน    กรรมการอิสระและ ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) / 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     กรรมการตรวจสอบ         ธุรกิจบริการดา้นการเงิน 
          2549 – ปัจจุบนั /   
          กรรมการอิสระและ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)  
          ประธานกรรมการตรวจสอบ         / ธุรกิจการสื่อสาร 
          ที่ปรึกษาฝ่ายจดัการ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) / 
                   ธุรกิจผลิตและ จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์กระดาษ 
                     ผลิตภณัฑก์่อสร้าง 
          2546 – ปัจจุบนั /   
          กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 
                    ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกทุกชนิด 
          2538 – ปัจจุบนั /   
          กรรมการ บริษทั เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) / 
                    ธุรกิจการประกนัภยั 
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ชื่อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครัว 

  (ร้อยละ) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นางปัทมาวลยั  รัตนพล 56 ปริญญาโท ดา้นบริหารธุรกิจ  - ไม่มี 2553 – ปัจจุบนั /   
กรรมการ        Emporia State University     กรรมการ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) /  
กรรมการสรรหาและกาํหนด        ประเทศสหรัฐอเมริกา     กรรมการสรรหาและ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทน  ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี   กาํหนดค่าตอบแทน  
         จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      2542 – ปัจจุบนั /   
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)     ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) / 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     ทรัพยากรบุคคล       และบริษทัในเครือ / ธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ 
                 แฟชัน่จากต่างประเทศ 
          ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / 
                   และบริษทัในเครือ / ธุรกิจเครือข่าย 
                    ร้านอาหารบริการด่วน 
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ชื่อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครัว 

  (ร้อยละ) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ 41 ปริญญาโท ดา้นบริหารธุรกิจ (MBA)  - ไม่มี 2554 – ปัจจุบนั /   
กรรมการอิสระ        Harvard University     กรรมการอิสระ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) /  
กรรมการตรวจสอบ        ประเทศสหรัฐอเมริกา     กรรมการตรวจสอบ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
    ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ ดา้นวศิวกรรมเคมี     2544 – ปัจจุบนั / บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
    Massachusetts Institute of Technology (MIT)     กรรมการบริหาร         ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
         ประเทศสหรัฐอเมริกา                  - ปัจจุบนั บริษทั ซีคอน จาํกดั / 
    ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ดา้นวศิวกรรมเคมี     กรรมการบริหาร         ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด 
         Massachusetts Institute of Technology (MIT)                  - ปัจจุบนั บริษทั ไทยชูรส จาํกดั / 
         ประเทศสหรัฐอเมริกา     กรรมการบริหาร         ธุรกิจผลิตและ จาํหน่ายผงชูรส 
    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์                  - ปัจจุบนั บริษทั นนัยางมาร์เกต็ติ้ง จาํกดั / 
    Massachusetts Institute of Technology (MIT)     กรรมการ         ธุรกิจคา้ส่ง คา้ปลีก รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้นนัยาง 
         ประเทศสหรัฐอเมริกา                  - ปัจจุบนั บริษทั นนัยางอุตสาหกรรม จาํกดั / 
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)     กรรมการ         ธุรกิจคา้ส่ง คา้ปลีก รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้นนัยาง 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย                  - ปัจจุบนั บริษทั ซีคอนดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั / 
          กรรมการ         ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นที่ 
                       - ปัจจุบนั บริษทั เอราวณันา จาํกดั / 
          กรรมการบริหาร         ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ชื่อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครัว 

  (ร้อยละ) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 41  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ      - ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั /   
กรรมการ        Washington State University, WA, สหรัฐอเมริกา         กรรมการ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) /  
    ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด               ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
         Washington State University, Pullman, WA,  

     สหรัฐอเมริกาประกาศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP) 

    2553 – ปัจจุบนั / 
    กรรมการบริหาร 

 
 บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) / 
      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

          สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     2552 – ปัจจุบนั / บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) / 
               ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย       และบริษทัในเครือ / ธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ 
         ทรัพยากรบุคคล       แฟชัน่จากต่างประเทศ 
         2545 – ปัจจุบนั /  
            รองประธานกรรมการ  บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / 
                 ธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน              
              

นางพชัรี  จนัทรโชติ 60 ประกาศนียบตัรพาณิชย ์ 0.025 ไม่มี ทั้ง  5  ปี /   
รองผูจ้ดัการใหญ่สายปฏิบตัิการสาขา        โรงเรียนเจา้พระยาพาณิชยการ     รองผูจ้ดัการใหญ่สาย บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน)  / 
          ปฎิบตัิการสาขา        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
              

นายสมจิตร  กิติธีรกลุ 50 ปริญญาตรี เทคโนโลยชีีวภาพ  - ไม่มี ทั้ง  5  ปี /   
รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่        มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์     รองผูจ้ดัการใหญ่สายการ  บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) / 
          ผลิตเบเกอรี่        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
    ปริญญาโท ศิลปศาสตร์         
         มหาวทิยาลยัรามคาํแหง         
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ชื่อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วน ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครัว 

  (ร้อยละ) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นายจงชนะ  จนัทมาศ 47 ปริญญาตรี   วทิยาศาสตร์บณัฑิต  - ไม่มี ทั้ง  5  ปี /   
รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตอาหาร   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร     รองผูจ้ดัการใหญ่สายการ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) / 
         มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์     ผลิตอาหาร        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
              
นายภากรณ์  ทิวเจริญ 41 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - ไม่มี 2551 – ปัจจุบนั /   
รองผูจ้ดัการใหญ่สายการขาย        SASIN – Kellogg Program     รองผูจ้ดัการใหญ่สายการขาย บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) / 
    ปริญญาตรี  สาขาการตลาด              ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
         มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั     2548 – 2550 /   
          ผูบ้ริหารดา้นการตลาดและ บริษทัเครือซิเมนตไ์ทย (SCG)  / 
          ต่างประเทศ        ธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์
              
นางจนัทน์ิภา  สุริยง 61 ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สาขาการผลิต 0.016 ไม่มี ทั้ง  5  ปี /   
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส   สื่อโทรทศัน์ - วทิย ุ     รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บริษทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบิล จาํกดั / ธุรกิจลงทุน  
บริษทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบิล จาํกดั        มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน-เมดดิสนั รัฐวสิคอนซิน            ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 
         ประเทศสหรัฐอเมริกา         
    หลกัสูตรพิเศษการบริหารการจดัการธุรกิจอาหาร         
         ภาควชิาคหกรรมศาสตร์         
         มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน-เมดดิสนั รัฐวสิคอนซิน         
         ประเทศสหรัฐอเมริกา         
              

 



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ เอส แอนด์ พี เอส แอนด์ พี เอส แอนด์ พี เอส แอนด์ พี ภัทรา เอส แอนด์ พี ธีม ฟู้ดส์ เอส เค ภัทรา พาทิโอ ไทย ภัทรา ภัทรา บางกอกแจม เอช ดี ฟู้ดเฮ้าส์ เอส.อาร์.

ซินดิเคท แอสเซท ฟู้ด โซลูชั่น โกลเบิล (เจนีวา) เรสทัวรองท์ (พีทีอี) เคเทอริ่ง ไต้หวัน ไต้หวัน (สวิส) ปักกิ่ง เวียนนา ไต้หวัน ดสิทริบิวเตอร์ส เคเทอร์ริ่ง เอสเตท

1.  นางภทัรา  ศิลาอ่อน x x  x  /  / / /   / x

2. ร้อยโทวรากร  ไรวา // //  //   //

3. นายประเวศวฒุิ  ไรวา // // // // // / /  / / / //  //

4. นายขจรเดช  ไรวา // // // // x / //

5. นางเกษสดุา  ไรวา // // // // / // / / / / / / /   / //

6. นายวิทรู  ศิลาอ่อน // // / /

7. นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา /

8. นางสาวโสภาวดี   อตุตโมบล /

9. นายอวิรุทธ์  วงศ์พทุธพิทกัษ์ /

10. นางปัทมาวลยั  รัตนพล /

11. นายปิยะ  ซอโสตถิกุล /

12. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค /

13. นางพรพิไล  ไรวา  //  // //

14. นางพนัทิพา ไรวา  //  // // //

15. นางจนัท์นิภา  สรุิยง /  

16. นางพชัรี  จนัทรโชติ

17. นายสมจิตร  กิติธีระกุล

18. นายจงชนะ  จนัทมาศ

19. นายภากรณ์  ทิวเจริญ

หมายเหตุ :
 X    ประธานกรรมการ    //     กรรมการบริหาร       เอส เค เคเทอริง เอส เค เคเทอริง พีทีอี จํากัด (เดิมชืม สยามคิทเช่น ครอสเวย์ พ้อยท์ (พีทีอี) เปลียนเมือปี 2550)
/     กรรมการ    ภทัรา ไต้หวนั บริษัท ภทัรา ไต้หวนั จํากัด (หยดุดําเนินการตงัแต่เดือนกันยายน 2550)
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) พาทิโอ ไต้หวนั บริษัท พาทิโอ อินเตอร์เนชนัแนล จํากัด (หยดุดําเนินการตงัแต่เดือนตลุาคม 2554)
เอส แอนด์ พี แอสเซท บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จํากัด ไทย (สวิส) ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเอ (เดิมชือ ภทัรา ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเอ เปลียนเมือปี 2549)
เอส แอนด์ ฟู้ ด โซลชูนั บริษัท เอส แอนด์ ฟู้ ด โซลชูนั จํากัด (เดิมชือบริษัท เอส แอนด์ พิซซานอตติ ภทัรา ปักกิง บริษัท ภทัรา อินเตอร์เนชนัแนล เรสทวัรองท์ แมเนจเม้นท์ (ปักกิง)จํากัด
 (ประเทศไทย) จํากัด เปลียนเมือปี 2553) ภทัรา เวียนนา ภทัรา เรสทวัรองท์, เวียนนา จีเอ็มบีเอช
เอส แอนด์ พี  โกลเบิล บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด บางกอกแจม บริษัท บางกอกแจม จํากัด
ภทัรา (เจนีวา) ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ เอช ดี ดิสทริบิวเตอร์ส บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
เอส แอนด์ พี  เรสทวัรองท์ บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จํากัด ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริง บริษัท ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริง เซอร์วิสเซส จํากัด
ธีม ฟู้ ดส์ (พีทีอี) ธีม ฟู้ ดส์ พีทีอี จํากัด

เอกสารแนบ 2  หน้า 1

บริษัทย่อย บริษัทร่วม



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
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