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   หนา  1 
 

สวนที ่1 
บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย 

1. ขอมลูทัว่ไป 

ชือ่บรษิัท  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  

ประกอบธรุกจิหลกัประเภท  เครือรานอาหารและเบเกอรี่ ผูผลิต
เคก ขนมปง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑอาหาร
และเบเกอรี่สําเร็จรูปแชแข็ง บริการสงอาหารถึง
บาน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี บริหารและลงทุน
เปดรานอาหารไทยในตางประเทศ 

ทุนจดทะเบียน  523,431,365 บาท (หารอยย่ีสิบสามลานสี่แสน
สามหม่ืนหนึ่งพันสามรอยหกสิบหาบาทถวน)  

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว  523,431,365 บาท (หารอยย่ีสิบสามลาน
สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามรอยหกสิบหาบาทถวน)
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 104,686,273 หุน  
มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 5 บาท  

ที่ตั้งสาํนักงานใหญ  เลขท่ี 457-457/6 ซอยสุขมวิท 55 (ซอยทอง
หลอ) ถนนสุขุมวิท  

  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

เลขทะเบียนบรษิทั  0107537001170 (เดิมเลขท่ี บมจ. 364) 

โทรศัพท  (02) 185-1313 
โทรสาร  (02) 185-1274  
อีเมล  presidentoffice@snpfood.com 
โฮมเพจบรษิัท  www.snpfood.com 

นายทะเบียนหลกัทรัพย  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด (TSD) 

  เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

   หนา  2 
 

  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท (02) 229-2800  โทรสาร (02) 654-
5642 

ผูตรวจสอบบัญช ี  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 
   อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขท่ี 183 ถนนสาทร
ใต  
   แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 
   โทรศัพท (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-
5757 

ที่ปรกึษากฎหมาย  สํานักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร 
   เลขท่ี 68 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท 
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 
   โทรศัพท (02) 253-3427 โทรสาร (02) 653-
1135  

 รายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึน
ไปของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายไดแลวท้ังหมดโปรดดูรายละเอียดในหัวขอ 
“โครงสรางกลุมบริษัท เอส แอนด พี” 
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   หนา  3 
 

โครงสรางกลุมบรษิทั เอส แอนด พ ี 
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บมจ.เอส แอนด พ ี

บจ.เอส แอนด 
พี

บจ.เอชด ีดสิทรบิวิ
เตอรส (ปร เทศ

บจ.เอส แอนด 
พี

บจ. เอส แอนด์ พี เรสทวัร
องท์ (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.ฟูดเฮาส เค
เทอรริง่ เซอรวสิ

บจ.เอส แอนด 
พี

บจ.ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล  
เรสทวัรองท์ แมนเนจเมนท์  (จีน) 

ภทัรา เรสทวัรองท์ เวียนนา  
จีเอ็มบีเอช (ออสเตรีย) 

บจ.เอส แอนด พ ี
อินเตอรเนชัน่



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

   หนา  4 
 

                                                                                                                     
100% 

                                                                                   

  

 
                                                                                                                                                          
99.99% 
                                                                                                          
 

หมายเหตุ  *   หยุดการดําเนินกิจการเมื่อ 1 สิงหาคม 2553 
             **  หยุดการดําเนินกิจการเม่ือ 30 กันยายน 2550  
             *** หยุดดําเนินการเม่ือ 16 ตุลาคม 2554 
 

บรษิัทยอยและบรษิัทในเครอื 
  จาํนวนหุนสามญั 

(หุน) 
อัตรา

ชือ่ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลกั จาํนวน จาํนวน
หุน 

การถือ
หุน 

   หุนรวม ที่ถอื (รอย
ละ) 

     
บรษิทั เอส แอนด พ ีซนิดเิคท 
จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบกิจการรานอาหาร
และเบเกอรี่  

เลขท่ี 457-457/6 สุขุมวิท 55 
(ซอยทองหลอ) 

ผูผลิตเคก ขนมปง ขนมไทย 
ผลิตภัณฑ 

   

ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน
เหนือ 

อาหารและเบเกอรี่ อาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง  

   

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ บริการสงอาหารถึงบาน 
บริการจัดเลี้ยง  

   

โทรศัพท : +66 (0) 2185-1313 นอกสถานท่ี  บริหารและ
ลงทุนเปดราน 

   

โทรสาร : +66 (0) 2185-1274 อาหารไทยในตางประเทศ    

บจ.บางกอกแจม 
(ไต้หวนั) 

บจ.บางกอกแจม 
(มาเลเซีย) 
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   หนา  5 
 

  จาํนวนหุนสามญั 
(หุน) 

อัตรา

ชือ่ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลกั จาํนวน จาํนวน
หุน 

การถือ
หุน 

   หุนรวม ที่ถอื (รอย
ละ) 

  
บรษิัท เอส แอนด พี แอสเซท 
จาํกัด 

ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

10,000 9,993 99.93
%

เลขท่ี 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 
ถนนสุขุมวิท 26  

เพื่อใหรานอาหารเชา     

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  

     

โทรศัพท : +66 (0) 2185-1313      
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290      
  
บรษิัท เอส แอนด พี อินเตอร
เนชั่นแนล ฟูดส 

ดําเนินกิจการรานอาหาร
ญี่ปุน  ภายใตชื่อ   

100,00
0

99,994 99.99
%

จาํกัด  "MAISEN”     
เลขท่ี 457 ซอยสุขุมวิท 55 
(ซอยทองหลอ) 

 

ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน
เหนือ 

     

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ      
โทรศัพท : +66 (0) 2185-1313      
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274  
  
บรษิัท เอส แอนด พี ฟูด โซลชูัน่ 
จาํกัด * 

ดําเนินกิจการจัดสงพิซซา 
และอาหาร 

200,00
0

199,99
7

99.99
%

เลขท่ี 457-457/6 สุขุมวิท 55 อิตาเลียน  ปจจุบันหยุดดําเนิน    
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   หนา  6 
 

  จาํนวนหุนสามญั 
(หุน) 

อัตรา

ชือ่ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลกั จาํนวน จาํนวน
หุน 

การถือ
หุน 

   หุนรวม ที่ถอื (รอย
ละ) 

(ซอยทองหลอ) กิจการ 

ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน
เหนือ 

เม่ือสิงหาคม 2553 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ      
โทรศัพท : +66 (0) 2185-1313      
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274      
  
   

   

   

   

  
บรษิัท เอส แอนด พี โกลเบลิ 
จาํกัด 

ประกอบกิจการรานอาหาร
ไทยในตางประเทศ 

500,00
0

400,00
0

80.00
%

เลขท่ี 457 สุขุมวิท 55 (ซอย
ทองหลอ) 

โดยมีบริษัทในเครือ 10 
บริษัท  ดังนี้ 

ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน
เหนือ 

 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
โทรศัพท : +66 (0) 2185-1313      
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274      
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   หนา  7 
 

  จาํนวนหุนสามญั 
(หุน) 

อัตรา

ชือ่ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลกั จาํนวน จาํนวน
หุน 

การถือ
หุน 

   หุนรวม ที่ถอื (รอย
ละ) 

บรษิัท เอส แอนด พี เรสทวัรองท 
จาํกัด ** 

ประกอบกิจการรานอาหารไทย
ภายใตชื่อ  

100,00
0

96,000 96.00
%

Suite 4.16 "ภัทรา"   ปจจุบันมี  4 สาขา  
และ 

   

130 Shaftesbury Ave, 
London,  

ภายใตชื่อ “สุดา”  ปจจุบันมี  
1 สาขา 

   

W1D 5EU,UK      
Tel : (44) 020 7031 1168,  
020 7031 1169 

 

Fax : (44) 020 7031 1167  
  
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ ** ประกอบกิจการรานอาหาร 

ภายใตชื่อ  
200 124 62.00

%
No.94, Rue des Eaux-Vives 
CH-1207,  

"ภัทรา"  ท่ีกรุงเจนีวา  ปจจุบัน
มี 1 สาขา 

   

Geneva Switzerland     
Tel : (4122) 735-0517      
Fax : (4122) 735-0538      
  
ธีม ฟูดส (พีทีอ)ี จาํกดั ** ประกอบกิจการรานอาหาร 

ภายใตชื่อ    
600,00

0
300,00

0
50.00

%
211 Henderson Road #05-
03 

"ภัทรา"  ท่ีประเทศสิงคโปร     
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  จาํนวนหุนสามญั 
(หุน) 

อัตรา

ชือ่ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลกั จาํนวน จาํนวน
หุน 

การถือ
หุน 

   หุนรวม ที่ถอื (รอย
ละ) 

Singapore 159552 ปจจุบันมี 1 สาขา    
Tel : (65) 6411-4990      
Fax : (65) 6411-4991      
  
เอส เค เคเทอริง่ (พีทีอ)ี จาํกัด ** ประกอบกิจการรานอาหาร 

ภายใตชื่อ  
300,00

0
150,00

0
50.00

%
211 Henderson Road #05-
03 

"สยามคิทเชน"  ปจจบุันมี 5 
สาขา และชื่อ 

   

Singapore 159552 “ บางกอกแจม”  อีก 3 สาขา    
Tel : (65) 6411-4990      
Fax : (65) 6411-4991      

   

   

  
บรษิัท ภัทรา ไตหวนั จาํกัด ** ประกอบกิจการรานอาหาร 

ภายใตชื่อ  
1,500,0

00
750,00

0
50.00

%
12 Alley 247, Sec.1 "ภัทรา"  ท่ีไตหวัน  ปจจุบัน

หยุดดําเนิน   
Tua Hua S. Road, Taipei, 
Taiwan 

กิจการเมื่อกันยายน 2550 

  
บรษิัท พาทิโอ อินเตอรเนชัน่
แนล จาํกัด ** 

ประกอบกิจการรานอาหาร 
ภายใตชื่อ   

12,000,
000

7,200,
000

60.00
%
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  จาํนวนหุนสามญั 
(หุน) 

อัตรา

ชือ่ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลกั จาํนวน จาํนวน
หุน 

การถือ
หุน 

   หุนรวม ที่ถอื (รอย
ละ) 

7F-3 No.28 Jen-Ai Road, "พาทิโอ"  ปจจุบันหยุดดําเนิน
กิจการ 

Sec.3, Taipei Taiwan เมื่อตุลาคม 2554 
Tel : (8862) 2721-5998  
Fax : (8862) 2721-6008  

     
บรษิทั ภัทรา อนิเตอรเนชัน่แนล  
เรสทวัรองท  

ประกอบกิจการรานอาหาร 
ภายใตชื่อ  

4,000,0
00

3,650,
000

91.25
%

แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จาํกัด **  "ภัทรา"    ปจจุบันมี 1 สาขา 
6th  Floor, Jinbao Place, 88 
Jinbao Street, 

 

Dongcheng District, Beijing, 
China 

 

Tel :  (8610) 852-21678  
Fax : (8610) 852-21369  
  
ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา 
จีเอ็มบีเอช *** 

ประกอบกิจการรานอาหาร 
ภายใตชื่อ    

1,200,0
00

1,116,
600

93.05
%

Petersplatz 1 / 
Goldschmiedgasse 9 / 
Graben,Vienna, Austria 

"ภัทรา"  ปจจุบันมี 1 สาขา 

27 –  28 / Top.Nr.7 1010 
Wien 

 

Tel :    +43 199 719 38  
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  จาํนวนหุนสามญั 
(หุน) 

อัตรา

ชือ่ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลกั จาํนวน จาํนวน
หุน 

การถือ
หุน 

   หุนรวม ที่ถอื (รอย
ละ) 

Fax :   -  
  
บรษิัท  บางกอกแจม  จาํกัด **** ประกอบกิจการรานอาหาร 

ภายใตชื่อ 
5,000,0

00
2,500,

000
50.00

%
1F, No.12, Ln.247, Sec 1, Dun-
hua S. RD.,  

"บางกอกแจม"  ปจจุบนัมี 3 
สาขา 

Taipei, Taiwan  
Tel : (8862) 2731-5288  
Fax : (8862)2731-5243  
  

   

   

   

  
บรษิัท บางกอกแจม เอสดีเอ็น 
บีเอชด*ี**** 

ประกอบกิจการรานอาหาร
ภายใตชื่อ  

350,00
0

174,99
9

49.99
%

No.79A Jalan SS 21/37 
Damansara  

"บางกอก บีช บิสโทร"  
ปจจุบันมี 2 สาขา 

Utama 47400 petaling Jaya 
Selangor 

 

Darul Ehsan Malaysia  
โทรศัพท : +60 3 5637 8488  
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  จาํนวนหุนสามญั 
(หุน) 

อัตรา

ชือ่ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลกั จาํนวน จาํนวน
หุน 

การถือ
หุน 

   หุนรวม ที่ถอื (รอย
ละ) 

บรษิัท  เอชดี ดสิทรบิิวเตอรส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

นําเขาและจัดจําหนาย
ไอศกรีม  

200,00
0

95,996 47.99
%

เลขท่ี 539/2 อาคารมหานครยิบ
ซั่ม ชั้น 20 

ภายใตชื่อ "ฮาเกน-ดาส" 

ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

โทรศัพท : +66 (0) 2696-1000  
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001  
  
บรษิทั ฟูดเฮาส เคเทอรริง่ 
เซอรวสิเซส  จาํกดั 

ใหบริการดานโภชนาการท่ี
หลากหลาย 

10,000 4,997 49.97
%

เลขท่ี 234 ซอยสุขุมวิท 101 
(ปุณณวิถ)ี   

ในลักษณะแคนทีน หรือรับ
ทําอาหาร 

ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง  

ใหกับกลุมสถาบันตาง ๆ เชน 
โรงพยาบาล 

กรุงเทพฯ โรงงานอุตสาหกรรม และ
สถานศึกษาตาง ๆ

โทรศัพท : +66 (0) 2741-8800  
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260  
  

 

หมายเหตุ  * หยุดการดําเนินกิจการเมื่อวันท่ี 1 สงิหาคม 2553 
 ** เปนบริษัทท่ีถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด  
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 *** เปนบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนโดยผาน
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด  ในประเทศอังกฤษ จาํนวน 
510,000 หุน   

 **** เปนบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนโดยผาน
บริษัท เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จาํกัด ใน ประเทศสิงคโปร จํานวน  
2,500,000 หุน 

 ***** เปนบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนโดยผาน
บริษัท เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จาํกัด  ใน ประเทศสิงคโปร  จํานวน 
174,999 หุน 
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2. ปจจยัความเสีย่ง 
 
  จากสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม ภาวะการแขงขัน, พฤติกรรมของผูบริโภค
, การเปดเสรีทางการคาและบริการ, การพัฒนาของระบบสารสนเทศ, การ
ดําเนินงาน, กฎระเบียบและมาตรฐานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งทําให
ปจจัยและโอกาสการเกิดความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกของบริษัทมีเพิ่มสูงขึ้น 
ท้ังนี้บริษัทใหความสําคัญดานการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด ดังนั้น เพ่ือให
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและมีการ
ติดตามอยาง   ตอเนื่อง บริษทัจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงเม่ือวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2555 
 
  ในปนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมท้ังหมด 3 ครั้ง โดย
พิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุม ทุกหนวยงานท้ังองคกร จัดอันดับความ
เสี่ยง กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมาย
ผูรับผิดชอบจัดใหมีมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได เพ่ือใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายและกลยุทธท่ีกําหนดไว รวมถึง
สรางความเชื่อม่ันใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย นอกจากนัน้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีหนาท่ีประเมินความเสี่ยงในโครงการสําคัญท่ีมีงบการลงทุน
สูงกอน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาสําหรับปจจัย   ความเสี่ยงหลักของ
บริษัทมีดังตอไปน้ี 
 
 2.1 ความเสีย่งดานกลยทุธ 
   การวางแผนกลยุทธเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานเพื่อใหบริษัทสามารถ  ดําเนินการไดสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนด คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธและ
งบประมาณเพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
โดยในการดําเนินงานไดมีการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
อันไดแก ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม และคูแขงขัน รวมท้ังการพิจารณาโอกาสในการขยายธุรกิจใน
ตางประเทศ ซึ่งปจจุบนับริษัทไดจัดตั้งสํานักกลยุทธท่ีมีหนาท่ี รับผิดชอบโดยตรง 
 
  2.2. ความเสีย่งดานปฏิบัตกิาร 
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  ในขบวนการดําเนินการการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานใน
องคกร ถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการ  ขับเคลื่อนใหบริษัทสามารถบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดได บริษัทมีการขยายธุรกิจมาโดยตลอดท้ัง
จํานวนสาขา และจุดใหบริการเพ่ิมขึ้น รวมท้ังเสนอผลิตภัณฑใหมและแตกแขนง
ธุรกิจ เชน รานอาหารญี่ปุนโดยบริษัท มีการจัด           รับพนักงานเพิ่มอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นในการดําเนินงานหากผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติงานไดตาม
ภารกิจท่ีกําหนดไดก็จะ  สงผลใหการขับเคลื่อนองคกรเปนไปอยางเชื่องชา ขาด
ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร ไดตระหนักถึงปจจัย ดังกลาว 
จึงไดจัดใหมีการฝกอบรม เพื่อสรางการรับรูและเขาใจใหแกพนักงานแตละ
ระดับชั้น มีการจัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน สําหรับกิจกรรมท่ีสําคัญ มีการ
แบงแยกหนาท่ีงานเพ่ือใหมีการสอบทานงานระหวางกัน มีการรายงานและ
ติดตามอยางเปนระบบ นอกจากนี้บริษทัไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในเพื่อทํา
หนาท่ีในการตรวจสอบและติดตาม รวมถึงการ   เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบงาน
ใหมีความเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพแวดลอมและองคประกอบของกิจกรรม
ควบคุมเปนสําคัญ  
 
 
 
  2.3 ความเสีย่งดานการเงนิ 
   บริษัทมีการบริหารจัดการดานการเงิน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงดาน
สภาพคลอง (Liquidity Risk) ดานคูคา (Credit Risk) และดานตลาด เชน ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Market Risk) เปนหลัก ท้ังนี้ บริษัทมีการจัดทํา
ประมาณการทางการเงิน แนวทางการบรหิาร การติดตามและกําหนดมาตรฐาน
ตาง ๆ เชน สัดสวนหน้ีสินตอทุน ทรัพยสินระยะสั้นหรือเงินสํารองอยางชัดเจน 
เพ่ือนํามาใชในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 
 2.4 ความเสีย่งดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  บริษัทมีการขยายธุรกิจ อาทิการเพิ่มจํานวนสาขา และจุดใหบริการ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตางๆ ในองคกรใหมีประสิทธิภาพ การเชื่อมตอระบบงานยอยตาง ๆ 
ความปลอดภัยของขอมูลและการเขาถึงขอมูลในระบบงาน การสงผานขอมูลเพ่ือ
ชวยสนับสนุนในการจัดทํารายงานตาง ๆ ใหหัวหนาฝายงานและผูบริหารจะเปน
สวนชวยใหบริษัทมีการบริหารจดัการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได
กําหนดใหมีหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
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ดูแลระบบงาน และเสริมสรางใหองคกรมีความพรอมในการรองรับนวัตกรรม
ใหมๆ ทางดานเทคโนโลยี มีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนแมบททางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหสอดรับกับแผนธุรกิจขององคกร มีการจัดทําแผน
ความม่ันคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนธุรกิจ      ตอเนือ่ง แผน
สํารองฉุกเฉิน เพ่ือชวยในการสนับสนุนงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
รายงานและติดตามการปฏิบัติตามแผนงานดังกลาวขางตนใหผูบริหารรับทราบ
อยางสมํ่าเสมอ 
 
 2.5 ความเสีย่งดานภยัพบิตัิทางธรรมชาตแิละการเมอืง 
   บริษัทไดตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัท เชน น้ําทวม โรคระบาด (เชน โรคไขหวัดนก) ความไมสงบทาง
การเมือง เปนตน ดังนั้นจึงไดเตรียมแผนการรองรับรวมท้ังการฝกอบรมพนักงาน
ในการรับมือกับภัยธรรมชาติตางๆรวมท้ังภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุหรือจากการ
กระทําของมนุษย เชน ไฟไหม การประทวงตาง ๆ โดยแผนรองรับดังกลาวได
แบงเปนระยะสั้นแบบเกิดเหตุฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) และแผนระยะ
ปานกลางถึงยาว เพ่ือระงับหรือบรรเทาเหตุการณเฉพาะหนาตามเหตุการณนั้น ๆ 
และใหมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกจิใหนอยท่ีสุด และมีมาตรการรองรับหาก
เหตุการณนั้น ๆ ยังคงอยูเปนเวลานาน   
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3. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
 

3.1. ประวตัคิวามเปนมาและพัฒนาการที่สาํคญั  
กลุมธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายใตเครื่องหมายการคา เอส แอนด พี 

กอตั้งขึ้นเม่ือป 2516 เปน รานขายอาหาร ไอศกรีม และของวาง ในซอยสุขุมวิท 
23 ไดรับความนิยมและการตอบรับจากลกูคาจํานวนมากจึงมีแนวคิดในการขยาย
ประเภทธุรกิจเพิ่มขึ้นดวยการทําธุรกิจรานเบเกอรี่ และประสบความสําเร็จจากการ
เปนผูนําในการผลิตเคกแตงหนา ตามสั่งและเคกลายการตูนรายแรกในประเทศ
ไทย ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของรานไดรับความนิยมและแพรหลายในกลุมลูกคา
สงผลใหมีการขยายสาขาอยางรวดเร็วโดยเฉพาะแหลงทําเลท่ีสําคัญท้ังใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

 
ในป 2532 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดเขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีการลงทุนและขยายงานท้ัง
ทางดานธุรกิจรานอาหารและการผลิตเบเกอรี่อยางตอเนื่อง ภายใตแบรนด “เอส 
แอนด พี” ประกอบดวย ธุรกิจรานอาหาร เอส แอนด พี และธุรกิจเอส แอนด พี เบ
เกอรี่ชอพ โดยมุงเนนการขยายฐานลูกคาใหมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นบริษัท
สามารถสรางเครื่องหมายการคา “เอส แอนด พี” ใหเปนท่ียอมรับไดอยางรวดเร็ว 
นอกจากนีบ้ริษัทยังสามารถนําเสนอและสรางแบรนดใหม ๆ ใหเปนท่ียอมรับแก
กลุมลูกคาในระดับตาง ๆ อยางแพรหลาย ไดแก “ภัทรา” “พาทิโอ” “บลูคัพ” “วา
นิลลา” บริการอาหารญี่ปุนภายใตแบรนด "โตเกียวโชกุโด” “ไมเซน”และ
ผลิตภัณฑขนมไทย “Simply Thai”  รวมทั้งขนมไหวพระจันทรตรา “S&P”  
และ “มังกรทอง" 

 
ในป 2533 บริษัทไดมีการขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศ โดยไดเปด

รานอาหารไทยแหงแรกภายใตชื่อราน “ภัทรา” (Patara Fine Thai Cuisine) ท่ี
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งไดรับการตอบรบัเปนอยางดีประกอบกับความ
นิยมของอาหารไทยในตางประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยายรานอาหารอยาง
ตอเนื่อง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มีสาขารานอาหารไทยใน
ตางประเทศ รวม 22 สาขา ภายใตแบรนด Patara, SUDA, Siam Kitchen 
Bangkok Jam และ  Bangkok Beat Bistro 
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บริษัทไดมีการวิจัยและพัฒนาดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูปภายใต แบรนด 

“Quick Meal“  และเร่ิมเขาสูธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทานและผลิตภัณฑ
ไสกรอกเพื่อตอบสนองตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค 
บริษัทไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูปอยางตอเนื่อง 
ท้ังนี้เพ่ือใหสินคาของบริษัทไดรับการยอมรับจากกลุมผูบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเนน
จุดแข็งในดาน คุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพ่ือใหการทํา
ธุรกิจ  ครบวงจรเพิ่มขึ้น กลุมเอส แอนด พี ไดมีการขยายฐานการใหบริการจัด
เลี้ยงนอกสถานท่ีภายใตแบรนด “Caterman”  บริการจัดสงอาหารถึงบาน และ
บริการอาหารปนโต (Delivery : 1344) ทําใหบริษัทสามารถเปนผูนําทางธุรกิจ
รานอาหารและเบเกอรี่ รวมท้ังการบริการท่ีครอบคลุมชองทางการจําหนายตาง ๆ 
ในตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
  

 

  3.2   ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิัทและบรษิัทในเครือ 
บริษัทเอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ 

ประกอบธุรกิจรานอาหาร กาแฟ และเครื่องด่ืม รานจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่ 
และอาหารสําเร็จรูปตาง ๆ พรอมท้ังเปนผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใตชื่อ 
เอส แอนด พี ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑสินคาและ
บริการ และโครงสรางกลุม บริษทั เอส แอนด พี ดังตอไปน้ี 
 
  3.2.1 กลุมธรุกจิที่ดําเนนิการโดย บรษิัท เอส แอนด พ ี ซนิดเิคท จาํกดั 

(มหาชน) 

   (1)  ธุรกจิรานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรานอาหารและรานเบเกอรี่ท่ี
ดําเนินการอยูภายใตการดําเนินการของ เอส แอนด พี รวม 416 สาขา ถือเปน
ชองทางจัดจําหนายท่ีสําคัญและทํารายไดหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทไดวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑและบริการของรานแยกตามกลุมลูกคาเปาหมายโดยแตละราน
มีความโดดเดนเฉพาะตัวท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้เพื่อใหสามารถเขาถึงและครอบคลุม
กลุมลูกคาเปาหมายอยางท่ัวถึง อาทิ รานอาหารและรานเบเกอรี่ เอส แอนด พี 
มุงเนนกลุมลูกคาในวงกวาง (Mass Customization) ในขณะท่ีรานอาหารแบ
รนดอื่นมุงเนนกลุมลูกคา ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant) โดย
สรุปรายละเอียดของรานอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของบริษัท ไดดังนี้  

กลุมรานอาหารและเบเกอรี ่
จาํนวนสาขา 

กรงุเทพและ
ปริมณฑล 

ตางจังหวดั รวม 

 S&P Restaurant & 
Bakery 

64 41   105 

 S&P Bakery Shop  107 192  299 

 Vanilla Group 7 -  7 

 ราน Patio 1 -  1 

 ราน Tokyo Shokudo 1 -  1 

 ราน Patara 1 -  1 

 ราน Grand Seaside - 1  1 

 ราน Pizza Patio 1 - 1 
รวม 182 234 416 

หมายเหตุ :  บริษัทมีเคานเตอรกาแฟ “BlueCup”  อยูในรานอาหารและเบเกอร่ี S&P จํานวน 
211 แหง  
  (1.1)   S&P Restaurant & Bakery 

    รานอาหารท่ีใหการบริการเต็มรูปแบบดวยอาหารไทย และ
นานาชาติหลากหลาย เคร่ืองด่ืม และ   ของหวานท่ีมีใหเลือกมากมาย อาทิ 
เครื่องด่ืมBlueCup ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ไอศกรีม รวมถึงสินคาพรอมรับประทาน

มากมาย ใสใจในทุกรายละเอียด คุณภาพ ความสดใหม ความสะอาด ความ
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ปลอดภัยตลอดจนการเลือกคัดสรรวัตถุดิบอยางมีคุณภาพสรางสรรค เมนูจากเชฟ
มืออาชีพ โดยใหบริการลูกคาหลากหลายกลุมตั้งแตวัยรุน คนทํางาน และ
ครอบครัว มีบริการหลากหลายใหเลือกท้ังการรับประทานท่ีราน (Eat in) การซื้อ

กลับบาน (Take away) และบริการจัดสงใหท่ีบาน (Delivery) นอกจากนีย้ังเปน

รานอาหารท่ีผูบริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารสําเร็จรปูแชแข็ง คุกกี้ท่ีหลากหลาย 
และขนมไทย ซึ่งถือเปนทางเลือกงาย ๆ ท่ีอรอยสําหรับทุก ๆ คนตลอดวัน 
   (1.2)  S&P Bakery Shop & Corner  

   รานเบเกอรี่ท่ีเลือกทําเลเขาหาลูกคาในกลุมตาง ๆ ในแหลงชุมชน
ท่ัวไป เชน ซูเปอรมารเก็ตหาง  สรรพสินคา อาคารสาํนักงาน เพ่ือความสะดวกใน
การซื้อผลติภัณฑเครื่องด่ืมกาแฟBlueCup เบเกอรี่ เคกคุกกี้ แซนวิช และขนมปง 

พรอมท้ังอาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ โดยเนนทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ใหครอบคลุม
พื้นท่ีสําคัญ ๆ ในแตละภาคของประเทศ 
   (1.3)Vanilla Group 

    Vanilla Group เปนกลุมรานอาหารท่ีออกแบบมาเพื่อเขาถึงลูกคา

กลุมวัยรุนและวัยทํางานท่ีทันสมัย มีรสนิยมและความเปนตัวของตัวเองรานอาหาร
ใน Vanilla Group จะนําเสนออาหารท่ีมีคุณภาพในบรรยากาศท่ีมีเอกลักษณของ

ตัวเอง 

 

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

รานอาหารทันสมัยเอาใจวัยรุน และนักเรียนต้ังอยูใจกลางยาน
สยามสแควรเปนการผสมผสานระหวาง  โมเดิรนและคลาสสิค บริการอาหาร ซุป 
สลัด พาสตา เคก มีการสอนทําอาหารเพื่อใหผูเรียนสามารถนํากลับไปทําใหคนท่ี
บานรับประทาน หรือจัดปารตี้เองไดท่ีบาน 

 

 ราน Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the 
Creperie/ Chocolatier/ Confiserie 

มีแรงบันดาลใจจากรปูแบบของ French Café นํามาประยุกตเพื่อให
เขากับ Lifestyle ท่ีทันสมัยของกลุมลูกคาของสถานท่ีตั้ง (สยามพารากอน ช็อป
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ปงมอลล) นําเสนอความพิถีพิถันของการสรางสรรคเมนู อาทิ พาสตา สลัด-     
แซนวิช และขนมหวานสไตลฝรั่งเศส พรอมท้ังสินคาท่ีระลึก  
 

 ราน Vanilla Crepe Cafe: Self-Service Cafe 
ตกแตงในสไตล Mini Loft เฟอรนิเจอรในรานเนนแบบ

สแกนดิเนเวียน ทางรานมีเมนูเครปคาวหวานหลากหลายกวา 40 เมนู และเมนู
แนะนําอื่น ๆ ท่ีขึ้นชื่อของวานิลลา พรอมเครื่องด่ืมเพิ่มความสดชื่นหลากหลายเมนู
ในสไตลคาเฟ 
 

 ราน Vanilla Café: Japanese Style Cafe 
รานอาหารสไตลอิตาเลียน-ญ่ีปุนบรรยากาศการตกแตง Retro 

สไตลญี่ปุนท่ีเนนความเรียบงายใหแตละมุมในรานมีความเปนสวนตัว จูงใจดวย
การคิดคนเคกและขนมญี่ปุนท่ีหลากหลายเหมือนมารับประทานอาหารท่ีบาน
เพ่ือน ทางเลือกใหมท่ีประสบความสําเร็จอยางมากในการสรางความพึงพอใจให
กลุมลูกคาระดับบน 
  

 ราน Royal Vanilla: Tea Room-Dimsum 
รานอาหารจีนทันสมัย บรรยากาศแบบโรงเต๊ียมจีนโบราณ การ

ตกแตงใชเฟอรนิเจอรท่ีเรียบงายสไตลจีนใหบริการอาหารประเภทเมนูติ่มซํา และ
อาหารจีนท่ีคุนเคยและเปนกันเองในสไตลวานิลลา 
 
 
 
 

 ราน Vanilla Home Café: Quick Lunch & Street Food 
รานอาหารไทยสไตลวานิลลาภายใตคอนเซปส “อาหารไทยพ้ืนบาน

ทานงาย” ใสใจในเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบท่ีสดใหม มีคุณภาพและนํามาปรุงอยาง
พิถีพิถัน พรอมนําเสนอเบเกอรี่ เครื่องด่ืม และขนมหวานท่ีผสมผสานวัตถุแบบไทย 
 

 ราน Sauce: Art literature Cookbook 
รานหนังสือตกแตงตัวรานเปนสไตล loft มีความทันสมัยจําหนาย

หนังสือศิลปะ วรรณกรรม และ  Cookbook  และของท่ีระลึกสไตลวานิลลา 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

หนา  13    
 

 

 ราน Teppan Ice: เทปปนไอซไอศกรีมผัดสไตลญีปุ่น 
ไอศกรีมผัดบนกะทะเย็นสไตลญี่ปุน อรอยแบบหวานนอย ไขมันต่ํา 

มีหลากหลายรสชาติ ท้ังรสน้ําเตาหูแบบด้ังเดิม รสโยเกิรตผลไม รสดังโกะและรส
วาซาบิ รสชาติแปลกใหมลาสุดจากญี่ปุน 

 
   (1.4) Patio: Delicatessen 

    รานอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลูกคาเฉพาะกลุมท่ีชื่น

ชอบอาหารนานาชาติในลักษณะ Home Style Cooking ในบรรยากาศเรียบงาย 

และสบาย ๆ 
 

   (1.5) Tokyo Shokudo 

    จากการผสมผสานวิถีการกินแบบด้ังเดิมของชาวญี่ปุนกับ
วัฒนธรรมการกินรวมสมัยของคนโตเกียว  ในปจจุบันจนไดเปนสูตรเฉพาะตัว
ของ “โตเกียว โชคุโด” ท่ีซึ่งมีการคัดสรรวัตถุดิบหลากหลายชนิด จากทองถิ่นอัน
เลื่องชื่อของจังหวัดตาง ๆ  ท่ัวหมูเกาะญี่ปุนและท่ัวทุกมุมโลกมาเปนสวนผสม 
เพ่ือใหทุกเมนูคือจานโปรด สําหรับผูหลงใหลอาหารญ่ีปุนในรสชาติความอรอย
ในสไตลของคนโตเกียว  
 
   (1.6) Patara : Fine Thai Cuisine 

    บริการอาหารไทยรวมสมัย สําหรับงานเลี้ยงสังสรรคเชิงธุรกิจ และ
โอกาสพิเศษตาง ๆ รวมท้ังการจัดงานประชุมและงานพิธีมงคล ในบรรยากาศ
วัฒนธรรมไทยอันอบอุนสบายแตมีระดับ และไดรับรางวัลThailand Best 

Restaurant ติดตอกันมา 9 ป 

 
  (1.7) Grand Seaside: Seafood  

   รานอาหารทะเล และอาหารไทยรวมสมัยในบรรยากาศสบาย ๆ 
ชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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   (1.8) Pizza Patio 

    รานพิซซาสไตลอิตาเลียนแท ๆ ปจจุบันเปดบริการท่ีซอยสุขุมวิท 
49 

 

  (1.9) BlueCup Coffee  

   ราน BlueCup Coffee เปนจุดจําหนายกาแฟสดคุณภาพในราน

เอสแอนดพี เริ่มตนข้ึนเปนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2545ท่ีโรงพยาบาลศิริ

ราช ซึ่งในขณะนั้นเปนชวงท่ีตลาดกาแฟสดกําลังเริ่มพัฒนาในประเทศไทย    เม่ือ
หันกลับมาเห็นถึงความพรอมของบริษัทศักยภาพและทรัพยากรท่ีตองการใหราน
เอสแอนดพี มีกาแฟสดคุณภาพไวคอยใหบริการและถือเปนจุดกําเนิดของชื่อ
BlueCup Coffee ต้ังแตนั้นเปนตนมา ปจจุบันกาแฟ BlueCupในรานเอสแอนดพี      

มีท้ังหมด 211 จุดขายท่ัวประเทศ เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของ BlueCup 

Coffee คือเปนรานกาแฟชั้นนําท่ีอยูในใจของผูบริโภคคนไทยท่ีมีกาแฟสด

คุณภาพ อาหารและเบเกอร่ีอรอย ในบรรยากาศแบบสบาย ๆ และบริษัทมีแผนท่ี
จะขยายรานกาแฟ BlueCup เพื่อใหถึงกลุมเปาหมายท้ังประเทศ 

 

 

  3.2.2 กลุมธรุกจิที่ดําเนนิการโดย บรษิัทยอย 

 

  (1) บรษิัท เอส แอนด พี โกลเบลิ  จาํกัด                      

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 80 
ดําเนินธุรกิจรานอาหารใน        ตางประเทศ  มีรายละเอียดดังนี้    
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   (1.1) ธุรกจิรานอาหารในตางประเทศ 
   กลุม เอส แอนด พี เปนตัวอยางหนึ่งของการทําธุรกิจรานอาหารท่ี
ประสบความสําเร็จท้ังตลาดในประเทศ และตางประเทศ และบริษัทถือไดวาเปน
หนึ่งของตัวแทนวัฒนธรรมไทยดานอาหารในตางแดนโดยมีการขยายสาขาใน
ตางประเทศ ในลักษณะลงทุนทางตรงและการรวมทุนกับนักลงทุนทองถิ่นใน
ตางประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรานอาหารในตางประเทศ รวม 
22 สาขา ใน 7 ประเทศ ดังนี้ 

 

 อังกฤ
ษ 

สวิสเซ
อรแล
นด 

ออสเ
ตรีย 

ไตหวั
น 

สิงคโ
ปร 

จีน มาเลเ
ซีย 

รวม 

Patara 4 1 1  1 1  8 

SUDA 1       1 

Siam Kitchen     5   5 

Bangkok Jam    3 3   6 

Bangkok Beat 
Bistro 

      2 2 

รวม 5 1 1 3 9 1 2 22 

 

 Patara: Fine Thai Cuisine 
รานอาหารไทยใหบริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแทแตกาวทัน

ยุคสมัยสไตลตะวันตก มี 4 สาขา ในประเทศอังกฤษ และมี 1 สาขา ในประเทศ 
สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย สิงคโปร และจีน 
 

 SUDA: Thai Cafe Restaurant 
แบรนดนองใหมใตปกบริหารของ S&P Global เปนรานอาหารไทยท่ี

นําเสนอความหลากหลายของอาหารไทยท่ีถูกใจผูบริโภครุนใหมของศตวรรษท่ี 
21 ท่ัวโลก  

 
 Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant 
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รานอาหารท่ีขายอาหารไทยท่ีเปนท่ีนิยมและเปนท่ียอมรับของคน
ตางชาติ ราน Siam Kitchen ไดรับสัญลักษณ Halal จึงเปนรานอาหารไทยแบ
รนดเดียวท่ีสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคชาวมุสลิม ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร 5 
สาขา 
 

 Bangkok Jam (Singapore)/ Bangkok Beat Bistro (Malaysia) : 
Thai and Pan-Asian cuisine 

อาหารไทยท่ีไดอิทธิพลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียเปนรานสําหรับ
หนุมสาววัยทํางานท่ีตองการความ     ทันสมัยทันใจทุกความตองการ มี 3 สาขา
ในประเทศสิงคโปร และไตหวัน และเปดใหม 2 สาขาในประเทศมาเลเซีย ภายใต 
แบรนด  “Bangkok Beat Bistro”     
 

(2) บรษิัท เอส แอนด พี แอสเซท จาํกัด 

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 
99.93 ดําเนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

 

(3) บรษิัท เอส แอนด พี ฟูดโซลชูั่น จาํกัด 

เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจด
ทะเบียนเรียกชําระแลว 20 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจ
จัดสงพิซซาและอาหารอิตาเลียน โดยเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2553 บริษัทไดหยุด
การดําเนินกิจการ และไดโอนทรัพยสินใหแก บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท 
จํากัด (มหาชน) 

 

(4) บรษิัท เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนลฟูดส จาํกัด 

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 10 ลานบาท จัดตั้งบริษัทข้ึนเม่ือวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2555 โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจรานอาหารใน
ประเทศไทย ปจจุบันมีรานอาหารญี่ปุนแบบแฟรนไชส ภายใตแบรนด Maisen      
 

 รานไมเซน 
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ทงคัตสึไมเซน คือ รานอาหารประเภททงคัตสึ หรือหมูชุบแปงทอดท่ีมี
ประวัติอันยาวนานมาต้ังแตป ค.ศ. 1965และไดรับความนิยมจากคนญี่ปุนท่ัว
ประเทศ โดยไดรับการขนานนามวาเปน “ทงคัตสึท่ีอรอย..นุม จนใชตะเกียบตัด
ได” ในป 2012 ทงคัตสึไมเซนไดฉลองการเขาสูปท่ี 48 ดวยการรวมมือทางธุรกิจ
กับ S&P เปดรานทงคัตสึไมเซนรานแรกในประเทศไทยท่ีชั้น B สีลมคอมเพล็กซ 
เพ่ือใหคนไทยไดลิ้มลองทงคัตสึท่ีปรุงดวยกรรมวิธีท่ีพิถีพิถัน ชุบเกล็ดขนมปง
กรอบเบา ราวกับกลบีดอกไมท่ีผลิบาน และซอสสูตรเฉพาะทงคัตสึ จนไดทงคัตสึ
ในฝนท่ีอรอยนุม...ไมเหมือนใคร 
  3.2.3 กลุมธรุกจิที่ดําเนนิการโดย บรษิัทรวม 

 

(1) บรษิัท เอชดี ดสิทรบิวิเตอรส (ประเทศไทย) จาํกัด 

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100 ลานบาทโดยบริษัทถือหุนรอยละ 
47.99 ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนาย ไอศกรีม “ฮาเกน-ดาส”  
 
 

 Häagen Dazs Café : Super Premium Ice-Cream  
ฮาเกน-ดาส ไอศกรีมซูเปอรพรีเม่ียมคุณภาพสูงระดับโลก ดวยการ

บรรจงคัดสรรเฉพาะสวนผสมชั้นเย่ียมจากท่ัวทุกมุมโลก นํามาผลิตเปนไอศกรีม
เนื้อแนนนุมละมุนกับรสชาติท่ีหลากหลาย อรอย เขมขน สัมผัสชวงเวลาอันแสน
พิเศษน้ีไดท่ี ฮาเกน-ดาสคาเฟ ท้ัง 38 แหงท่ัวประเทศไทย และจุดขายท้ังใน
โรงแรม รานอาหารไฮเปอรมารเก็ต และ ซูเปอรมารเก็ต ชั้นนําท่ัวไป 
 

(2) บรษิัท ฟูดเฮาส เคเทอรริง่ เซอรวสิเซส จาํกดั 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 10 ลานบาทโดยบริษัทถือหุนรอยละ 
49.97 ดําเนินธุรกิจใหบริการดานโภชนาการท่ีหลากหลายในลักษณะแคนทีน 
หรือรับจางเหมา การทําอาหารใหกับกลุมสถาบันตางๆ เชน โรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานศึกษาตางๆโดยเปนการรวมทุนกับบริษัทพรอพเพอรตี้ 
แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ในเครือบริษัทโอซีเอส ประเทศอังกฤษ 
ภายใตแบรนด “ฟูดเฮาส” (FoodHouse) 
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  3.3 โครงสรางรายได 
 

  3.3.1 รายไดแยกตามประเภทชองทางการจัดจาํหนาย  
ในป 2555 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 6,527 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ ปกอนเปนจํานวน 648 ลานบาท โดยมี
อัตราการเติบโตรอยละ 11.03 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 708 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จาก  ปกอน 254 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 55.97  

 

 รายไดจากการขายและบรกิาร 
 รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 5,879 ลานบาท ในป 2554 
เปน 6,527 ลานบาทในป 2555 หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 11.03 สามารถ
แบงแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนายได ดังนี้  
 

รายไดแยกตามประเภทชองทางการจัดจาํหนาย              
     (หนวย: ลานบาท) 

ชองทางการจําหนาย 
ป 2555 ป 2554 เพิ่มขึ้น 

(ลดลง ) 
รอยละ 

จํานวน
เงิน 

รอย
ละ 

จํานวน
เงิน 

รอย
ละ 

ธุรกิจรานอาหารและเบเกอร่ี
ภายในประเทศ 

5,025 76.9
9 

4,557 77.5
1 

10.27

ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอ
รี่สําเร็จรูป 

645 9.88 561 9.54 14.97

ธุรกิจรานอาหารใน
ตางประเทศ 

853 13.0
7 

757 12.8
8 

12.68

อื่น ๆ *  4 0.06 4 0.07 0.00
รวมท้ังสิ้น  6,527  

100.
00 

5,879 100.
00 

 11.03 

* รายไดจากการใหเชาสถานที่แกบุคคลภายนอก 
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   (1) ธุรกจิรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ  
    ในป 2555 รายไดจากธุรกิจนีมี้สัดสวนรอยละ 76.99 ของรายได
จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 468 ลาน
บาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 10.27 อันเนื่องมาจากการเตบิโตของยอดขาย
ของรานอาหารและเบเกอรี่ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปดจุด
ขายเพ่ิมเติม ซึ่งในป 2555 บริษัทมีการขยายสาขารานอาหารและเบเกอรี่ภายใต
แบรนดตางๆภายในประเทศจํานวน 46 สาขา โดยแบงเปนรานอาหาร 13 สาขา 
และรานเบเกอรี่ 33 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ วันสิ้นป 2555 ท่ี 417 สาขา 
โดยแบงเปนรานอาหาร 116 สาขา และรานเบเกอรี่ 301 สาขา โดยบริษัทยังคง
มุงเนนการเปดสาขาใหมในพื้นท่ีตางจงัหวัดตอเนื่องจากปกอน เน่ืองจากบริษัท
มองเห็น ศักยภาพและกําลังซื้อของผูบริโภคท่ีมีแนวโนมท่ีดีในภูมิภาคตางๆของ
ประเทศไทย และยังมีอัตราคาเชาและคาแรงงานท่ีต่ํากวาพื้นท่ีในเขตกรุงเทพฯ 
นอกจากนี ้ บริษัทยังไดมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดในดานการสงเสริม
การขายผานสื่อโฆษณาตางๆ เพื่อสรางความรูสึกท่ีดีและม่ันใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑตราสินคา (แบรนด) “ เอส แอนด พี” อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
บริษัทไดแสวงหาโอกาสในการนําผลิตภัณฑใหมภายใตแบรนดใหมเขามา
นําเสนอตอผูบริโภคดวยเชนในปลายป 2555บริษัท ไดเปดรานอาหารญี่ปุน
ประเภทหมูชุบแปงทอด หรือทงคัตสึ ภายใตแบรนด Maisen ซึ่งไดรับการตอบรับ
จากผูบริโภคเปนอยางดี 

 

 

 

 

  (2) ธุรกจิขายสงอาหารและเบเกอรีส่าํเรจ็รปู 
    ในป 2555 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนรอยละ 9.88 ของรายได
จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 84 ลาน
บาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 14.97 เน่ืองจากบริษัทไดใชกลยุทธการขยาย
ฐานลูกคาตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุม
พันธมิตรรานคารายใหมท่ีมีศักยภาพในการ  สนับสนุนธุรกิจใหมีการเติบโต
เพ่ิมขึ้น 
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  (3) ธุรกจิรานอาหารในตางประเทศ 
   ในป 2555 รายไดจากธุรกิจนีมี้สัดสวนรอยละ 13.07 ของรายได
จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 96 ลาน
บาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 12.68 เนื่องจากคุณภาพของอาหารและการ
ใหบริการในสาขาตางประเทศไดรับความนิยมจากลูกคาเพิ่มขึ้น โดยในป 2555 
กลุมธุรกิจรานอาหารในตางประเทศไดเปดรานอาหารเพ่ิมขึ้น 2 สาขา ภายใตแบ
รนด Bangkok Beat Bistro ในประเทศมาเลเซีย และภายใตแบรนด Bangkok 
Jam 3 สาขา ในประเทศสิงคโปร และไตหวัน 
 
  3.3.2 รายไดแยกตามรายผลิตภณัฑ  

รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 5,879 ลานบาท ในป 2554 
เปน 6,527 ลานบาทในป 2555 หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 11.03 สามารถ
แบงแยกตามประเภทรายผลิตภัณฑ ดังนี้ 
 
    รายไดแยกตามรายผลิตภณัฑ                            
(หนวย: ลานบาท) 

ผลิตภัณฑ 
ป 2555 ป 2554 เพิ่มขึ้น 

(ลดลง ) 
รอยละ 

จํานวน
เงิน 

รอยละ จํานวน
เงิน 

รอยละ 

เบเกอรี่  2,952 45.23 2,687 45.71 9.86 
อาหารและเครื่องด่ืมใน
ประเทศ 

1,919 29.40 1,732 29.46 10.80 

อาหารในตางประเทศ 853 13.07 757 12.88 12.68 

ผลิตภัณฑอาหาร ** 590 9.04 520 8.85 13.46 

ผลิตภัณฑอื่น ๆ ***  213 3.26 183 3.10 16.39 
รวมท้ังสิ้น  6,527  

100.0
0

5,879 100.0
0 

 11.03 
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**  ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบดวย อาหารสาํเร็จรูปแชแข็ง 
ไสกรอก เยลลี่ และผลิตภัณฑกลิ่นสี 
*** ประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิตภายใตแบรนด S&P สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑ
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ และรายไดจากการใหเชาสถานที ่
 

 ในป 2555 ผลิตภัณฑเบเกอรี่ยังคงครองสัดสวนสวนแบงรายไดจาก
การขายและบริการสงูท่ีสุด คือรอยละ 45.23 ในขณะที่สัดสวนของอาหารและ
เครื่องด่ืมในประเทศอยูท่ีรอยละ 29.40 ดานอัตราการเติบโตของยอดขายกลุมเบ
เกอรี่ มีอัตราการเติบโตอยูท่ีรอยละ 9.86 โดยเปนผลจากการขยายสาขาใหมและ
การเพิ่มยอดขายในสาขาเดิมโดยการพัฒนา     รูปแบบผลติภัณฑใหมีความ
หลากหลายและเปนท่ีตองการของกลุมผูบริโภค การสงเสริมการขายในรูปแบบ
ตาง ๆ สวนอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 10.80 
โดยบริษัทไดมีการปรับเพิ่มรายการอาหารใหม ๆ การเพ่ิมรายการอาหารเพื่อ
สุขภาพ การจัดกลุมชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลตาง ๆ ซึ่งทําใหบริษัทไดรับการ
ตอบรับจากกลุมลูกคา  ท้ังรายเกาและรายใหมเปนอยางดี 
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4. การประกอบธรุกจิของแตละสายผลติภณัฑ 
 

4.1. ลกัษณะผลติภณัฑและบรกิาร 
 

4.1.1. ผลิตภณัฑเบเกอรี ่
จากการเปนผูนําดานธุรกิจเคกและเบเกอรี่ ภายใตแบรนด เอส แอนด 

พี มากวา 39 ป บริษทัไดมีการพัฒนา และแนะนําผลิตภัณฑใหม รวมท้ังออกแบบ
บรรจุภัณฑรูปแบบใหมอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ 
ผูบริโภคท่ีหลากหลายท้ังกลุมวัยรุน วัยทํางาน และกลุมครอบครัวระดับกลางขึ้น
ไป อีกท้ังยังสามารถแขงขันกับคูแขงไดในตลาด ซึ่งในการพัฒนาหรือผลิต
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหม ๆ บริษัทไดใหความสําคัญท้ังดานคุณภาพของสินคา และ
วัตถุดิบ ดานความสด และดานความอรอย เพ่ือเปนการตอกยํ้า สโลแกน ท่ีวา เอส 
แอนด พี ชื่อนี้มีแตของอรอย 
 

(1) เคก: Fresh Cake  
จากการสั่งสมประสบการณอยางยาวนานจนเปนท่ียอมรับ ตลอดจน

ลูกคาทุกทานยังคอยใหการสนับสนุน    ไววางใจในความเปนผูเชี่ยวชาญดาน
ศิลปะการทําเคก ทําใหเราย่ิงมุงม่ันรักษาคณุภาพทุกขั้นตอนต้ังแตการคัดสรร
สวนประกอบ วัตถุดิบ และกรรมวิธีในการผลิตใหไดเคกท่ีมีรสสัมผสัท่ีกลมกลอม 
หอมมัน อยางดีท่ีสุดและบริษัทไมหยุดพัฒนารูปแบบใหม ๆ ในการสรางสรรค 
ตกแตงเพื่อใหเปนท่ีถูกใจลูกคาทุกกลุมใหมากท่ีสุด บริษัทตั้งใจท่ีจะใหเคกแสน
อรอยจากเอส แอนด พี เปนตัวแทนสงมอบความสุขทุกโอกาสใหกับคนพิเศษ 
โดยเฉพาะในชวงเทศกาลแหงความสุขของทุก ๆ ป ในป 2555 ทางบริษัท ไดเพ่ิม
มูลคาใหกับตัวผลิตภัณฑ เคก และคุกกี้ดวยการนําลิขสิทธ์ิ โดราเอมอนมาใชใน
การออกแบบผลิตภัณฑ 

 
(2) เคกแชแขง็: Frozen Cake  

จากชื่อเสียงในดานผลิตภัณฑเบเกอรี่ บริษัทไดขยายธุรกิจเคกแชแข็ง
พรอมรับประทานเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของผูบริโภค โดยมีหลาย
รสชาติใหเลือกรับประทาน ทุกๆรายการเราเลือกสรรวัตถุดิบชั้นดีและควบคุมการ
ผลิต   ทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย 
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(3) ขนมอบ: Puff and Pastry 
ขนมอบของเอส แอนด พี จะเนน “ความสด” และ “อรอย” ใหม ทุกวัน 

ประกอบดวย “กลุมพาย/พัฟ” เน้ือแปงพาย/พัฟ ของเอส แอนด พี โดดเดน
เฉพาะตัว เพราะเราใชวิธีรีดพับแปงสลับกับเนยสดถึง 144 ชั้น ทําใหแปงพาย
ของเอส แอนด พี เบา กรอบ “กลุมครัวซองทเดนิช” เนื้อแปงนุม ชุมฉ่ําดวยเนยสด
แท ๆ มีใหเลือก 2 แบบดวยกัน คือ         ครัวซองทบัทเทอรเนยสด และครัวซองท
สไตลฝรั่งเศส “กลุมพิซซา” สามารถทานเลนไดเลยไมตองปรุงอะไรเพิ่มเติม 
เพราะเราปรุงรสใหเขมขนในแบบฉบับของไทยสไตล  

 

(4) ขนมปง: Fresh Bread  
 ขนมปง แบงเปน “กลุมขนมปงมีไส” เปนขนมเนื้อนุมมีรูปมีไสตางๆท้ังไส

เค็มและไสหวาน และขนมปงแซนวิซ เปนขนมปงแผนท่ีมีหลากหลายรสชาติ 
นอกจากนี ้เอส แอนด พี ยังใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีดีตอสุขภาพ โดยบริษัท
ไดแนะนําผลิตภัณฑใหม ๆ มารองรับผูบรโิภคท่ีใสใจคุณภาพ อาทิ ขนมปงขาว
กลองงอก ขนมปงนมไฮแคลเซียม ขนมปงฟกทอง ขนมปงแครอท 

 

(5) คกุกี:้ Cookies  
 บริษัทใชสวนผสมของเนยสดแท ๆ จึงทําใหคุกกี้เอส แอนด พี มีความ

หอม กรอบและอรอย มีใหเลือก       รับประทานหลากหลายรูปแบบในบรรจุภัณฑ
ท่ีสวยงาม คุกกี้คลาสสิค รส นม เนย กาแฟ และใบเตย, คริสปไลท รส อัลมอนด 
ช็อกโกแลตชิพ และพิสทาชิโอ คุกกี้เดนิช, คุกกี้แฟนซี รสเนย ทีรามิสุ 
ช็อกโกแลต มอลท และคาราเมล, คุกกี้พรีเมียม รส ช็อกโกแลตชิพ อัลมอนด เอิรล
เกรย  และมอคคาอัลมอนด และ ชอรตเบรดท่ีมีปริมาณเนยสดมากกวาคุกกี้อื่น ๆ 

นอกจากนี ้บริษัทไดสรางแบรนด เดลิโอ (Delio) คุกกี้ เพ่ือนําเสนอคุกกี้
หลากหลายชนิด เพื่อขยายฐานของกลุมลูกคาใหมากข้ึน โดยมีจําหนายในราน 
S&P ไฮเปอรมารเก็ต, ซูเปอรมารเก็ตท่ัวไป รานสะดวกซื้อ และรานมินิมารทท้ัง
ในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด  
 

(6) ขนมไหวพระจนัทร: Moon Cake 
บริษัทใหความสําคัญในการนําเสนอขนมไหวพระจันทรท่ีใหม สด 

สะอาด ปลอดภัย และมีอายุผลิตภัณฑ      ท่ีสามารถเก็บไวรับประทานไดนานขึ้น 
บริษัทยังครองความเปนผูนํา และไดรับการยอมรับจากลูกคาในการจําหนาย
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ผลิตภัณฑชนิดนี้ภายใตยี่หอ S&P และ  Golden Dragon (มังกรทอง) ตลอดมา 
ในแตละป เอส แอนด พี จะนําเสนอขนม            ไหวพระจันทรหลากหลายไส 
เพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภค นอกเหนือจากความอรอยของผลิตภัณฑท่ี
บรรจงคัดสรรแลว เอส แอนด พี ยังใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑขนมไหว
พระจันทร ดวยดีไซนคลาสสคิของดอกโบต๋ัน ซึ่งถือเปนสัญลักษณของความ
มงคล ความร่ํารวย โชคลาภ สุขภาพรางกายดี ครอบครัวท่ีอบอุนม่ันคง การงาน
อันเจริญกาวหนา ความรักยั่งยืน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตาง ๆ ของครอบครัว 
ซึ่งจะสรางความประทับใจใหกับผูรับเปนอยางยิ่ง 

 
(7) ขนมไทย: Thai sweet delicacies  

ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ท้ังขนมตํารับโบราณหา
รับประทานยาก และขนมไทยประยุกตท่ี  ผสมผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติ
แบบไทย ๆ ในบรรจุภัณฑสวยงามรวมสมัย 

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

หนา  18 

 

4.1.2. ผลิตภณัฑอาหาร 
 

(1) อาหารสาํเรจ็รปูแชแข็ง: Quick Meal 
 ในฐานะผูบุกเบิกธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน บริษทัไดลงทุน

ดานการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง จุดเดนของอาหารสําเร็จรปูแชแข็งของ
บริษัทท่ีแตกตางจากคูแขงอื่น คือ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เอส แอนด พี ทุกเมนู
ไดรับการปรุงอยางพิถีพิถันเพ่ือใหอรอยถูกใจผูบรโิภคท้ังใหคุณคาและความ
ปลอดภัยในดานโภชนาการ มีการออกแบบบรรจภัุณฑท้ังภายในและภายนอกท่ี
ทันสมัย เพ่ือใหเหมาะกับชีวิตแบบ เรงรีบ ของผูบริโภคมากขึ้น สะดวกและชวยใน
เรื่องเวลาการอุนอาหารนอยลง รวมถึงเมนูอาหารแชแข็งท่ีมีหลากหลาย มีการ
พัฒนาสินคาใหมอยางตอเนื่อง โดยปท่ีผานมา มีเมนูใหม  จํานวน 4 รายการ  
ไดแก   ขาวผัดน้ําพริกปลาแซลมอน  ขาวแกงสมชะอมกุง  สปาเก็ตตี้กุงและซอส
พริกไทยดํา  สปาเก็ตตี้แซลมอนและซอสเพสโต  สินคาใหมสําหรับลูกคากลุม
ฟูดสเซอรวิส และในปนี้บริษัทไดลงทุนเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและขยายพ้ืนท่ีเพื่อ
เพ่ิมกาํลังการผลิตอีก 30%  ซึ่งจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2556  
 

(2) ไสกรอก: Premo 
 ผลิตภัณฑไสกรอกประเภทตาง ๆ แฮม และเบคอนดวยแบรนด “พรีโม” 

สําหรับลูกคาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งผลิตภัณฑใชสูตรเฉพาะของ เอส แอนด พี คัด
สรรเฉพาะเน้ือหมูเกรด A คุณภาพดี เน้ือแนน อรอย ในแบบฉบับรสชาติท่ี   คน
ไทยคุนเคย สะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน โดยผลิตภัณฑใชเปนวัตถุดิบของ
รานอาหาร เอส แอนด พีและจําหนายใหแกลูกคาท้ังแบบบรรจุซอง และแบบไส
กรอกตักขายในชองทางคาปลกีในโมเดิรน เทรด รวมท้ังการรับจางผลิตใหกับ
กลุมธุรกจิอาหารอื่น ๆ  ซึ่งปท่ีผานมาไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาด
อยางตอเนื่องท้ังชนิดผลิตภัณฑและขนาดบรรจุท่ีเล็กลง  เพ่ือใหสอดคลองกับ
รูปแบบการดําเนินชีวิตสมัยใหม  ท้ังนี้ทางบริษัท ไดมีการลงทุนเคร่ืองจักรเพื่อ
รองรับการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 30%   ในเดือน ธันวาคม 2555 
 

(3) วุนคาราจแีนน: Jelio Jelly    
 เปนการคิดคนขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนําลงในสายการผลิต เพ่ือเพิ่ม

ความหลากหลายของสินคาเจลลี่คาราจีแนน สําเร็จรูปท้ังในรูปแบบเจลลี่ผสมเนื้อ
ผลไม และเจลลี่พรอมด่ืมผสมน้ําผลไมใหวิตามินซีสูง  
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(4) ผลิตภณัฑปรงุแตงอาหาร: Royallee 
 ผลิตภัณฑปรุงแตงอาหาร (Dry Mix) ผานการรบัรองระบบคุณภาพ

มาตรฐานสากล ไดแก สีผสมอาหาร แปงคัสตารด เปนตน 
 

(5) ผลิตภณัฑอาหารนานาชาต:ิ Delicatessen 
 เอส แอนด พี เปนผูผลิตอาหารนานาชาติ (Delicatessen) ภายใต

เครื่องหมายการคา Patio ไดแก น้ําสลัด  ซุปแชแข็ง และผลิตภัณฑสําเร็จรูปอื่น 
ๆ ทีมีรสชาติท่ีอรอยและใสใจตอสุขภาพของผูบริโภค  ซึ่งมีจําหนายท่ีรานอาหาร     
เอส  แอนด  พี และในหางสรรพสินคาชั้นนําท่ัวไป 
 
 
 
 

4.1.3. บรกิารอืน่ๆ 
 

(1) บรกิารจัดสงอาหาร: Delivery 1344  
 เอส แอนด พี Delivery เพียงแคกดเบอรโทร 1344 บริการจัดสงอาหาร 

เครื่องด่ืม เคก เบเกอรี่ท่ีหลากหลายและผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานจัดสง
ถึงบาน เพ่ือตอบสนองความตองการทุกไลฟสไตลดวยความสะดวกและความ
รวดเร็ว รวมถึงการบริการปนโต ท่ีจัดสงอาหารถึงบานในแตละม้ือทุกวันโดยเนน
ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพ ความสดใหม และความรวดเร็วในการบริการ 

 

(2) บรกิารจัดเลีย้งนอกสถานท่ี: Caterman  
 บริการจัดเลี้ยงสําหรับทุกโอกาสสําคัญ ดวยเมนูหลากหลาย ใสใจทุก

รายละเอียดสามารถนําเสนอรูปแบบการจดังานเลี้ยงครบวงจร ท้ังอาหารไทย จีน 
ฝรั่ง ของทุก ๆ แบรนด 
 

4.2. การตลาดและภาวะการแขงขนั  
นโยบายการตลาดที่บริษัท ยึดถือเปนปรัชญาหลักในการดําเนินงาน

เสมอมาตลอดระยะเวลา 39 ป คือ การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และให
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ลูกคาตระหนักถึงชื่อของ เอส แอนด พี “ชื่อนี้มีแตของอรอย” เม่ือนึกถึงอาหารและ 
เบเกอรี่ท่ีมีรสชาติอรอย มีคุณภาพและบริการอันอบอุนนาประทับใจ  
 

4.2.1. กลยุทธทางการตลาดของบรษิัท 
การมองกลยุทธทางการตลาดของบริษัท แยกเปนแตละแบรนดซึ่งจะ

เนนใหความสําคัญทางดานผลิตภัณฑ  และดานการบริการใหเหมาะสมกับลูกคา
หลักในแตละแบรนดนั้นๆ ปจจุบันธุรกิจ เอส แอนด พี เปนแบรนดหลักซึ่งเปน
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอร่ีท่ีใหบริการแกกลุมลูกคาหลากหลายและทุกคนใน
ครอบครัว นอกเหนือจากนี้  เอส แอนด พี ยังมีบริการจัดสงอาหารถึงบาน บริการ
อาหารปนโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman”  มีรานอาหารท้ังในและ
ตางประเทศ รวมไปถึงผลิตภัณฑท่ีมีการแขงขันในตลาด เชน BlueCup Coffee, 
ขนมไหวพระจันทร, อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง Quick Meal และผลิตภัณฑ Delio 
ท่ีแพรหลายในซูเปอรมารเก็ตท่ัวไป กลยุทธทางการตลาดของบริษัท แบงเปน 6 
ดาน ดังนี้ 
 

(1) ดานผลิตภณัฑ 
ความอรอย คุณภาพ และความคุมคาของผูบริโภคเปนนโยบายท่ีบริษัท

ยึดถือในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด 39 ป คุณภาพของผลิตภัณฑ เริ่มตั้งแต
การคัดสรรเลือกใชแตวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ วัตถุดิบท่ีสด ซึ่งเปนสิ่งท่ีบริษัทให       
ความสําคัญมาโดยตลอด ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อม่ันในการมาใชบริการท่ี เอส 
แอนด พี 

 
นอกจากนีก้ลยุทธท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือดานความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑและบริการ บริษัทมีผลิตภัณฑอาหารสําหรับทกุคนในครอบครัวในแตล่ะมือ้ รวมทัง้เบเกอ
รี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็งและอื่น ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
บริษัทยังไดพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑและบริการมากขึ้น เชน ทางดานเบเกอร่ี 
ได้เพิ่มเค้กและคุ้กกีล้ขิสทิธ์ิโดราเอมอน  เค้กชิฟฟอน แคนเบอร่ี คสัตาร์ดเค้ก ท่ีไดรับการตอบรับจาก
ผูบริโภคอยางดี ทางดานอาหาร เอสแอนด พี ให้ความสําคญักบัไลฟสไตลของผูบริโภค
ท่ีเนนในเรื่องความอรอยหลากหลาย และประโยชนตอสุขภาพ โดยการ
สรางสรรคเมนูใหมออกมาในรูปแบบนานาชาติ และ การผสมผสาน ระหวาง
อาหารไทย กับ อาหารชาติอื่น ๆ แตยังคงไวซึ่งความอร่อยแบบคณุภาพด้วยวตัถดิุบชัน้ดี เชน
เมนูปลาแซลมอนจากนอรเวย หรือเทศกาลปลาคอด  
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  ทางดานบรรจุภัณฑ บริษัทเนนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑมาโดยตลอด
และเปนผูนําดานการพัฒนาบรรจุภัณฑสวยงามสําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่ และคุก
กี้ ซึ่งเปนปจจัยสาํคัญอยางหนึ่งท่ีชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของ
ผูบริโภค เพ่ือมอบเปนของขวัญในโอกาสตาง ๆ 
 

(2) ดานโฆษณาและสงเสริมการขาย 
บริษัทไดตอกย้ําความเปนผูนําดานรานอาหารและเบเกอรี่ดวยการออก

โฆษณาท่ีสรางภาพพจนท่ีดีใหกับ แบรนด เอส แอนด พี ผลิตภัณฑอาหาร เคก 
และเบเกอรี่ตางๆโดยสื่อถงึคุณภาพสดใหม ความพิถีพิถันในการปรุง และรสชาติ
อรอย ภายใต สโลแกน “เอส แอนด พี ชื่อนี้มีแตของอรอย” ชวงเดือนธันวาคม ได
มีการโฆษณา เคกและคุกกี้ เพ่ือเพิ่ม    ยอดขายในชวงเทศกาลปใหม ภายใต
แนวความคิด เชื่อมตอความสุขความผูกพัน ดวยศาสตรและศิลปแหงความอรอย
ของเคกและคุกกี้จาก เอส แอนด พี และบริษัทยังจัดใหมีรายการสงเสริมการขาย
ในรูปแบบตาง ๆ ในแตละเดือนโดยเฉพาะในเทศกาลสําคัญตาง ๆ 
  

(3) การกาํหนดราคา  
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงปจจัย

ตางๆ ดังนี้ 
-  ตนทุนของวัตถดิุบหลัก และตนทุนในการผลิต 
- ตําแหนงทางดานการตลาด ราคาขายผลิตภัณฑของคูแขงหรือ

เกณฑราคาขายโดยท่ัวไปเพื่อใหลูกคาของ เอส แอนด พี รูสึกถึง
ความคุมคาเงิน 

-  อัตราผลกาํไรขั้นตนท่ีตองการสรางจากผลิตภัณฑกลุมนั้น ๆ 
 

(4) ดานการพฒันาบคุลากรเพื่อการสงเสริมการขาย  
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานวาเปนปจจัยสําคัญในการ

ดําเนินธุรกิจจึงไดมีการจัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการ และ
พนักงานในรานอาหาร เพื่อใหทํางานดวยความสนุกและความสุข โดยจัดอบรม
ใหความรูในดานผลิตภัณฑ รวมท้ังเทคนิคการขาย และความเขาใจในเรื่อง
กิจกรรมสงเสริมการขายและโปรแกรมการแขงขันการแนะนําผลิตภัณฑ 

 
(5) ดานการเลอืกทาํเลเปดสาขา 
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ในปนี้บริษัทไดเปดสาขา 13 แหง และเบเกอร่ีชอพ 33 แหง ในการ
เลือกเปดสาขานั้นมีแนวโนมไปตางจังหวัด      หัวเมืองใหญมากข้ึน รวมถึง
หางสรรพสินคาชั้นนําในเขตเมือง และหัวเมืองใหญ ซึ่งวิธีการท่ีจะเลือกนั้นบริษัท
ตองทําการสํารวจความตองการของตลาดกอน เพ่ือใชในการตัดสินใจในเรื่อง
รูปแบบของสาขา รปูแบบของอาหาร และขนาดพื้นท่ี เพ่ือใหตอบสนองความ
ตองการของตลาดใหมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 

(6) ดานการประชาสัมพนัธ 
  บริษัทฯ ยังคงมุงเนนในดานการจัดโครงการเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม (Corporate Social Responsibility) และการสรางความสัมพันธ
ระหวางลูกคาอยางตอเนื่อง ในดานกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ ไดจัดกิจกรรม   
หลากหลายเพื่อใหเขากับไลฟสไตลกลุมสมาชิก S&P Joy Cardซึ่งปท่ีผานมามี
การจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมสอนการทําอาหาร ตกแตงหนาเคก และ
กิจกรรมสอนดานการออกแบบเคกและผลิตภัณฑของ S&P ในรูปแบบของ
คอมพิวเตอรกราฟฟค (Animation Workshop) ใหกับสมาชิก การจัดชม
ภาพยนตรในโครงการ Joy Card Joy Movie ตลอดท้ังป กิจกรรม S&P 
Summer Camp 2012 ภายใตชื่อ “วิถีไทยใกลกรุง” ณ ศูนยการทองเท่ียวเชิง
เกษตรคลองมหาสวัสด์ิ จัดขึ้นเพ่ือใหสมาชิกเรียนรูวิถีชีวิตชนบทรอบ ๆ กรุงและลง
มือทํากิจกรรมตางๆ อาทิ การทําขาวตัง การทําไขเค็ม นั่งรถอีแตนชมทุงนาขาว 
พับดอกบัว  อีกท้ังยังมีกิจกรรมสําหรับสมาชิก S&P Joy Card สําหรับสมาชิกท่ีรัก
สุขภาพและความงาม “โยคะบําบัดโรค” กิจกรรมวันแม “แมลูกผูกใจ จัดสวนถาด” 
ใหคูคุณแมคุณลูกรวมกันเลือกพันธุไม  ออกแบบกับนักจัดสวนมืออาชีพ  กิจกรรม
ขอบคุณลูกคา มอบรางวัลใหสมาชิก S&P Joy Card Top Spender ท่ีมียอดซื้อ
สูงสุดประจําป 2555 นอกจากนีย้ังไดกิจกรรม “S&P Joy Kids Club ”  (School 
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Tour) เพื่อฝกทักษะดานการแตงหนาเคกใหกับนักเรียนชั้นประถมปท่ี 3 จํานวน 
35 โรงเรียน มาอยางตอเนื่องเปนปท่ี 10 เนนการปลูกฝงใหเด็กรูคุณคาของการ
ใชทรัพยากรกระดาษ โดยนําการแสดงเรื่องตนไมในปามาใหนักเรียนชม และยัง
ขอใหนักเรียนนํากระดาษสมุดเหลือใชมาบริจาคกับ S&P จากนั้นบริษัทฯ จึงนํา
กระดาษไปขายเพื่อนําเงินท่ีไดมอบใหกับมูลนิธิพระดาบส เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ 
ตอไปเปนตน และทุกปบริษัทฯ ยังไดตอบแทนสังคมดวยการมอบเคกใหกับ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็กกําพรา และคนชรา ยังมูลนิธิตาง ๆ ท้ังใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 20 แหง ในโครงการ “Cake A Wish Make 
A Wish”   อีกท้ังจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารในโครงการ “S&P เติมรอยย้ิม   ให
นอง” ใหกับเด็กผูบกพรองดานพัฒนาการและสติปญญาท่ีสถาบันราชานุกลู พรอม
นําการแสดงและจัดกิจกรรมศิลปะบําบัดดวยการใหเด็ก ๆ ไดระบายสีสรางสรรค
จินตนาการอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ยังไดจัดโครงการ “S&P Kitchen for kids”  
ดวยการปรับปรุงโรงอาหารในตางจังหวัด จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหแมจัน เชียงราย โรงเรียน      รมเกลา กาญจนบุรี และมอบ
อุปกรณเครื่องครัวใหกับโรงเรียนไทยทนุ เชียงใหม และสนับสนุนเงนิสราง
โรงเรียนครัวใหกับโรงเรียนวิถีพุทธ ไดแก โรงเรียนปญญาประทีป อ.ปากชอง 
นครราชสมีา ท้ังนี้เพื่อเปนการเสริมสรางสุขลักษณะทางโภชนาการท่ีถูกตอง
ใหกับชุมชน โดยมีผูเชี่ยวชาญเขาไปใหความรูดานโภชนาการ และหลักการดูแล 
สุขอนามัย กับ          ครู นกัเรียน และแมครัว และยังไดสงเสริมการทําเกษตร
ยั่งยืนดวยการมอบแปลงปลูกผกัไฮโดรโปนิก และโรงเพาะเห็ด    เพื่อนํามา
รับประทานเปนอาหารกลางวัน และสวนท่ีเหลือนําไปจําหนายใหกับชุมชนเพ่ือ
สรางรายไดใหกับเด็กและโรงเรียนอีกทางหนึ่ง 
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4.2.2.  สภาวะเศรษฐกจิและการแขงขนั 
 

    ประเทศไทยเผชิญกับความผันผวนทางดานเศรษฐกิจเปนอยางมากใน
ป 2555 การสงออกท่ีไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะเศรษฐกิจยุโรปท่ีมีปญหาหนี้สาธารณะ และโรงงานอุตสาหกรรมของ
ไทย   หลายแหงท่ียังไมสามารถดําเนินการผลิตไดเต็มท่ีเนื่องจากปญหาอุทกภัย
ในปกอนหนานั้น รายไดจากการสงออกของขาวไทยมีอัตราลดลงอยางตอเนื่อง
ซึ่งเปนผลพวงมาจากนโยบายรับจํานําขาวสงผลใหราคาสูงขึ้นไมสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได ในป 2555 ตัวเลขคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังอยูในอัตรารอยละ 5.7 อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ 
3.0 ตนทุนในการผลติ รวมท้ังคาแรงมีแนวโนมสูงขึ้น สวนอุปสงคภายในประเทศ
ท้ังการบริโภค และการลงทุนยังเติบโตไดดีจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เชน การปรับคาแรงขั้นต่ํา นโยบายรถคันแรก นโยบาย       รับจํานําขาว 
การลงทุนในโครงการตาง ๆ รวมท้ังการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
   ตลาดรานอาหารและเบเกอรี่ยังมีการแขงขันท่ีสูง และมีผูเลนใหมเขามา
ในตลาดมากข้ึน แตบริษัทก็ยังสามารถรักษาสวนแบงการตลาดไดเปนอยางดี 
โดยบริษัทไดมีการวิเคราะหและวางแผนเชิงกลยุทธทางดานการตลาด โดย เนน
เรื่องคุณภาพของสินคา และบริการ ในดานความอรอย วัตถุดิบท่ีดีมีประโยชน  
ปรุงโดยเชฟท่ีมีประสบการณความชํานาญ มีการนําเสนอสินคาออกสูตลาดพรอม
จุดขายท่ีโดดเดน เปนสินคาตามเทศกาล มีความหลากหลาย และมีความเปนสากล
มากข้ึนสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย มีการวางกลยุทธใน
เรื่องราคาท่ีเหมาะสมคุมคาเงิน กลยุทธในการขยายสาขาเพื่อใหผูบริโภคเขาถึง
แบรนดไดงายในรูปแบบของรานอาหาร และเบเกอร่ีชอพในหางสรรพสินคา 
ไฮเปอรมารเก็ต ศูนยการคาในจังหวัดใหญ โรงพยาบาล จึงมีผลทําใหบริษัท
สามารถแขงขันรักษาและเพิ่มสวนแบงการตลาดของผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ 
ของบริษัทไดในระดับท่ีดี ปจจัยสําคัญ ท่ีทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ คือกล
ยุทธทางการตลาดในดานการสงเสริมการขายเพื่อสรางการรับรูและความเขาใจ
ในผลิตภัณฑ สรางความรูสึกท่ีดีและม่ันใจในคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ
ตอความคุมคาในการบริโภคของกลุมลูกคาเปาหมายเพ่ือกระตุนการขายใหมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการโฆษณา ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพพจน
ท่ีดีใหกับแบรนดเอส แอนด พี และตอกยํ้าความเปนผูนําดานอาหาร เบเกอรี่  
ประกอบกับ บรษิัทไดมีการสงเสริมดานการวิจยัและพัฒนาคุณภาพของสินคา 
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กระบวนการผลิต และการคัดสรรวัตถุดิบอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อใหผลิตภัณฑของ
บริษัทเปนท่ียอมรับและสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาไดเปนอยางดี 
 
   นอกจากนีบ้ริษัทไดพัฒนากระบวนการในการใหบริการเพื่อสรางระบบ
การบริหารและ การใหบริการท่ี     เปนเลิศตอลูกคา และในการดําเนินงานของ
บริษัท ไดตระหนักและใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยการสราง
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานใหแกทุกคนในองคกรใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม 
เอส แอนด พี ดังนั้นการดําเนินกิจการของ เอส แอนด พี จึงมิไดใหความสําคัญตอ
กําไรทางตัวเลขเพียงอยางเดียว แตไดใหความสําคัญตอการสรางประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม เชน โครงการ Kitchen For Kids ในการสรางโรงครัวให
สถานศึกษาในชนบท โครงการเติมรอยย้ิมใหนอง หรือการบริจาคชวยเหลือสังคม
ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เปนตน จากการดําเนินการดังกลาวนอกจากทําให
บริษัทสามารถ รกัษาฐานลกูคาเดิมไวไดยังสามารถขยายฐานลูกคาไปยังกลุม
ลูกคาใหมไดอยางตอเนื่อง 
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4.3. เหตกุารณที่สาํคญัในป พ.ศ. 2555 
ในชวงป 2555 ท่ีผานมาถึงแมจะมีเหตุการณท่ีทาทายตาง ๆ ไมวาจะ

เปนความผันผวนของเศรษฐกิจ การ    สงออกท่ีไดรับผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก แตบริษัทยังฝาฟนอุปสรรคตางๆไปไดดวยดี และยังไดมีการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนการชวยเหลือสังคม ท้ังการบรจิาคเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ชวยเหลือชุมชนโดยท่ัวไป และการจัดงานดานการตลาดเพ่ือเผยแพรขาวสารของ
ธุรกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 
การขยายธุรกจิและการพฒันาผลิตภณัฑ 
 บริษัทเปดรานอาหาร Bangkok Beat Bistro ประเทศมาเลเซีย 2 

สาขา ในเดือน มีนาคม และ ธันวาคม และราน Bangkok Jam 
ประเทศสิงคโปร 2 สาขา ในเดือนพฤษภาคม และธันวาคม และ
ประเทศไตหวัน 1 สาขา ในเดือนเมษายน ซึ่งเปนรานสําหรับหนุม
สาววัยทํางานท่ีตองการความทันสมัย ทันใจทุกความตองการ 

 ในเดือนกรกฎาคม บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส แอนด พี อินเตอร
เนชั่นแนลฟูดส จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ดําเนินกิจการ
รานอาหารญี่ปุน แบบแฟรนไชสภายใตัแบรนด Maisen ซึ่งเปน
อาหารญี่ปุนประเภทหมูทอดทงคัตสึ โดยเปดรานไมเซน สาขาแรก
ในประเทศไทย ท่ีชั้น B สีลมคอมเพล็กซ ในเดือนพฤศจิกายน 

 
 รางวลัและความสาํเรจ็ 

 โรงงานผลิตอาหาร ลาดกระบัง ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ
คุณภาพการผลิตอาหารท้ังสิ้น 6 ระบบ ไดแก GMP, HACCP, 
ISO9001, ISO22000, IFS และ BRC ซ่ึงในป 2555 ไดยกระดับ
มาตรฐานระบบคุณภาพ BRC Issue 6  และ IFS version 6  เพื่อให
ไดผลิตภัณฑอาหารแชแข็งท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผูบริโภค  และอยูระหวางดําเนินการขยายขอบขายการรับรองของ
โรงงานเพื่อสงออกผลิตภัณฑอาหารแชแข็งท่ีมีสวนประกอบของไก
จากกรมปศุสัตว (EST  Number) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายใน
ประเทศกลุมสหภาพยุโรป  และประเทศอ่ืน ๆ ท่ีใชมาตรฐานนี้อางอิง 
คาดวาจะเสร็จภายในป 2556 
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 รับมอบเครื่องหมาย Thai Select จากกรมสงเสริมการสงออก 
กระทรวงพาณิชย 3 รางวัลไดแกรานภัทรา ประเภทรานอาหารพ
รีเม่ียม รานเอส แอนดพี สาขาสุวรรณภูมิ ประเภทรานอาหาร และ
ประเภทสินคาไทยสงออก  (อาหารแชแข็ง Quick Meal ประเภท
ขนมหวาน ) เพ่ือรับรองคุณภาพอาหารไทยท่ีมีรสชาติอันเปน
เอกลักษณในแบบไทยแท   และมีมาตรฐานการผลิตท่ีเปนสากล 

 รับรางวัลสถานประกอบการดีเดนในการพัฒนาฝมือแรงงานจากกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 รับรางวัลสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ และสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากวิทยาลัยเทคนิคบานคาย  
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจเชียงราย และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย 

 
 
 
 
 
 
 กจิกรรมการตลาดเพือ่เพิ่มยอดขาย  
 นอกจากการโฆษณา และออกผลิตภัณฑใหม ๆ แลว ทางบริษัทยังไดจัด
ใหมีรายการสงเสริมการขายและกิจกรรมตาง ๆ ตลอดท้ังป อาทิ 

 Simply Summer Cool & Delicious : อรอยหลากหลายกับเมนู
คลายรอนตาง ๆ  ขาวแช  และขาวเหนียวมะมวง พรอมรายการ
สงเสริมการขายในชวงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม เม่ือรับประทาน
อาหารภายในรานครบ ทุก  350 บาท ลุนรับ iPhone จํานวน 39 
รางวัล และบัตรกํานัลมูลคา 500 บาท จํานวน 100 รางวัล สมาชิก
บัตร Joy Card  รับสวนลด 15% 

 กิจกรรมซื้อ 2 ฟรี 1  :  รายการสงเสริมการขายของผลิตภัณฑเบเกอ
รี่ท่ีไดรับความนิยม 3 รายการ คือ พาย บัทเทอรเคก และเคกกลวย
หอม ท่ีสลับทํากิจกรรมทุก 2 เดือน เพ่ือเปดโอกาสใหลูกคาไดสัมผัส
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ความอรอย และเปนการเพิ่มจํานวนลูกคาใหเขารานมากข้ึนสราง
โอกาสในการขายผลิตภัณฑอื่น ๆ 

 วันพุธลด 20%  :  เพ่ือเปนการเพิ่มยอดการซื้อกลุมผลิตภัณฑเบเกอรี่ 
ทางบริษัทไดจัดรายการพิเศษน้ี ทุกวันพุธ ซึ่งในป 2555 น้ี ไดเพ่ิม
กลุมผลิตภัณฑขนมไหวพระจันทรในจุดขายโมเดิรนเทรด เขาไปใน
รายการดวย ซึ่งก็ไดรับการตอบรับท่ีดีจากกลุมเปาหมาย 

 Cake&Cookies New Year : บริษัทไดปรับรูปแบบของเคกและคุกกี้
ใหมท้ังหมดเพื่อตอนรับเทศกาล    ปใหม โดยไดทําการ
ประชาสัมพันธภายใตแนวความคิด “Cakes of Art” … เชื่อมตอ
ความสุขความผูกพันดวยศาสตรแหงศิลป  ความอรอยจากเคก 
และคุกกี้ เอส แอนด พี   พรอมจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ซื้อ 4 ฟรี
อีก 1 เพื่อสงเสริมการมอบความสุขใหแกกันและกันในชวงเทศกาล
แหงความสุข ตลอดจนจัดทําชุดของขวัญในรูปแบบแฮมเปอรและ
ตะกรา เพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกในการสงความสุข   

 ขนมไหวพระจันทร  :  เอส แอนด พี ถือเปนเจาตลาดสําหรับเทศกาล
ขนมไหวพระจันทร  โดยในป       ท่ีผานมาไดทําการประชาสัมพันธ
ภายใตแนวความคิด Golden Giving พรอมตอกยํ้าการเปนตนตํารับ
ขนมไหวพระจันทรไสหมอนทองเจาแรก  อีกท้ังมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขาย  4 ฟรี 1 และลด 15% สําหรับสมาชิกบัตร Joy 
Card และฐานลูกคาพันธมิตรทางธุรกิจ ทําใหสวนแบงทางดาน
การตลาดของขนมไหวพระจันทรของ เอส แอนด พี มีสัดสวนท่ี
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 
 นโยบายความรบัผดิชอบตอสังคม 
 
 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการจัดทํา
กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) อยางจริงจังไมวาจะเปน
เรื่องการศึกษาของนักเรียนดอยโอกาส โดยการรับนักเรียนท่ีดอยโอกาสทาง
การศึกษาเขาเรียนระดับ ปวช.สาขาธุรกิจคาปลกี และสาขาอาหารและ
โภชนาการท่ีศูนยการเรียนเอส แอนด พี ในระบบทวิภาคี เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาส
ฝกฝนปฏิบัติงานจริงและมีรายไดระหวางเรียนไปดวย หรือการทําโครงการ 
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Kitchen for kids เพ่ือสรางสุขลักษณะท่ีดีใหแกชุมชน และเปนการทําใหชุมชน
นั้น ๆ เกิดการเรียนรู ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกท้ังยังเปดโอกาสใหประชาชน
ท่ัวไปไดเขารับการพฒันาจิต ดวยการฝกปฏิบัติธรรมรวมกันของพนักงานของ
องคกร สวนในดานสิ่งแวดลอมโรงงานของเราไดมีการปรับปรุงระบบคุณภาพ
มาตรฐานตาง ๆ ใหทันสมัยเปนท่ียอมรับของระดับมาตรฐานระดับประเทศและ
ระดับสากลอยูเสมอเพ่ือความพึงพอใจของลูกคา โดยในปท่ีผานมาบริษัทมี
กิจกรรมท่ีสําคัญดังนี้ 
 
 
 ดานเศรษฐกจิ 
 นโยบายตอตานการทุจรติคอรรปัชั่น 
 เอส แอนด พี และบริษัทยอยในเครือไดตระหนักถึงความสําคัญกับการ
ทําธุรกรรมกับบุคคลและบริษัทภายนอก โดยกําหนดนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นไวในระเบียบเกี่ยวกับการทํางานและจรรยาบรรณของบริษัทและ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เอส แอนด พี ไดจัดตั้งคณะทํางาน
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและ
กําหนดใหทุกคนมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางโปรงใส ไดมีการ
กําหนดกลยุทธและหลักการในการนําแนวทางไปสูการปฏิบัติใหพนักงานและ
นักเรียนซึ่งจะเปนพนักงานในอนาคตไดรับทราบและฝกการทํางานอยางโปรงใส
ไมนําพาตอการทุจริตทุกประการ และยังไดมีการกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
งานดานเอกสารท่ีสามารถเผยแพรการทํางานอยางสุจริตโปรงใสในสัญญาตาง ๆ 
เชน สัญญาจางแรงงาน สัญญากับคูคา พรอมรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบ 
 
 ดานสงัคมและชุมชน 
 ศูนยการเรยีน เอส แอนด พ ี 
 จากวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงในเรื่องของ “คน” คุณประเวศวุฒิ ไร
วา กลาววา "คนในบริษัท ไมวาจะ  อยูท่ีใดก็ตาม จะถือวาเปนสมบัติ (Asset) ท่ี
สําคัญของบริษัทท่ีตองไดรับการพัฒนาใหไดประโยชนสูงสุด" จึงไดเกิดแนวคิด   
ท่ีสนับสนุนการเรียนในรูปแบบของศูนยการเรียน ดังท่ีสภาการศึกษาไดนํา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาทําเปนโครงการระยะยาว องคกรจึงเห็นความสําคัญของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสามารถพัฒนาบุคลากรขององคกรในรูปแบบ“ศูนยการ
เรียน” ในองคกร ตามนโยบายรัฐโดยศูนยการเรียน เอส แอนด พี ไดเปด
การศึกษาปแรกในปการศึกษา 2550 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาคหกรรม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อยกระดับการศึกษาใหกับแรงงานไทยในบริษัท เปนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ผลิตบุคลากรให  ตรงกับ
ความตองการของอุตสาหกรรมสายอาหารและการบริการ คาปลีก เขาทํางานใน
บริษัทฯ และสนับสนุนใหบุคคลท่ีมีความสนใจในการอาหารไดมีโอกาสเรียนรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหสามารถทํางานในองคกรไดตอไป และสําหรับป 
2555 ท่ีผานมาศูนยการเรียน เอส แอนด พี ไดเพิ่มกลยุทธในการเปดโอกาสให
นักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวะตางๆ ท่ัวประเทศเขารับการฝกฝนอาชีพโดยครูผู
ชํานาญของบริษัทในหนวยงานตาง ๆ เพ่ิมขึ้นจํานวนมากกวา 50 วิทยาลัยท่ัว
ประเทศ ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดรับการฝกท้ังหนาราน และหนวยงานสนับสนุน
มากย่ิงขึ้น 
 นอกจากนีศู้นยการเรียน เอส แอนด พี ยังไดใหความสําคัญกับ
การศึกษา โดยไดจัดทําโครงการเกี่ยวกับการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษา และ
โรงเรียนตางจังหวัด เชน 
 1.1 เขารวมกับกรมอาชีวศึกษาในการรับนักเรียนอาชีวะจาก
ตางจังหวัด เขาฝกงานในระบบทวิภาคีใน    หนวยงานตาง ๆ ของบริษัท ท้ังระดับ 
ปวช. ปวส. และปริญญาตรี  และฝกอบรมทักษะในธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ใหแก
คณะครูและนักเรียนโดยการสอนแตงหนาเคก  
 1.2 รับนักเรียนดอยโอกาสจากโรงเรียนราชประชานุเคราะหและ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหท่ัวประเทศเขาเรียนในระดับ ปวช.สาขาวิชาธุรกิจคา
ปลีก อาหารและโภชนาการ และริเริ่มโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีสําหรับ
เยาวชนผูดอยโอกาส ในการเรียนระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปนการผลิต Chef ท่ี
สามารถทํางานในตางประเทศไดในอนาคต 
 
 
 
 
 โครงการS&P Kitchen for kids ป 4 
 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ S&P 
Kitchen for Kids ตอเนื่องเปนปท่ี4       ซึ่งโครงการนี้ถือเปนพันธกิจหลักในการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมโดยมีผูบริหารและพนักงานเขารวมโครงการ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสุขอนามัยและโภชนาการท่ีดีใหกับผูบริโภคและ
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เยาวชนของชาติท่ีจะเปนกําลังสําคัญในอนาคต และในปนี้ไดเขามาจัดกิจกรรม
ใหกับโรงเรียนรมเกลากาญจนบรุีและโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน จังหวัด
เชียงราย โดยเขามาพัฒนาและปรับปรุงโรงครัวใหถูกสุขลักษณะ เพื่อประกอบ
อาหารท่ีสะอาดใหกับเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน    พรอมกันนี้ยังได
สงเสริมการทําเกษตรย่ังยืนดวยการมอบโรงเพาะเห็ด เพื่อนํามาเปนวัตถุดิบใน
ทําอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพสดสะอาดและใชเปนแหลงการศึกษาหาความรู
ใหกับเยาวชนอีกทางหนึ่งพรอมท้ังไดทําอาหารกลางวัน และมอบขนมนักเรยีน
สําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน จังหวัดเชียงราย นอกจากเขามาพัฒนา
โรงครัวแลว ยังไดสงเสริมการทําเกษตรย่ังยืนดวยการมอบแปลงผักสวนครัวและ
แปลงผักปลอดสารพิษ เพ่ือนํามาเปนวัตถุดิบในทําอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพสด
สะอาด ใหกับโรงเรียน 
 
 นอกจากนี ้ S&P ยังมอบโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนโดยมีศูนย
การเรียน S&P เขามารับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.3 เพื่อศึกษาตอระดับปวช.เปด
โอกาสดานวิชาชีพใหกับผูท่ีมีความสามารถอีกดวย จากนั้นไดเดินทางไปยัง
โรงเรียนไทยทนุบานสันตนดู จังหวัดเชียงใหม เพ่ือมอบอุปกรณเครื่องครัว บอรด
โภชนาการ และหนังสือท่ีมีประโยชนใหกับโรงเรียนซึ่งขาดแคลน อีกท้ัง เอส 
แอนด พี ยังไดมอบเงินสนับสนุนการสรางโรงครัว ในโครงการ “S&P Kitchen 
for Kids ป 4”      ใหกับโรงเรียนปญญาประทีป จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียน
วิถีพุทธ เพ่ือประกอบอาหารอยางถูกสุขอนามัยและใชเปนสถานท่ีสําหรับการ
เรียนการสอน ซึ่งนับเปนโรงเรียนบมเพาะชีวิตท่ียังคงตั้งม่ันในการจัดวิถีการ
เรียนรู ดานวิชาการ และทักษะดานวิชาชีพ และการพัฒนาชีวิตของแตละบุคคล
ในชุมชนตามหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา คอื พฤติกรรม (ศลี) จิตใจ 
(สมาธิ) และปญญา โรงเรียนปญญาประทีปภายใตการดูแลของมูลนิธิปญญา
ประทีป โดยไดรับความเมตตาจากพระอาจารยชยสาโร เปนองคประธานท่ีปรึกษา
ใหกับท้ังมูลนิธิและในสวนของโรงเรียนโดยเอส แอนด พี มุงม่ันท่ีจะทํากิจกรรมดี 
ๆ เพื่อตอบแทนสังคมอยางตอเนื่องตลอดไป 
 
 โครงการ ๑ จานจากใจ (Make a Dish...Make a Wish)  
 รานเอส แอนด พี และรานภัทรา เขารวมโครงการ ๑ จานจากใจ 
(Make a Dish...Make a Wish) ดวยการ จัดทําเมนูพิเศษท่ีนําวัตถุดิบจากฟารม
ตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเปนการเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพ่ือสรางอาชีพ 
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สรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีประสบ
ปญหาและถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปจจบุันมีจํานวน 90 แหงท่ัวประเทศ และมีเกษตรกรผู
ปลูกผักเลีย้งสัตวเปนสมาชิกกวา 10,000 ราย เพ่ือสนองงานใตพระยุคลบาทและ
รวมสานตอพระราชดําริ จึงเกิดเปนงานเทศกาลอาหาร     “๑ จานจากใจ” ท่ีมี
รานอาหารชื่อดังกวา 100 ราน รวมนําวัตถุดิบจากฟารมตัวอยางมาปรุงเปนเมนู
พิเศษ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลท่ีสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  
 
 “ Cake A Wish Make A Wish”   
 เอส แอนด พี ไดตอบแทนสังคมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ดวยการ
นําเคกมอบใหกับผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็กกําพราและคนชรา ยังมูลนิธิตาง ๆ ท้ัง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 20 แหงในโครงการ “Cake A Wish 
Make A Wish”   ซ่ึงปนี้ถือเปนปท่ี 9  
 
 โครงการมอบโอกาสดีดีใหสตรอีกีครัง้ 
 เอส แอนด พี รวมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ (สธวท - กรุงเทพฯ) ไดริเริ่มจัดฝกอบรม
วิชาชีพใหผูตองขังหญิง  ภายใตชื่อ “โครงการมอบโอกาสดีดีใหสตรีอีกครั้ง” 
ตอเนื่องเปนปท่ี 9 ดวยการสอนทําอาหารใหกับผูตองขังหญิงไดฝกสายงานอาชีพ
และการพัฒนาจิตใจใหพรอมสําหรับใชในการดําเนินชีวิตหลังพนโทษ เพื่อเปน
ประโยชนตอการนําไปประกอบอาชีพหารายไดเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวตั้งแต
วันนี้จนถึง       วันขางหนา  
 
 โครงการเติมรอยยิ้มใหนอง...ป 6 
 เอส แอนด พี จัดโครงการเติมรอยย้ิมใหนอง..ป 6 เลี้ยงอาหารกลางวัน
เด็กบกพรองดานพัฒนาการและ      สติปญญาสถาบันราชานุกูล ซึง่บริษัท
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความตั้งใจท่ีจะตอบ
แทนสังคม ดวยการมอบของขวัญวันแหงความรักแกนองผูดอยโอกาสดวยการจัด
เลี้ยงอาหารม้ือพิเศษ พรอมเคกกอนโตเติมแตงจินตนาการดวยศิลปะบําบัด คลอ
เคลาบรรยากาศแหงความสุข พรอมจัดกิจกรรมศิลปะบําบัด“ระบายสีภาพเคก” ท่ี
สรางความเพลิดเพลินเสริมทักษะจินตนาการแหงความริเริ่มสรางสรรคใหแกเด็ก 
ๆ ไดเปนอยางดีปดทายดวยการแสดงสันทนาการตาง ๆ มากมายภายใต แนวคิด 
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“อาสาสรางสุข สนุกหรรษา” อาทิ การแสดงมายากลลูกโปง (Magic Comedy) 
และการแสดง Cover Dance ทําใหบรรยากาศภายในงานอบอวลไปดวยกลิ่น
อายของความอบอุนท่ีผสานความรักระหวางกันและกันไดอยางลงตัว 
 
 สถานที่ปฏบิตัิธรรมบานไรวา 
 ป พ.ศ. 2522 คุณแมจํานงค ไรวา ไดมอบบานไรวา ท่ีตําบลบางพระ 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนบานเกิดของทาน สรางโดยคุณพอสุริยน ไรวา ใหเปน
สถานท่ีปฏิบัติธรรม โดยไดเรียนเชิญคุณแมดร.สิริ กรินชัย มาเปดหลักสูตรอบรม
พัฒนาจิตเปนครั้งแรก และไดดําเนินการอบรมต้ังแตนั้นเปนตนมาจนกระท่ัง
ปจจุบันบานไรวาไดจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตไมต่ํากวา 10 หลักสูตร ตอป โดย
อนุญาตใหบุคคลท่ัวไปเขารวมการปฏิบัติธรรมรวมกับพนักงานของบริษัท 
 
 โครงการผลติภณัฑเพื่อการกศุล 
 เม่ือตนป 2555 บริษัทไดเขารวมโครงการกับคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ หาทุนเพ่ือดําเนินการกอสรางสถาบัน
การแพทยสยามินทราธิราช เพื่อเปนการพัฒนาโรงพยาบาลศิริราชสูสถาบนั
การแพทยชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย โดยการสรางอาคารศูนยความเปนเลิศ
ทางการวิจัย อาคารศนูยความเปนเลิศในการบริการทาง    การแพทยเพื่อรองรับ
น้ําใจจากประชาชนท่ัวประเทศใหมีสวนรวมเยียวยาหลายลานชีวิตท่ีเจ็บปวย
รวมท้ังสวนเฉลิมพระเกียรติ บริษัทจึงไดรวมจัดทําคุกกี้ศิริราช ๙ มงคล จําหนาย
ในรานและเบเกอร่ีชอพท่ัวประเทศ เพ่ือเชิญชวนผูท่ีสนใจใหการสนับสนุน
โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล" ไดในการสนับสนุนการกุศล ซึ่งเปนโครงการท่ีจัดทํา
ขึ้นโดยนํารายไดท้ังหมดมอบใหแก          โรงพยาบาลศิริราชโดยไมหัก
คาใชจาย 
 
 โครงการน้าํใจสูบานเกิด 
 สายการผลิตเบเกอรี่ โรงงานสุขุมวิทไดจัดทําโครงการเพื่อสรางสรรค
ใหเกิดความรวมมือระหวางองคกร และชุมชนภายใตชื่อโครงการน้ําใจสูบานเกิด
เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555 ท่ีผานมา โดยรวมทอดผาปาสามัคคีสมทบซอมแซม
หอระฆัง วัดสวางวารี ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 ดานสิง่แวดลอม 
 มาตรฐานระบบคณุภาพ  
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 สายการผลิตอาหารมีนโยบายคุณภาพท่ีมุงเนนในเรื่องการผลติสินคาท่ี
มีคุณภาพความปลอดภัยสอดคลอง   ตอกฎหมาย และมาตรฐานคุณภาพในระดับ
สากลโดยควบคุมตลอดท้ังหวงโซอาหารต้ังแตคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และ
การนําไปใชของผูบริโภค รวมถึงระบบการสืบยอนกลับขอมูลเพ่ือใหผูบริโภคเกิด
ความม่ันใจในคุณภาพและปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑภายใตแบรนด S&P, 
Premo, Delio, Patio และอื่น ๆ 
 
 โดยสายการผลิตอาหาร โรงงานลาดกระบัง ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบคุณภาพในการผลิตอาหารจากหนวยภาครัฐ ไดแก มาตรฐานหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP) และระบบการวิเคราะหอันตรายและ     
จุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (HACCP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง และ  ยังไดรับมาตรฐานจากภาคองคกร
เอกชน ไดแก มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP), 
ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม ( HACCP) , ISO9001 : 
2008 , ISO22000 , IFS  และ BRC จากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด 
นอกจากนีใ้นป 2555 สายการผลิตอาหาร ไดยกระดับมาตรฐานคุณภาพBRC 
เปน Issue 6 และ IFS  เปน version 6 เพื่อใหลูกคามีความม่ันใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยตอผลิตภัณฑท่ีสงออกมากย่ิงขึ้น   และในป 2555นี้ ผลิตภัณฑ
อาหารแชแข็ง Quick Meal สงออกไดรับรางวัลThai Select ซึ่งเปนมาตรฐานท่ี
กรมสงเสริมการสงออกกระทรวงพาณิชยมอบใหผูประกอบการและรานอาหาร
ไทยท่ีผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ณ เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย 
 
 นอกจากนี ้ ทางสายการผลิตอาหารไดมีโครงการขอขยายขอบขายการ
รับรองของโรงงานเพื่อสงออกผลิตภัณฑอาหารแชแข็งสําเร็จรูปท่ีมีสวนประกอบ
ของไกจากกรมปศุสัตว (EST Number) เพ่ือเพิ่มโอกาสทางการขายในประเทศ
กลุมสหภาพยุโรปและประเทศอ่ืน ๆ และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในป 
2556 
 
 จากระบบมาตรฐานและรางวัลท่ีไดรับดังกลาว เปนสิ่งท่ียืนยันไดวา
สายการผลิตอาหารใหความสําคัญกับคณุภาพ และความปลอดภัยของสินคา 
เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการใชผลิตภัณฑ  และจะมุงม่ันพัฒนาอยาง
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ตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของตลาด และมาตรฐานคุณภาพใน
ระดับสากล เพื่อตอบสนองท้ังลูกคาภายในและภายนอกประเทศ 
 
 สายการผลิตเบเกอรี่ โรงงานสุขุมวิท 62 ดําเนินการผลิตภายใต
ระบบงานคุณภาพเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลอยางตอเนื่องมาโดยตลอดซึ่ง
โรงงานสุขุมวิทไดผานการรับรองการผลติตามมาตรฐาน Good Manufacturing 
Practice (GMP) ดานระบบการจัดการดานความปลอดภัยคุณภาพอาหารจาก
สํานักงานอาหารและยา และจากกรมวิชาการเกษตร และในปนี้มีมาตรฐาน 
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) การขยายขอบขาย
การรับรองเพิ่มสําหรับผลิตภัณฑใหม 4 รายการ และยังไดรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 ซึ่งเปนมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ
กลางของโรงงานทําหนาท่ีตรวจสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป และสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 โรงงานบางนา ไดรับการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Good 
Manufacturing Practice (GMP) จากสํานักงานอาหารและยาและจากกรม
วิชาการเกษตร และไดรับการรับรองระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO 
22000 : 2005 เปนมาตรฐานท่ีครอบคลุมในเรื่องของการปฏิบัติท่ีดีของสถานท่ี
ผลิตความปลอดภัยอาหาร และระบบการผลิตท่ีสามารถยืนยันถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยจากสถานท่ีผลิตจนถึงผูบรโิภค  
 
  “ รวมแรงไทยรกัษาน้าํใสทกุคคูลอง”  
 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึง
ความสําคัญดานสิ่งแวดลอมเรื่องการดูแล       คูคลอง โดย เอส แอนด พี ไดตอบ
รับเขารวมโครงการ “รวมแรงไทยรักษาน้ําใสทุกคูคลอง” โดยใหการสนับสนุนคู
คลอง    ในเขตมีนบุรีของสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือ
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2555 ท่ีผานมา 
 

4.4. การจัดหาวัตถุดบิของบรษิัท 
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4.4.1. นโยบายดานการจัดซือ้-จัดหา  
 บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุก

กลุมและดวยตระหนักดีวาผลิตภัณฑของบริษัทจะตองมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
และมีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑของบริษัท     
ดังนั้นนโยบายดานการจัดซื้อ-จดัหา วัตถุดิบ บรรจภัุณฑเพื่อใชในกระบวนการ
ผลิต บรรจุภาชนะและบรรจุภัณฑท่ีหีบหอผลิตภัณฑของบริษัทจากโรงงานไปยัง
รานอาหารและรานเบเกอรี่ของบริษัท จึงตองผานกระบวนการคัดสรรและมี
มาตรฐาน ในป 2555 บริษัทดําเนินนโยบายการจัดซื้อโดยคํานึงถึงการบริหาร
จัดการเพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
บริษัทในระยะยาว  ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

  (1) มุงเนนความมีคณุภาพและตอเนื่อง โดยวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุ
ภัณฑท่ีบริษัทจัดซื้อ บริษัทไดกําหนดใหมีกระบวนการในการคัดสรร/คัดเลือก 
ตั้งแต คูคา ผูใหบริการ ตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีบริษัทกําหนด เชน คูคา         
เปนเจาของแหลงผลิตวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ
การใหบริการ คูคา เปนผูใหบริการท่ีมีศักยภาพในการจัดซื้อ วัตถุดิบ สินคาและ
บริการท่ีมีคุณภาพและสามารถจัดหาวัตถุดิบ สินคาจัดสงใหกับบริษัทไดอยาง   
เพียงพอตามความตองการของบริษัท ในขณะท่ีราคาไมผันแปรอยางมีนัยสําคัญ
ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารตนทุนการผลิตของบริษัทเปนสําคัญ  

 

(2) มีมาตรฐานเดยีวกนั โดยวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑท่ีบริษัท
จัดซื้อตองมีมาตรฐานเดียวกัน เชน     มีความสดและใหม มีความสะอาด มีความ
ปลอดภัย และไมมีสารปนเปอนซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลิตภัณฑและผูบริโภค    
ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการทดสอบวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑอยาง
เพียงพอและเชื่อม่ันไดวาวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑมีคุณภาพและมาตรฐานท่ี
เพียงพอเชื่อถือไดและเม่ือผลิตภัณฑของบริษัทถึงมือผูบริโภค มีความสด สะอาด
และปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการดวยมาตรฐานเดียวกัน  

 

(3)  สนบัสนนุคูคาและพนัธมิตรธรุกจิ บริษัทไดใหความสําคัญตอ
การสนับสนุนและเสริมสรางพันธมิตรธุรกิจในระยะยาวดวยเหตุผลท่ีวาการดําเนิน
ธุรกิจใหเติบโตในระยะยาวนั้นปจจัยความสําเร็จหนึ่งคือการสงเสริมและสนับสนุน
แก  คูคาและพันธมิตรใหเติบโตเคียงขางไปพรอมกับบริษัท โดยการจัดใหมีการ
ชวยเหลือเพ่ือแกปญหารวมกันในการเสริมสรางศักยภาพใหแกคูคาและพันธมิตร
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เพ่ิมขึ้น เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับความตองการวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําหรับแต
ละชวง ระยะเวลาตามแผนงานการผลิตและแผนการตลาด 

 

(4)  บริหารคลงัสินคาอยางมปีระสิทธิภาพ โดยในกระบวนการ
จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และ    บรรจุภัณฑ บริษัทมีการจัดทําแผนงาน
การจัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑเปนการลวงหนาตามระยะเวลา
และความตองการของโรงงานและแผนการตลาด จงึมีผลทําใหการบริหาร
คลังสินคามีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นโดยสามารถประมาณการความตองการซึ่งสงผล
ตอการบรหิารและจัดการตนทุนสินคาในภาพรวมไดเปนอยางดี มีการ
ประสานงานรวมกับฝายวิจัย  และพัฒนา ฝายการตลาดเพื่อวางแผนในการจัดหา
วัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑท่ีใชใหเหมาะสมกับภาวะกาลในปจจุบัน   สวน
วัตถุดิบท่ีคุณสมบัติผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล มีการกําหนดคุณสมบัติและ
สิ่งทดแทนอยางชัดเจน  

 
ในป 2556 บริษัทยังคงสรางความตอเนื่องและใหความสําคัญในเรื่อง

มาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด     ความปลอดภัยและคุณคาทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑอาหาร การบริหารตนทุนวัตถุดิบ บรรจภัุณฑและอุปกรณอยาง      
ตอเนื่องตั้งแตขั้นตอนในการจัดซื้อ-จัดหา คูคา ผูจัดจําหนาย (Suppliers) 
กระบวนการผลิต กระบวนการขนสง การควบคุมคุณภาพระหวางการจัดเก็บกอน 
การบริหารคลังสินคา ดังนี้ 

 พัฒนาการดําเนินงานของทุกหนวยงานเพ่ือความสอดคลองกับ
มาตรฐานและขอกําหนดกฎหมาย 

 สื่อสารและใหความรูดานความปลอดภัย คุณภาพ โภชนาการ และ
สุขภาพแกผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจของ เอส แอนด พี และ 
พนักงานในองคกร 

 พัฒนาเครือขายวิชาการและผูเชี่ยวชาญ เพื่อความมั่นใจในการ
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร 

 พัฒนาทีมคุณภาพใหมีทักษะการประเมินความเสี่ยงเพื่อความมั่นใจ
ในการบรหิารจัดการเชิงปองกัน 

 นํามาตรฐานสากล และเทคโนโลยีมาชวยในการพัฒนาและ
ประยุกตใชมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร 

 จัดระบบงาน/ผูรับผิดชอบ ใหรองรับกรณีเกิดปญหา/แกปญหา ใหมี
กระบวนการท่ีสั้น กระชับ รวดเร็ว  
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 ทบทวนผูขาย และตนทุนวัตถุดิบ สินคา กระบวนการในการขนสง
และสงมอบสินคาของสาขา/เบเกอรี่ ชอพท่ีตั้งอยูในตางจังหวัดตาม
ภูมิภาคตาง ๆ 

 สรางระบบการบริหารคลังสินคาท่ีมีประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น 
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5. ทรพัยสนิทีใ่ชในการประกอบธรุกจิ 

 
5.1. ทรพัยสินถาวร 

 
บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีทรัพยสินท่ีเปนท่ีดินและอาคารใชเปน

สํานักงาน  และโรงงาน  มีมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
 

ที่ดินและอาคาร ลกัษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาตาม
บญัช ี(ลาน

บาท) 

ท่ีดิน 3 แปลง รวมเนื้อท่ี 109 ตารางวา 
เลขท่ี 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนน
สุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  

เจาของ 7.88 

ท่ีดิน 16 แปลง รวมเนื้อท่ี 7 ไร 93 ตารางวา 
เลขท่ี 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบาง
จาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

เจาของและ
สิทธิการเชา 

21.10 

ท่ีดิน 1 แปลง รวมเนื้อท่ี 147 ตารางวา 
ซอยสุขุมวิท62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง 
กรุงเทพมหานคร 

เจาของ 5.59 

ท่ีดิน 4 แปลง รวมเนื้อท่ี 88 ตารางวา 
เลขท่ี 335 ถนนบอนดสตรีท อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

เจาของ 14.96 

ท่ีดิน 1 แปลง เน้ือท่ี 2 ไร 2 งาน 95 ตารางวา 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขท่ี 65/5 หมูท่ี 
4 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 

เจาของ
 

17.93 
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ที่ดินและอาคาร ลกัษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาตาม
บญัช ี(ลาน

บาท) 
กรุงเทพมหานคร

ท่ีดิน 1 แปลง เน้ือท่ี 2 ไร 3 งาน 95 ตารางวา  
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขท่ี 65/4 หมูท่ี 
4 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

เจาของ 20.00 

ท่ีดิน 1 แปลง เน้ือท่ี 38 ไร 3 งาน 46 ตารางวา 
เลขท่ี 86 หมู 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เจาของ 142.60 
 

ท่ีดิน 3 แปลง 3 คูหา เน้ือท่ี 80 ตารางวา  
เลขท่ี 75/51-53 หมู 6 ตําบลรัษฎา 
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

เจาของ 0.57  

 
 

  

ท่ีดิน 3 แปลง 3 คูหา เน้ือท่ี 97 ตารางวา  
เลขท่ี 300/9 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ  
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

เจาของ 7.13 
 

ท่ีดิน 3 แปลง เน้ือท่ี 3 ไร  
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 

เจาของ 23.30 

อาคารสํานักงานใหญ 7 คูหา 5 ชั้น 
เลขท่ี 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนน
สุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  

เจาของ 0.00 
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ที่ดินและอาคาร ลกัษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาตาม
บญัช ี(ลาน

บาท) 

อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62 
เลขท่ี2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบาง
จาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

เจาของ 0.23 

อาคารสํานักงาน รานอาหาร สาขาเมืองทอง 
สูง 6 ชั้น 
เลขท่ี 335 ถนนบอนดสตรีท อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

เจาของ 3.04 

อาคารโรงงานไสกรอก ครัวกลาง เสนพลาสตา 
2 ชั้น 3 หลัง 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขท่ี 65/5 หมูท่ี 
4 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

เจาของ 38.11 

อาคารโรงงานเบเกอรี่เชียงใหม 
เลขท่ี 11/2 ถนนเชียงใหม-ลําพูน อําเภอเมือง
เชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม  

เจาของ 0.18 

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

เจาของ 36.94 

อาคารโรงงานทําเบเกอรี่ภูเก็ต 
เลขท่ี 75/51-53 หมู 6 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

เจาของ 1.93 

รานอาหาร สาขา บางพลี 
เลขท่ี 86 หมู 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 

เจาของ 3.32 
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ที่ดินและอาคาร ลกัษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาตาม
บญัช ี(ลาน

บาท) 
อาคารสํานักงาน รานอาหาร สาขาชางเผือก 
เลขท่ี 300/9 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

เจาของ 1.40 
 

หมายเหต ุ :   * บริษัท ไมมีภาระผูกพันใด ๆ    
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5.2. พืน้ที่เชาดาํเนนิงาน 
 
พื้นท่ีการดําเนินงานของกิจการรานอาหารและรานเบเกอรี่ของ S&P 

สวนใหญจะทําสัญญาเชาระยะเวลาสั้น 3 ป เพ่ือลดภาระการผูกพันและเงินลงทุน
ท่ีคอนขางสูง เนื่องจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการคาท่ีเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วมาก อยางไรก็ตาม มีรานอาหารบางสาขาจะเปนการเชาพื้นท่ีระยะยาว
ภายในอาคารและศูนยการคา มีมูลคาสินทรัพยท่ีรวมสวนปรับปรุงแลว ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 สรุปไดดังนี้ 
 

สาขา ระยะเวลาเชา มูลคาตามบญัช ี  
(ลานบาท) 

ฟอรัม ชลบรุ ี
ศูนยการคาฟอรั่ม ชลบุรี 
เนื้อท่ี   233   ตรม. 

เชาระยะเวลา 25 ป 
สิ้นสุดป 2557 

0.45 

อิมพีเรยีล สาํโรง 
ศูนยการคาอิมพีเรียลพลาซา
สําโรง 
เนื้อท่ี   302  ตรม. 

เชาระยะเวลา 25 ป 
สิ้นสุดป 2560 

3.69 

แมก็แวล ูสขุาภบิาล1 
ศูนยการคาแม็กแวลู 
สุขาภิบาล 1 
เนื้อท่ี  400  ตรม. 

เชาระยะเวลา 20 ป 
สิ้นสุดป 2555 

0.00 

เซน็ทรลั บางนา 
ศูนยการคาเซ็นทรัลบางนา 
เนื้อท่ี   381   ตรม. 

เชาระยะเวลา 30 ป 
สิ้นสุดป 2566 

6.90 

อารซีเอ  
ศูนยการคารอยัล ซิตี้ อเวนิว 
อาคารแถว 4.5 ชั้น  บล็อก บี 
(3  คูหา)   
เนื้อท่ี   901.68   ตรม. 

เชาระยะเวลา 26 ป 
สิ้นสุดป 2562 

5.06 

อารซีเอ  
ศูนยการคารอยัล ซิตี้ อเวนิว 
อาคารแถว   

เชาระยะเวลา 11 ป  5  เดือน
สิ้นสุดป 2563 

5.23 
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สาขา ระยะเวลาเชา มูลคาตามบญัช ี  
(ลานบาท) 

4.5  ชั้น บล็อก ซี  (3 คูหา) 
เนื้อท่ี  649.68   ตรม. 
เฉลมิกรงุ  
โรงภาพยนตเฉลิมกรุง 
เนื้อท่ี  387    ตรม. 

เชาระยะเวลา 30 ป 
สิ้นสุดป 2563 

7.99 

ฟวเจอรพารค บางแค 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค บาง
แค      
เนื้อท่ี  350   ตรม. 

เชาระยะเวลา 27 ป 
สิ้นสุดป 2563 

7.98 

   
เซน็ทรลั ปนเกลา
ศูนยการคาเซ็นทรัลปนเกลา 
เนื้อท่ี  253   ตรม. 

เชาระยะเวลา 20 ป 
สิ้นสุดป 2558 

2.00 

ไดอานา หาดใหญ  
หางสรรพสินคาไดอานา 
หาดใหญ     
เนื้อท่ี  310   ตรม. 

เชาระยะเวลา 13 ป 11 เดือน
สิ้นสุดป 2565 

7.90 

มาบญุครองเซน็เตอร 
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร 
เนื้อท่ี  40.67   ตรม. 

เชาระยะเวลา 10 ป 
สิ้นสุดป 2563 

11.53 

เดอะมอลล โคราช  
หางสรรพสินคาเดอะมอลล 
โคราช 
เนื้อท่ี   225  ตรม. 

เชาระยะเวลา 26 ป 
สิ้นสุดป 2570 

9.44 

อาคารโรงงานเบเกอรี ่ สขุุมวิท 
62 
เลขท่ี2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 
แยก 3  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 

สิทธิการเชาท่ีดิน
สิ้นสุดป 2563 

0.38 
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สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณการดําเนินงานท่ีใชผลิตสินคาของบริษัทจะมี
ขนาดเล็กจนถึงปานกลาง มีมูลคาสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้  
 
 เครื่องจกัรและอปุกรณ มูลคาตามบญัช ี 

(ลานบาท) 
เครื่องจักรและอุปกรณ 205.12 
เครื่องตกแตงและอุปกรณ 350.95 
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5.3. นโยบายการลงทุนในบรษิัทยอยและบรษิทัรวม 
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บรษิัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมท่ียังเปดดําเนินงานอยู ซึ่งประกอบธุรกิจตาง ๆ ท่ีจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหาร
เปนสวนใหญ มีมูลคารวมประมาณ 100 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมประมาณรอยละ 3.34 ของสินทรัพยรวม ท้ังนี้ นโยบาย
ดานการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และ
จํากัดเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท ซึ่งหากมี ธุรกิจ
ใดท่ีนาสนใจและมีผลตอบแทนท่ีดี บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเขาไปลงทุน โดย
การเขาลงทุนดังกลาวตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเปนสําคัญ 
สําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทจะสงกรรมการ
ท่ีเปนตัวแทนของบริษัทเขารวมบริหารงานตามสัดสวนท่ีบริษัทถืออยู เพ่ือกําหนด
นโยบายท่ีสําคัญ และควบคุม   การดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมให
ถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
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6. ขอพพิาททางกฎหมาย 

 ปจจุบันบรษิัท ไมมีคดีหรือขอพิพาทใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอ
สินทรัพยของบริษัทท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน หรือคดีท่ีกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ หรือคดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกติของบริษัท 
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7. โครงสรางเงนิทนุ 

  7.1. หลกัทรพัยของบรษิัท 

 

  หลักทรัพยของบริษัทประกอบดวยหุนสามัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 523,431,365 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 104,686,273 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท เปนทุนเรียกชําระแลว
จํานวน 523,431,365 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 104,686,273 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 5 บาท 

 

  7.2. โครงการซือ้หุนคนืเพือ่บรหิารทางการเงนิ 
  
 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

1/2553 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน เน่ืองจากบริษัทมี
สภาพคลองสวนเกิน โดยใหซื้อหุนสามัญคืนในจํานวนไมเกิน 10,468,627 หุน      
คิดเปนรอยละ 10 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และวงเงินสูงสุดท่ีจะใชใน
การซื้อหุนคืนไมเกิน 350 ลานบาท กําหนดระยะเวลาซื้อคืนตั้งแตวันท่ี 11 
มีนาคม 2553 ถึงวันท่ี 10 กันยายน 2553 เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาวบรษิัท ได
ทําการซื้อหุนคืนในตลาดหลักทรัพยจํานวน 6,604,600 หุน คิดเปนรอยละ 6.31 
ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด รวมจํานวนเงินท่ีใชไปในการซื้อหุนคืนท้ังหมด 
250,951,475 บาท 
 

  7.3. ผูถือหุน 

 

  สําหรับรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู
ถือหุน ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2556 มีดังนี้ 
 

 กลุมผูถอืหุน จาํนวนหุน รอยละ 
1 กลุมศิลาออน  และกลุมไรวา 41,700,46 39.83 
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2 
2 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (มหาชน) 
30,717,08

4 
29.34 

3 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) 

6,604,600 6.31 

4 นางสุภาพรรณ  พิชัยรณรงคสงคราม 3,469,000 3.31 
5 SOMERS (U.K.) LIMITED 2,271,200 2.17 
6 นายอยุทธ  ชาญเศรษฐิกุล 1,478,200 1.41 
7 CREDIT SUISSE AG 

SINGAPORE BRANCH 
1,250,000 1.19 

8 นางปริญญา ขันเจริญสุข 1,042,462 1.00 
9 นายนิติ โอสถานุเคราะห 960,100 0.92 
10 นายพิทักษ  พิเศษสิทธ์ิ 830,000 0.79 
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7.4. นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทจะจายเงินปนผลทุกปในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวม แตการจายเงนิปนผลดังกลาวจะตองไมเกิน
กวากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีท่ีงบการเงินเฉพาะ
กิจการมีผลขาดทุนสะสมอยูจะไมพิจารณาจายเงินปนผล ท้ังนี้ บริษัทจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดท่ีกําหนดไว และ
คํานึงถึงสภาพคลองของบริษัทท่ีจะสามารถจายเงินปนผลไดโดยไมมีผลกระทบ
ตอกิจการอยางมีนัยสําคัญ สวนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะ
พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานเชนกัน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 26 

กุมภาพันธ  2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2556   ซึ่งจะประชุมในวันท่ี 24 เมษายน 2556  พิจารณารับรอง
การจายปนเงินผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 1.50 บาท เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 
2555 และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 
2555 ในอัตราหุนละ 6.00 บาท หรือคงเหลือเงินปนผลท่ีจะจายเพิ่มในอัตราหุน
ละ 4.50 บาท ซึ่งเม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนตามท่ีเสนอแลว จะคิดเปน
อัตราการจายปนผลรอยละ 83.14  
 
รายละเอียดการจายเงนิปนผลสาํหรบัผลการดาํเนนิงานในป 2555 เทียบกบัปที่

ผานมา 
  
รายละเอียดการจายเงินปนผล 2555 2554

1.  กําไรสุทธิ  (ลานบาท)            
707.81 

453.81

2.  จํานวนหุน  (หุน) 98,081,6
73 

98,081,6
73

3.  เงินปนผลจายตอหุน 
     3.1  เงินปนผลระหวางกาล  (บาท/หุน) 

 
1.50 1.25
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     3.2  เงินปนผลท่ีจะจายเพิ่ม  (บาท/หุน)     4.50 2.75

4.  เงินปนผลจายรวมเปนจํานวนเงิน 
     4.1  เงินปนผลระหวางกาล  (ลานบาท) 
     4.2  เงินปนผลท่ีจะจายเพิ่ม  (ลานบาท)    

 
147.12 

           
441.37  

122.60
269.72

5  อัตราการจายปนผลรอยละ  (รอยละ) 83.14 86.45 
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8. การจดัการ 

 

 8.1. โครงสรางกรรมการบรษิัท 

 

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 5 ชุด ไดแก 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดและขอบเขตอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  

1. คณะกรรมการบรษิัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทาน 

ประกอบดวย 
 

รายช่ือกรรมการ / 
ตําแหนง 

การรวม
ประชุม/

การ
ประชุม
ท้ังหมด
(รวม 

AGM) 

กรรมกา
รบริษทั 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหมด

กรรมก
าร

ตรวจส
อบ 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหม

ด

กรรมการ
สรรหา

และ
กําหนด
คาตอบแ

ทน 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหม

ด 

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น 

1. นางภัทรา  ศิลา
ออน    
   ประธานกรรมการ 

5/5 510,00
0 

- - - - -  - 510,000

2. รอยโทวรากร  ไร
วา 
   รองประธาน
กรรมการ 

5/5 340,00
0 

- - - - -  - 340,000

3. นายประเวศวุฒิ  ไร
วา  
   กรรมการผูจัดการ
ใหญ 

5/5 340,00
0 

- - - - -  - 340,000

4. นางสาวคัทลียา  5/5 580,00 4/4 300,0 - - -  - 880,000
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รายช่ือกรรมการ / 
ตําแหนง 

การรวม
ประชุม/

การ
ประชุม
ท้ังหมด
(รวม 

AGM) 

กรรมกา
รบริษทั 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหมด

กรรมก
าร

ตรวจส
อบ 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหม

ด

กรรมการ
สรรหา

และ
กําหนด
คาตอบแ

ทน 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหม

ด 

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น 

แสงศาสตรา  
   กรรมการอิสระ  
   ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

0 00 

5. นางสาวโสภาวดี  
อุตตโมบล    
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ  

5/5 580,00
0 

4/4 200,0
00 

- - -  - 780,000

6. นายอวิรทุธ  วงศ
พุทธพิทักษ    
   กรรมการอิสระ 
   ประธานกรรมการ
สรรหาและ 
   กําหนดคาตอบแทน 

5/5   
580,00

0 

- - 2/2 30,00
0 

 -  -  610,000

7. นางปทมาวลัย  รัต
นพล 
   กรรมการ  
   กรรมการสรรหา
และกําหนด 
   คาตอบแทน  

4/5 560,00
0 

- - 1/1 10,00
0 

 -  -    570,000 

             

            

8. นายปยะ  ซอโสตถิ
กุล    
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการสรรหา
และกําหนด 
   คาตอบแทน  

5/5 460,00
0 

4/4 200,0
00 

2/2 20,00
0 
 

3/3 30,000 
 

710,000
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รายช่ือกรรมการ / 
ตําแหนง 

การรวม
ประชุม/

การ
ประชุม
ท้ังหมด
(รวม 

AGM) 

กรรมกา
รบริษทั 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหมด

กรรมก
าร

ตรวจส
อบ 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหม

ด

กรรมการ
สรรหา

และ
กําหนด
คาตอบแ

ทน 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหม

ด 

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น 

   กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
   (ไดรบัแตงต้ังเม่ือ
วันท่ี 9  
   พฤศจิกายน 2554) 
9. นายจอหน สกอต 
ไฮเน็ค 
   กรรมการ 
   กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
    (ไดรบัแตงต้ังเม่ือ
วันท่ี 28   
    กุมภาพันธ 2555) 

4/5 340,00
0 

 -  -  -  -  2/3 20,000 
 

360,000

10. นายขจรเดช   ไร
วา 
     กรรมการ 

5/5 340,00
0 

- - - - -  - 340,000

11. นางเกษสุดา ไรวา 
     กรรมการรอง
ผูจัดการใหญ 
     กรรมการสรรหา
และกําหนด 
     คาตอบแทน 

4/5 320,00
0 

- - - - -  - 320,000

12. นายวิทูร ศิลาออน 
     กรรมการและ
เลขานุการบริษัท  
     ประธาน
กรรมการบรหิาร 
     ความเสีย่ง 

5/5 340,00
0 

- - - - 3/3 45,000 385,000
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รายช่ือกรรมการ / 
ตําแหนง 

การรวม
ประชุม/

การ
ประชุม
ท้ังหมด
(รวม 

AGM) 

กรรมกา
รบริษทั 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหมด

กรรมก
าร

ตรวจส
อบ 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหม

ด

กรรมการ
สรรหา

และ
กําหนด
คาตอบแ

ทน 

การ
รวม

ประชุม
/ 

การ
ประชุม
ท้ังหม

ด 

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น 

กรรมการทีล่าออกใน
ระหวางป 2554 

        

1.  นายดสุติ   นนทะ
นาคร 
     กรรมการอิสระ 
     กรรมการ
ตรวจสอบ  
     (เสียชีวติ 6 
กันยายน 2554) 

 - 100,00
0 

 -  -  - - - - 100,000

2.  นางปรารถนา  
มงคลกุล 
    กรรมการ 
    (ลาออก 16 
ธันวาคม 2554) 

 -  160,00
0 

- - - - - - 160,000 

รวมทั้งสิ้ น  5,550,
000 

 700,0
00 

 60,00
0 

 95,000 6,405,000 

 

 

หมาย
เหต ุ

คาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนท่ีไดรับในฐานะกรรมการ  อัน
ไดแก 

  บําเหน็จกรรมการ  สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 360,000 
บาท กรรมการบริษัท ในอัตราทานละ 240,000 บาท 

  คาตอบแทนประจํา สําหรับกรรมการบริษัทท่ีมิไดเปนผูบริหาร ในอัตร
เดือนละ20,000 บาท/ทาน    ประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดือ
ละ15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบในอัตราเดือนละ  10,000 บา
ทาน 
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  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับประธานกรรมการ ใน
อัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัทในอัตรา  20,000 บาท/
ครั้ง/ทาน 

  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธานกรรมการ ใน
อัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ ในอัตรา 20,000 บาท/
ครั้ง/ทาน 

  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สําหรับ
ประธานกรรมการ ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ทาน 

  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สําหรับประธาน
กรรมการ ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ทาน 

  ท้ังนี้ มีผลต้ังแตการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 26 
เมษายน 2555 
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 ขอบเขตอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการบรษิัท 
 (1) มีอํานาจหนาท่ีจัดการบริษัทใหเปนตามกฎหมาย วัตถปุระสงค 
ขอบังคับ และมติของท่ีประชุมผูถือหุน 
 (2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและ
แผนงานของบริษัท รวมท้ังติดตามดูแล   ใหมีการปฏิบัติตามนโยบายท่ี
กําหนดไว 
 (3) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ รายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชี รวมท้ัง   ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (4) กํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนตามนโยบาย
ท่ีกาํหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ   ประสิทธิผลรวมท้ังมีอํานาจ
มอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหาร             
 เพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง 
 (5) กําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการ
จํานวน 2 ทานซึ่งมิไดดํารงตําแหนง   กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 (6) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 

 

 ท้ังนี้บริษัทไดกําหนดคํานิยามความเปนอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่ง
สอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 
 

 คาํนิยาม “กรรมการอสิระ” 
 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปน
อิสระตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนด กลาวคือ  
 - ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
 - เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง 
พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน   ประจําหรือผูใหบริการทาง
วิชาชีพซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทในเครือ   
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 บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ใน
ระยะเวลาท่ีผานมาแลวไมนอยกวา    2 ป  
 - เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมท้ังในดานการเงินและการ   บริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
 - เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร
หรือผูถือหุนรายใหญ 
 - เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษา
ผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุน   รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 
 

 นอกจากนีแ้ลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรี
ตามภารกิจท่ีไดมอบหมาย โดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยสินหรือตําแหนงหนาท่ีและไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคล
ใด ๆ รวมท้ังไมมีสถานการณใด ๆ ท่ีจะมาบีบบังคับทําใหไมสามารถแสดง
ความเห็นไดตามท่ีพึงจะเปน  
 
 
 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 

1. นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และมีความรูดานบัญชีการเงิน 

3. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปยะ  ซอโสตถิกุล กรรมการตรวจสอบ 

 
  ขอบเขตอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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  คณะกรรมการบริษัท ไดมีการปรับปรุงขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือ
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ีใชอยูในปจจุบัน 
  (1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เพียงพอ  
   (2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน     (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมท้ังสงเสริมใหมีการนําระบบ Control Self 
    Assessment มาใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  (3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ    ตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
  (4) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย   และขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชน   สูงสุดตอบริษัท  
   (5) การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
  (6) การกํากับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
  (7) การพิจาณาแตงตั้ง โยกยาย การเลิกจาง การประเมินผล การ
ฝกอบรบ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ 
   (8) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกําลังพล การลงทุน คาใชจาย
บริหารและการบริหารงานตรวจสอบ  
   (9) พิจารณาคดัเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อ
ทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ    เสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
    ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
  (10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงานดังกลาว   ตองลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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  (11) การไดรับความรวมมือจากฝายบริหารในการชี้แจงแสดง
หลักฐานในเรื่องท่ีเห็นวามีความจําเปนและ    พิจารณาในการ
จางท่ีปรึกษาหรือผูชํานาญเฉพาะเรื่องมาใหคําปรึกษาและเสนอแนวทางท่ี
เหมาะสมใน   เรื่องนั้นดวยคาใชจายของบริษัท 
  (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสมํ่าเสมออยางนอย 3 เดือนตอ
ครั้งและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในป 2555 มีการประชุมจํานวน 
4 ครั้ง ท้ังนี้ จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ แต
ละทานท่ีเขาประชุมในปท่ีผานมา โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการ
บริษัท” 
 3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 
   คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2554 เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการในการสรร
หากรรมการและกําหนดอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยใหแตงตั้ง
กรรมการบริษัทเขาเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวนไมนอย
กวา 3 คน และใหคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและกําหนด         
คาตอบแทน 1 คน เปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดย
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง และกรณีครบกําหนดวาระแลวอาจแตงตั้งให
กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทนเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งก็
ได  
 

  รายชือ่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน  
  คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ตามมติท่ีประชุม         คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 
26 กุมภาพันธ 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน  4  
ทานประกอบดวย 
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  1. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 
  2. นายปยะ   ซอโสตถิกุล กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
   3. นางปทมาวลัย รัตนพล  กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
  4. นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

  ขอบเขตอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 
  ทําหนาท่ีพิจารณาหลกัเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และกําหนดอัตรา
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริษัท    รวมท้ังอาจเชิญฝายจัดการเขารวมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นได
ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และขอบังคับของบริษัทมีดังนี้  
 

  หนาทีใ่นการสรรหา 
  1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปน
กรรมการบริษัท และนําเสนอให          คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งหรือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนแตงตั้งแลวแตกรณี 
  2. พิจารณาทบทวนสัดสวนจํานวน และประสบการณของ
คณะกรรมการบริษัทใหมีความเหมาะสมตอ    สภาพกิจการ 
รวมท้ังการใหขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับ
การ   เสนอใหเปนกรรมการบริษัท 

 

  หนาทีใ่นการกาํหนดคาตอบแทน 
  พิจารณาและนําเสนอคาตอบแทนท่ีจําเปนและเหมาะสมในแตละปของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยตางๆและผูบริหารต้ังแตกรรมการผูจัดการ
ใหญขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนอนุมัติแลวแตกรณ ี

 

 

 4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2555 ไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือทําหนาท่ีบริหาร
ความเสี่ยงภายในองคกร เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีไดรับการแตงตั้งแลว
นี้ จะดําเนินการจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกําหนดบทบาท 
หนาท่ี และความรับผิดชอบ เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป 

 

  รายชือ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2555 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
  1. นายวิทูร  ศิลาออน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  2. นายจอหน สกอต  ไฮเน็ค    กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  3. นายปยะ   ซอโสตถิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

  ขอบเขตอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  คณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะ
กรรมกรรบริหารความเสี่ยง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2555 
เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555  ดังนี้ 
  1. กําหนด นโยบาย กลยุทธ ควบคุมและติดตามการประเมินการ
บริหารความเสี่ยงขององคกร 
  2.  กํากับดูแลผลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ขององคกร 

 

 5. คณะกรรมการบริหาร 
  ในป 2555 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 
  1. รอยโทวรากร  ไรวา  ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายขจรเดช  ไรวา  กรรมการบริหาร 
  3. นายประเวศวุฒิ  ไรวา  กรรมการบริหาร 
  4. นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการบริหาร 
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  5. นายวิทูร  ศิลาออน  กรรมการบริหาร 
  6. นายจอหน สกอต  ไฮเน็ค  กรรมการบริหาร 

 

  ขอบเขตอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
  1. ใหกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนนิการตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข    กฎระเบียบ และ
ขอบังคับของบรษิัท เวนแตรายการท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติท่ีประชุมผูถือ
หุน 
  2. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกล
ยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะ   กรรมการ 
  3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับ
การประกอบธุรกิจประจําปและ       งบประมาณรายจายประจําป  
และดําเนินการตามแผนงานและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับ  
  นโยบายและแนวทางธุรกิจท่ีไดแถลงตอคณะกรรมการ 
  4. สําหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัทฯ 
จะตองไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการ   บริหารและลงนามโดย
กรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองเทานั้น 
  5. ดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯท้ังนี้
อํานาจในการดําเนินการดังกลาว       ขางตนไมรวมถึงการ
ดําเนินการเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการไดมาและจําหนายทรัพยสิน   
   ท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียนท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ   กํากบัหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจาก
คณะกรรมการบริษัท  
 

  การมอบอํานาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารนั้นกําหนดให
รายการท่ีกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยให
กรรมการบริหาร ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ไมไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ ใน
การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได 
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 6. คณะผูบริหาร 
  ในป 2555 คณะผูบริหาร มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 
  1. นายประเวศวุฒิ  ไรวา  กรรมการผูจัดการใหญ  
  2. นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการรองผูจัดการใหญ และ 
       กรรมการผูจัดการใหญบริษัท เอส แอนด 
พี โกลเบิล จํากัด 
  3. นายวิทูร  ศิลาออน  กรรมการ/เลขานุการบริษัท และ 
       รองผูจัดการใหญอาวุโส-ธุรกิจอาหารใน
ประเทศ 
  4. นางพัชรี  จันทรโชติ  รองผูจัดการใหญสายปฏิบัติการ
สาขา 
  5. นายวิทิต ธีระสานต   รองผูจัดการใหญอาวุโส-ธุรกิจการ
ผลิต  
       (ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2555) 
  6. นายสมจิตร  กิติธีระกุล  รองผูจัดการใหญ
สายการผลิตเบเกอรี่ 
  7. นายจงชนะ  จันทมาศ  รองผูจัดการใหญ
สายการผลิตอาหาร 
  8. นายภากรณ  ทิวเจริญ  รองผูจัดการใหญสายการ
ขาย 
  9. นางกัลยุพา อัชชะกุลวิสุทธ์ิ รองผูจัดการใหญสายบัญชีและ
การเงิน 
       (ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 
2555)  
 
 

(รายละเอยีดของกรรมการและผูบรหิารทกุทานปรากฏในเอกสารแนบ)
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แผนภมูโิครงสรางการจดัการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายบริหารและพฒันา           

ทรพัยากรบคุคล 

สนับสนุนองคก์ร 

 สายบญัชีและการเงิน 

ธรุกิจการผลิต ธรุกิจอาหารในประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

 สายปฏิบตัิการสาขา S&P  

 สายวิจยัและพฒันา 
สายปฏิบตัิการสาขา Specialty  สายการผลิตอาหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 สายการผลิตเบเกอรี่ 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

สาํนักงานตรวจสอบ 

สาํนักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

กิจการองคก์ร 

 สาํนักกลยทุธ์ 
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สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สายจดัซื้อจดัหาและคลงัสินค้า 

สายการขาย 

สายพฒันาธรุกิจ 

 สายการตลาด 

สาํนักกฎหมาย 

ศูนยการเรยีน S&P 

สาย Supply chain สาํนักพฒันาระบบงาน          

และการลงทุน 
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  ขอมลูเพิม่เติมที่เกีย่วของกบัคณะกรรมการและผูบรหิาร  มีดงันี ้

  คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมเคยมีประวัติการกระทําความผิด
ตามกฎหมายในระยะเวลา 10ป ท่ีผานมาเก่ียวกับ 

  1. การถูกคําพิพากษาของศาลวากระทําความผิดอาญาเวนแตความผิดท่ี
เกี่ยวกับระเบียบวินัยจราจรหรือความผิด    ลหุโทษ  

  2. การถูกคําพิพากษาของศาลใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย 

  3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทหรือหางหุนสวนท่ีถูกคํา
พิพากษาของศาลใหเปนบุคคล       ลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย 
 

  8.2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

  บุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

  การแตงตัง้และถอดถอนคณะกรรมการบรษิัท  

  การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ไดผาน
ขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัท
ไดมีมติกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อทําหนาท่ี
พิจารณาคดัเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ   ความรู ความสามารถ และประสบการณ
การทํางานท่ีเกี่ยวของเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถือหุนโดยมีจํานวนไมนอย
กวา 5 คนและมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดและ
ไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด
ตองมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 

2. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯจะกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
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(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดเลือกตั้งบุคคล
เดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแก
ผูใดมากนอยเพียงใดไมได   

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณท่ีีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา     
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน         ในท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด     

 

 

 

3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการหมุนเวียนออกจาก
ตําแหนงตามวาระเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการแบงเปนสาม
สวนไมไดใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3  โดยกรรมการทานท่ีอยูใน
ตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรับ
เลือกตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมได 

4. กรรมการทานใดจะลาออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระให
ยื่นหนังสือลาออกตอบริษัทและการ    ลาออกมีผลบังคับตั้งแตวันท่ีหนังสือลาออก
ไปถึงบริษทั 

5. กรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ  ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงและ
บุคคลผูเปนกรรมการใหมจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยู
ของกรรมการท่ีตนแทน  

6. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตาํแหนงกอนถึงคราวออกตาม
วาระไดโดยอาศัยมติของท่ีประชุม        ผูถือหุนเทานั้น และตองใชคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง  
    

การแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู 

ความสามารถและประสบการณการทํางาน ท่ีเกี่ยวของท่ีจะเอื้อประโยชนตอระบบ
การกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในใหไดมาตรฐานและเปนไปใน
แนวทางท่ี   ถูกตอง ซึ่งผูไดรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ
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กฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี
เกี่ยวของ 

1. ใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติ
เปนไปตามขอกําหนดของ สํานกังาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมี
ความรูและประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ี
ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ         งบการเงนิ 

2. วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 2 ป เริ่ม
นับตั้งแตวันท่ีแตงตั้ง และกรณีหมดวาระแลวอาจแตงตั้งใหกรรมการตรวจสอบเดิม
กลับเขาดํารงตาํแหนงอีกวาระหนึ่งได  

3. คณะกรรมการตรวจสอบตองคงไวซึ่งจํานวนไมนอยกวา 3 คน หาก
ลดลงจนนอยกวาจํานวนดังกลาวให   ดําเนินการแตงตั้งเพิ่มเติมใหครบจํานวนท่ี
กําหนดภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีลดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหมจะมีวาระ
การดํารงตําแหนงเทาระยะเวลาท่ีกรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยูในคราวนั้น 

4. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทําหนาท่ีเปน
ประธานกรรมการตรวจสอบและเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบแลวใหทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทตองมีคุณสมบัติดังนี้  

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้นับรวมถึงหุนท่ีถืออยูโดยผูท่ี
เกี่ยวของดวย 

(2)  เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัท          ท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรับ    เงินเดือนประจําจากบรษิทั บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือ
บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

 

 

 

 

(3) เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมท้ังในดานการเงิน และบริหารงานของบริษัท บริษทัใน
เครือ บรษิัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมถึงไมมี          
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ผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ปกอน
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ    ตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการให
ความเห็นท่ีเปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ  

(4)  เปนกรรมการท่ีไมใชผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(5)  เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษา
ผลประโยชนของกรรมการของบริษัท      ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

(6)  เปนกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็นหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ี     ท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบรษิัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการ
ควบคุมของผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของหรือ
ญาติสนิทของบุคคลดังกลาว  

   (7)  เปนกรรมการท่ีมีความรูความสามารถและมีความชํานาญท่ี
เหมาะสม  
 

เลขานกุารบรษิัท 
คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาแตงตั้งเลขานุการบริษทัอยางชัดเจน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2553 โดยมอบให นายวิทูร  ศิลาออน 
ซึ่งเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็นหรือ  
รายงานผลตอคณะกรรมการในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
รวมท้ังกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ทําหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัทตอไป  
โดยมอบหมายใหเลขานุการบรษิัทมีหนาท่ีดําเนินการ  ดังนี้  

1. จัดทําและจัดเก็บเอกสารไดแก ทะเบยีนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ  รายงานการประชุม  คณะกรรมการ และรายงาน
ประจําปของบริษัท รวมถึงงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําป 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบริหาร 
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3. ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอง
ทราบในการทําหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

4. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ  
 

8.3. คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร 
   บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนธรรมและ
สมเหตุสมผลโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจใน
ระดับเดียวกันโดยกําหนดคาตอบแทนเปนเงินบําเหน็จและเบี้ยประชุม  อนึ่ง
กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการ   ตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทน
เบี้ยประชุมตามความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น  ท้ังนี้บริษัทไดขออนุมัติคาตอบแทน
กรรมการจาก    ท่ีประชุมผูถือหุนในทุกป 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.1.  คาตอบแทนกรรมการบรษิัท 
    ท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 
26 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติ        คาตอบแทนกรรมการ แยกเปนดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ตาํแหนง 

คาตอบแทนประจาํ
เฉพาะกรรมการท่ี
มิไดเปนผูบริหาร
(บาท/คน/เดือน) 

คาเบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธาน  - 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน 15,000 30,000 

กรรมการ 10,000 20,000 
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คณะกรรมการสรรหา
และ 
กําหนดคาตอบแทน 

ประธาน  - 15,000 

กรรมการ  - 10,000 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

ประธาน  - 15,000 

กรรมการ  - 10,000 

 

  ท้ังนี้คาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุมดังกลาวขางตน ใหมีผลเริ่มใช
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2555    เปนตนไป จนกวาคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนจะไดพิจารณาเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวไมเหมาะสมหรือ
สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงตอไป 
  และกําหนดคาบําเหน็จประจําปแกประธานกรรมการบริษัท 360,000 
บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ทานในอัตราทานละ 240,000 บาท รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 3,000,000 บาท และใหกําหนดจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงของ
กรรมการ 
   สรุปในป 2555  คาตอบแทนท่ีคณะกรรมการไดรับโดยเปรียบเทียบกับป 

2554 เปนดังนี้ 
 

 
คาตอบแทน 

ป 2555 ป 2554 
จํานว

น 
(ทาน)

จํานวน
เงิน (บาท)

จํานว
น 

(ทาน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คาตอบแทนประจําเฉพาะกรรมการ
ท่ีมิไดเปนผูบริหาร 

6 1,820,00
0

7 1,210,000

คาเบี้ยประชุม 
เงินบําเหน็จกรรมการ 

12 
14 

1,625,
000

2,960,00
0

12 
16 

2,075,0
00

2,500,000

รวม  6,405,
000

 5,785,0
00 
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ท้ังนี้คาตอบแทนท่ีคณะกรรมการไดรับในฐานะเปนกรรมการบริษัทอันไดแก 
คาตอบแทนประจํา เงินบําเหน็จและ  เบี้ยประชุม ซึ่งไดแบงแยกแสดงเปน
รายบุคคล  โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ  “คณะกรรมการบริษัท” 
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8.3.2. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบรหิาร 
 

บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑท่ีพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคลองกับสถานะทางการ
เงิน ผลประกอบการและกําไรสุทธิของบริษัท  โดยกรรมการผูจัดการใหญและ
ผูบริหารรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละป  เพ่ือ
กําหนดคาตอบแทนใหสะทอนถึงผลการ         ปฏิบัติงานจริงและสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

สรุปในป 2555 คาตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริหารและผูบริหารไดรับ โดย
เปรียบเทียบกบัป 2554 เปนดังนี้ 

 

 
คาตอบแทน 

ป 2555 ป 2554 
จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

เงินเดือน 12 25,302,0
00 

11 22,848,00
0 

โบนัส  เงินรางวัลพิเศษ 
และคาพาหนะ 

12 4,506,50
0 

11 5,435,000 

รวม  29,808,5
00 

 28,283,00
0 

 

ท้ังนี้คาตอบแทนดังกลาวขางตนไมไดนําคาตอบแทนของคณะ
กรรมการบริหารและผูบริหารบางทานท่ีเปนกรรมการ  และไดรับคาตอบแทนใน
ฐานะท่ีเปนคณะกรรมการบริษัทดังไดแสดงรายละเอียดในหัวขอ  “คณะกรรมการ
บริษัท”   มารวมคํานวณดวย 

 
8.3.3. คาตอบแทนอืน่ ๆ 

 
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษัทไดจัดคาตอบแทนและสวัสดิการ ท้ัง

ท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน        อยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยพิจารณาจาก
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ความสามารถในการจายของบริษัทและการเปรียบเทียบกับองคกรอื่น ๆ  อาทิ 
รถยนตประจําตําแหนง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกนัชีวิต การประกัน
อุบัติเหตุ การตรวจรางกายประจําป  คารักษาพยาบาล  เงินสงเคราะหกรณี
พนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต เปนตน  

 

8.4. นโยบายในการดานทรพัยากรบคุคล 
 
บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาตอองคกรซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสําคัญ

เรื่องนี้อยางมาก จึงมุงม่ันในการสราง และพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมรับมือ
กับการแขงขันทางธุรกิจ มีการพัฒนาระบบการดูแลเอาใจใสพนักงาน และระบบ
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือรักษาและเพิ่มคุณคาใหบุคลากรท่ีมีคุณคาตอ
องคกร รวมถึงบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง  ใหอยูกับองคกรไดอยางมีความสุข 
ดังนั้นในปท่ีผานมาบริษัทไดมุงเนนการพัฒนาพนักงานระดับบริหารตามแผนกล
ยุทธขององคกรในหลักสูตรหลักๆ ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan 
in Action), การวิเคราะหปญหา การแกปญหา และการตัดสินใจ (Problem 
analysis problem solving and decision making), เทคนิคการกระจายงาน 
การติดตามงาน และการอํานวยการ (How to effective delegating and 
controlling)  ท้ังนี้เพื่อสรางบุคลากรระดับบริหารใหมีความรูความสามารถในการ
ถายทอดการพัฒนาพนักงานในองคกรอยางตอเนื่อง เพ่ือการรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ  

นอกจากนีบ้ริษัทยังคงใหการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การสราง
บุคลากรใหองคกร โดยผานการดําเนินงานของ “ศูนยการเรียน เอส แอนด พี” ซึ่ง
ผานการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เปดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจคาปลีก และสาขาอาหารและ
โภชนาการ อีกท้ังความรวมมือกับกรมอาชีวศึกษารับนักเรียนอาชีวะในระบบทวิ
ภาคีท่ัวประเทศ ใหฝกอาชีพในรานสาขา ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณจรงิ 
มีรายไดระหวางเรียน และสามารถนําความรูท่ีไดจากการปฏิบัติจริงกลับไปสราง
อาชีพในถิ่นบานเกิด อีกท้ังยังมีการเตรียมผลิตบุคลากรซึ่งจะเปน Chef และ
ผูบริหารรานอาหารสาขาในอนาคต โดยความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ 
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8.5. การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนโดยนําหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบัติของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาด
หลักทรัพย   แหงประเทศไทยมาใชเปนแนวทางกําหนดและไดพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยดูแลระบบการควบคุมภายในและเปนท่ีม่ันใจวา
ไดมีการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  8.5.1 สิทธขิองผูถอืหุน 

 
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อ

ประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบ ขอกําหนดกฎหมาย และ
จริยธรรมทางธุรกิจ และใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน โดยบริษัทมีความ
มุงม่ันและต้ังใจท่ีจะดูแล  ผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน ดังนี้  

(1) สิทธิขั้นพื้นฐานตามท่ีผูถือหุนพึงจะไดรับท้ังสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิ     ในการซื้อขายหรือโอนหุน 
สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร
อยางเพียงพอเทาเทียมกัน ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการพิจารณาและ
ตามเวลาท่ีเหมาะสม  

(2) สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณา
แตงตั้งกรรมการ บรษิัทไดนําเสนอชื่อและขอมูลเกี่ยวกับกรรมการท่ีตอง
เสนอแตงตั้งในหนังสือเชิญประชุม อันประกอบดวยชื่อ ประวัติ การดํารง
ตําแหนงในบริษัทอื่น เปนตน รวมถึงวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชี 

(3) สิทธิในการไดรับจัดสรรเงินปนผล 

(4) สิทธิในการไดรับทราบมติคณะกรรมการท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดการ
ประชุม และวาระการประชุมผูถือหุน    ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 
โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท 

(5) สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี
จัดประชุม เวลา วาระการประชุม   กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวม
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ประชุม และประเด็นท่ีใชในการพิจารณาโดยมีการนําเสนอขอเท็จจริง 
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระอยางชัดเจน โดย
บริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมกับเผยแพรใหผูถือหุนได
ทราบผานเว็บไซตของบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน กอนวัน
ประชุม    รวมท้ังไดทําการประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 
ฉบับ ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 3 วัน ท้ังนี้บริษัทจะจัดวันเวลาและ
สถานท่ีเพื่ออํานวยความสะดวกสูงสุดใหแกผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม 

(6) บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมรวมท้ังสง
คําถามสําหรับการประชุมผูถือหุน    โดยติดตอสงคําถามผานเว็บไซต
ของบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 5 เดือน กอนวันประชุมผูถือหุน 

(7) บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการทุกทานใหเขารวมประชุมผูถือหุน
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการใหญ ไดเขารวม
ประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 

 

  8.5.2 การปฏบิัตติอผูถอืหุนอยางเทาเทียมกัน 

 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน  โดยไดกําหนดนโยบายใหดูแล และปกปองสิทธิ
ของผูถือหุน สนับสนุนใหผูถือหุนทุกราย ไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเปน
ธรรม และเทาเทียมกัน นอกจากนี้นโยบายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนจะตอง
เปนไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทและตองสอดคลองกับขอปฏิบัติ
ตามขอบังคับและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของ  นโยบายหลักของบริษัทท่ี  กําหนดขึ้นเพ่ือดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิท่ี
เสมอภาค เปนธรรมและเทาเทียมกัน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

(1) การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกกลุมโดยเฉพาะผูถือหุนสวน
นอยไดมีสวนรวมในการสรรหาและ เลือกตั้งกรรมการเพื่อเขามาทํา
หนาท่ีดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 
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โดยการ เผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท
ลวงหนาไมนอยกวา 5 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน 

(2) การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถรวมประชุมมอบ
ฉันทะได 

(2.1) ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได บริษัท
ไดอํานวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ 
เพื่อเปดโอกาสใหผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับ
ความตองการของผูมอบฉันทะ ท้ังนี้ หนังสือมอบฉันทะท้ังหมด เปน
หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีกําหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย 

(2.2) อํานวยความสะดวกใหผูมอบฉันทะ โดยผูมอบฉันทะสามารถ
มอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระซึ่งจะเปนผูปฏิบัติหนาท่ีตาม
เจตนารมณของผูมอบฉันทะ ท้ังนี้บริษัทไดแนบรายละเอียด
กรรมการอิสระดังกลาวพรอมหนังสือมอบฉันทะอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป 

(3) ความเทาเทียมกันในระหวางการประชุมผูถือหุน 

(3.1)  กอนการเริ่มประชุม ประธานท่ีประชุมจะใหมีการแจงให
ผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการประชุม และขั้นตอน
การออกเสียงลงคะแนนในมติของแตละวาระอยางชัดเจน 

(3.2) ในการประชุมผูถือหุน ประธานคณะกรรมการซ่ึงจะเขารวม
ประชุมและเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุนทุกครั้งไดเปดโอกาสใหผู
ถือหุนซักถามและตอบชี้แจงในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระการ
ประชุมหรือบริษัทอยางเต็มท่ีทุกครั้ง 

(3.3)  บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงมติเลือกตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคล 

(3.4) ในการประชุมผูถือหุน ตองดําเนินตามวาระตามท่ีไดแจงใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ท้ังนี้บริษัทไมมีนโยบายในการเพ่ิม
ระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการประชุม 
เวนแตการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีเหตุผลอันสมควร
และถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
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(3.5) เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได ในการประชุมผูถือหุน
บริษัทจะใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพ่ือเพิ่ม
ความรวดเร็ว และแมนยํา บริษัทไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชใน
การลงทะเบียน และลงมติของผูถือหุน 

(4) ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ 
พรอมท้ังมติท่ีประชุมและจํานวนเสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออก
เสียง รวมถึงรายละเอียดท่ีสําคัญท่ีใชในการพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พรอมท้ังเผยแพรใหผูถือหุนทราบโดย
ผานทางตลาดหลักทรัพย             แหงประเทศไทยและเว็บไซตของ
บริษัทเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

(5) นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน บริษัทมีนโยบายและ
วิธีการดูแลกรรมการและผูบริหาร ในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่ง
ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมท้ังการซื้อ
ขาย        หลักทรัพยโดยเฉพาะในชวงระหวาง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงิน
จะเผยแพรตอสาธารณชนโดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารฝายตาง 
ๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท
ของตนเอง คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพยทุกครั้งตองแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผาน
มายังสํานักเลขานุการของบริษัท กอนนําสงตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกครั้ง 

 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 บริษัทไดจัดใหผูถือหุนไดรับสิทธิ
และความเทาเทียมกันดังกลาวท้ังหมดตามสิทธิผูถือหุนท่ีกลาวในขอ 1 และขอ 2 
ขางตน รวมตลอดถึงการจัดทําหนังสือเชิญประชุม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สําหรับผูถือหุนชาวตางประเทศดวยและสําหรับการประชุมสามัญประจําป 2556 
บริษัทจะดําเนินการใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาว 

 

  8.5.3 บทบาทของผูมสีวนไดเสยี 

 

  บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมโดยปฏิบัติตาม
ขอบังคับ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของในการปกปองสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ใหไดรับการดูแลอยางดี 

 

 ผูถือหุน บริษัทตระหนักเสมอวาจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส 
มุงม่ันในการสรางการเจริญเติบโตและผลตอบแทน
ท่ีดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว 

 

 

 ลกูคา บริษัทมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
สินคาและจะเอาใจใสบริการลกูคาอยางเปนมิตร
เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคาตลอดจนการจัดให
มี   หนวยงาน หรือบุคคลท่ีทําหนาท่ีรับขอรองเรียน
ของลูกคาเพื่อรีบดําเนินการใหแกลูกคาโดยเร็ว
ท่ีสุดและการเก็บรักษาความลับของลูกคา 

 

 คูคา บริษัทจะยึดม่ันและปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค
และตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน 

  

 เจาหนี ้ บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรมโดยจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาและพันธะ
ทางการเงินอยางเครงครัด 

 

 คูแขง บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการ
แขงขันสากลและปฏิบัติตอคูแขง ดวยความเปน
ธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริต และไมทําลาย
ชื่อเสียงของคูแขง 

 

 พนกังาน บริษัทยึดถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา
และตองไดรับการปฏิบัติ      ท่ีเปนธรรมท้ังในดาน
โอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมให  
ความม่ันใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยใน
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การทํางาน รวมท้ังสวัสดิการท่ีเหมาะสม และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 

 สงัคมและสิง่แวดลอม บริษัทมุงม่ันจะดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอ
เศรษฐกิจ และสังคมและ      ใหความสําคัญกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยบริษัทไดใหมีหนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบตอสังคมพรอมท้ังมี
การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานกึ
ใหกับทุกคนในองคกร ในอันท่ีจะดูแลพัฒนาและ
เสริมสรางสังคมสิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียโดย
ควบคูไปกับการเติบโตของบริษัท อยางยั่งยืนได
แสดงรายละเอยีดในหัวขอ “นโยบายการดูแลดาน
สังคมและ          ส่ิงแวดลอม”   

 

ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือแจงเบาะแส
การกระทําผิดเกี่ยวกับรายงานทาง   การเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยแจงมายัง E-mail address  
secretary@snpfood.com หรือ audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพทหมายเลข 
0-2185-1313 หนวยงานเลขานุการบริษทั หรือสํานักงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งจะ
ทําการพิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและสงใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของดําเนินการ ท้ังนี้ ขอมูลรองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง 
และเก็บรักษาไวเปนความลับ โดยจะดําเนินการหาแนวทางแกไขปรับปรุง    ตอไป 

 

  8.5.4 การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส 

 

(1) ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 
คณะกรรมการไดใหความสําคัญและตระหนักวาการเปดเผยขอมูลของบริษัท 

ท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงินและท่ีไมใชการเงนิลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผู
ลงทุนและผูท่ีมีสวนไดเสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงไดตระหนักตอความ
จําเปนในการเปดเผยขอมูลท่ีครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ 
และทันเวลา ในการเผยแพรขอมูลดังกลาว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให
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หนวยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน ทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผู
ถือหุน   นักวิเคราะห และภาครัฐท่ีเกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบ
ขอมูลบริษัทไดท่ี โทรศัพทหมายเลข 0-2185-1313 หรือท่ี website 
www.snpfood.com หรือท่ี e-mail address presidentoffice@snpfood.com 
 

(2) หลักการกาํกับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับบริษัทในการสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว โดย
สงเสริมใหคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผูซึ่งเกี่ยวของปฏิบัติ
หนาท่ีเกี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
เท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน สังคม 
และลูกคาตามขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทไดติดตอสื่อสารกบัพนักงาน
อยางสมํ่าเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา รวมถึง
กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย 

นอกจากนีย้ังใหความสนใจดูแลรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอยางเครงครัด ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมท้ังไดกําหนดใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
ตอการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง  

 

(3) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

คาตอบแทนกรรมการไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน โดยเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท
กําหนด ซึ่งสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดในหัวขอ 
“คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” ท้ังนี้ บําเหน็จคณะกรรมการไดมีการนําเสนอ
ขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 
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  8.5.5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

(1) โครงสรางคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรม

ในการดําเนินธุรกิจ และมีความโปรงใส    ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระประกอบดวยกรรมการอิสระ  3  ทาน  
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  2  ป  และเลขานุการ  1  ทาน  ดังรายชื่อ
ตอไปน้ี 

1. นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปยะ  ซอโสตถิกุล  กรรมการตรวจสอบ 

4. นางเชอรลี่  สวางคง  เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เพ่ือดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายใน ในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท้ังสิ้น 4 ครั้ง และ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   
โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “การควบคุมภายใน” 

 

(2) การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน  12 ทาน ประกอบดวย 

  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 6 ทาน 
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  กรรมการอื่น 2 ทาน 

  กรรมการท่ีเปนอิสระ 4 ทาน  คิดเปนอัตราสวนเทากับ 1 ใน 
3 ของกรรมการท้ังคณะ 

 

(3) การรวมหรือแยกตําแหนง 

 ประธานกรรมการเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งในป 2555 
ถือหุนรวมกันรอยละ 39.83  ของหุนท้ังหมด 

 ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการแตท้ังสอง
ทานเปนตัวแทนจาก กลุมผูถือหุนใหญกลุมเดียวกัน 

 คณะกรรมการของบรษิัทประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระ 4 ทานและ
กรรมการท่ีไมเปน ผูบริหาร  2  ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

(4) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
(4.1) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการของบรษิัททุกทานเปนบุคคลท่ีมีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนท่ี

กวางไกล และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการไดมีสวน
รวมในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย และ          
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการทางธุรกิจใหมี
ประสิทธิภาพ อยางเปนอิสระ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและดําเนินธุรกิจให
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
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(4.2) การแบงแยกบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการ
และฝายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจนเพื่อให
เกิดการถวงดุลและสอบทานการ   บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเปนผู
พิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ และ
นโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะท่ีฝายจัดการจะมีหนาท่ีในการบริหารบริษัท 
และกําหนดกลยุทธแผนงานใหเปนไปตามนโยบาย     ท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการ ท้ังนี้ บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
ฝายจัดการไดแสดง        รายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางกรรมการบริษัท” 
 

(4.3) นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทไดกําหนดนโยบายในการ

ดูแลรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดย
กําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวของกันระหวางบริษัท หรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงไวเปนลายลักษณอกัษร ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระ
ใด ๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระ       ดังกลาว รวมท้ังกําหนด
นโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัท
ไปใชเพ่ือประโยชน  สวนตนดวย  นอกจากนี้ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานขอมูลของกรรมการและบุคคลผูมีความ
เกี่ยวของ ซึ่งตองรายงานเปนประจําทุกปและทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล 
เพ่ือใหบริษัทใชเปนขอมูล     ในการติดตามดูแลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

 

(4.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 ระบบการควบคุมภายใน 
 บริษัทไดขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการจัดทํา
ระบบการควบคุมภายในใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเปนการเสริมสรางความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ทําใหองคกรบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว ดังนั้นเพ่ือเปนการลดภาระและชวยผูบริหารใหทํางานไดงายข้ึน ในป 
2555นี้บริษัทจึงไดจัดทํา "ขอกําหนดระบบ   การควบคุมภายในองคกร" ขึ้นเพ่ือ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกดานในการดําเนินธุรกิจ เชน การขาย การตลาด การ
บริหารงานบุคคล การเงิน ระบบบัญชี ฯ สําหรับใชอางอิงในการปฏิบัติงาน  
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 การตรวจสอบภายใน 
 บริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องใหหนวยงานมีความเปนอิสระ มีความเท่ียง

ธรรม สรางสรรค โดยมีการกําหนดเปนวิสัยทัศนในการทํางาน ท้ังยังไดเริ่มใหมี
การประกนัคุณภาพในระดับองคกร เชน การใหมีสวนงานพัฒนาการตรวจสอบ 
ซึ่งไมมีหนาท่ีตรวจสอบโดยตรง ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานงานตรวจสอบ
ภายในองคกร 2 ระดับคือ ระดับหนวยงานรับตรวจประเมินเม่ือเสร็จสิ้น และให
ผูตรวจสอบประเมินตนเอง ซึ่งไดเอาผลการประเมินท้ังสองอยางมาประเมินเพ่ือทํา
การปรับปรุงการทํางานตอไป รวมท้ังใหความสําคัญในเรื่องการติดตามผลท่ีได
จากการตรวจสอบดวย 

 

(4.5) ระบบบริหารความเสี่ยง 

บริษัทไดมุงม่ันท่ีจะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ในป 2555นี้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับองคกรเพิ่มจาก คณะทํางานบริหารความเสี่ยงจากระดับหนวยงาน ซึ่ง   ในป
นี้คณะกรรมการไดมีการประชุมท้ังหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาแจกแจงความเสี่ยง
ครอบคลุมทุกหนวยงานท้ังองคกร        จัดอันดับความเสี่ยง กําหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง มอบหมายผูรับผิดชอบจัดใหมีมาตรการควบคมุและบริหาร
จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได เพ่ือใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมาย
และกลยุทธท่ีกําหนดไว และสรางความเชื่อม่ันใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ซึ่ง
ไดมีการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทวามีความเสี่ยงดานใดบางท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
รวมท้ัง   ความเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจท่ีอาจสงผลกระทบตอบริษัทในแต
ละไตรมาส คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินความเสี่ยงในโครงการ
สําคัญท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร เสนอใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบสอบทาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองเพื่อใหมี
การจัดการความเสี่ยงและติดตามอยางใกลชิดและม่ันใจไดวาความเสี่ยงอยูใน
ระดับท่ียอมรับได รวมท้ังบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

(4.6) การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการประชุมโดยปกติเปนประจําอยางนอยทุก
ไตรมาสและเพื่อใหกรรมการสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝาย
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เลขานุการไดกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาทุกป และไดแจง
ใหกรรมการ    ทุกทานรับทราบตารางการประชุมดังกลาวกอนการประชุม
คณะกรรมการทุกครั้ง ฝายเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
เอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ใหคณะกรรมการ 
พิจารณาและไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ในป 2555 ท่ี
ผานมาคณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง ประธานกรรมการได
เขารวมประชุมคณะกรรมการเกือบครบทุกครั้ง และในระหวางการประชุม 
ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสและจัดสรรเวลาใหกรรมการสอบถามจากฝาย
จัดการ และพิจารณาขอมูลอยางรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และไดมีการจด
บันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการ
รับรองจากคณะกรรมการพรอมใหกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

 

(4.7) การรายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ยอย และสารสนเทศทางการเงิน         ท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงิน
ดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชท่ีีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย  โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูล
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โปรดดูรายละเอียดใน  
“รายงานความ       รับผิดชอบของคณะกรรมการตอการจัดทํารายงานทางการ
เงิน” 

คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความ
ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการ
ทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

 

(4.8) การประเมินผลงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ  
2556 มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท่ีใชเพื่อการ
ประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการท้ังคณะประจําป 2555 ภายใตหัวขอ     
การประเมินเกี่ยวกับโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ     การประชุมคณะกรรมการ การทําหนาท่ี
ของคณะกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเองของ
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กรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ซึง่แบบประเมินนี้ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยมุงเนนการ
นําผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ใหดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทเห็นวาการดําเนินการสวน
ใหญไดดําเนินการหรือจัดทําเรื่องดังกลาวนั้นไดดี 

 

(4.9) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 การพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหาร   บริษัทสงเสริมและอํานวย
ความสะดวกใหกรรมการ และ        ผูบริหารเขารับการฝกอบรมและพัฒนาความรู
ท่ีเกี่ยวของกับการกาํกับดูแลกิจการของบรษิัท รวมท้ังบริษัทไดจัดใหมีการ
ปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปนประจําทุกครั้งท่ีมีการแตงตั้งกรรมการใหม  
โดยจะจัดใหมีการแสดงภาพรวมเพ่ือแนะนําธุรกิจและขอมูลท่ีเกี่ยวของของบริษัท 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและโครงสรางการบริหาร  เอกสารคูมือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ บทบาท อํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการกํากบัดูแลกิจการ หนังสือรับรอง 
หนังสือบริคณหสนธิ  และขอบังคับ ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน เปาหมาย ขอมูลการ
ดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมท้ังจัดใหกรรมการเขาเย่ียมชมกิจการและ
รวมประชุมท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดวิสัยทัศนและแผนธุรกิจรวมกับผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัท 

 แผนสืบทอดงาน บริษัทไดมีการจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพื่อ
ทดแทนผูบริหารระดับสูงท่ีจะ    เกษียณอายุ พรอมท้ังไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผูบริหารในการเขารับตําแหนงใหมโดยสืบเน่ืองตอ
กัน 
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8.6 บคุลากร 

ระยะ 3 ปท่ีผานมาไมปรากฏขอพิพาทดานแรงงานในองคกร บริษัทมีจํานวน
พนักงาน  (ไมรวมกรรมการและผูบริหารตามหัวขอเรื่องคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร) คาตอบแทนพนักงานไดแก เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ คา
ลวงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ โดยแยกตามสายงานหลัก ๆ ไดดังนี ้

 
 

 ป 2555 ป 2554 

หนวยงาน จํานวน
คน 

คาตอบแทน
(ลานบาท) 

จํานวนคน คาตอบแทน
(ลานบาท) 

สํานักงานในประเทศ 435 182.16 399 167.96 

ฝายปฏิบัติการสาขา 4,009 653.46 3,747 543.90 

โรงงาน 1,987 294.95 1,711 253.45 

รวม 6,431 1,130.57 5,857 965.31 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอการจดัทาํรายงาน
ทางการเงนิ  

 
 งบการเงินของ บริษทั เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัท
ยอย ท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวมไดจัดทําตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลง
วันท่ี 28 กันยายน 2554 เรื่อง กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 
และเปนไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลงวันท่ี 22 มกราคม 
2544 เรื่องการจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของบรษิัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544  รวมท้ังเปนไปตาม มาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “งบการเงินระหวางกาล” และเปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี     ท่ีรับรองท่ัวไปใน
ประเทศไทย  

 คณะกรรมการรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของ บริษัท เอส แอนด พี 
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางมี
เหตุผลวาไดแสดงฐานะการเงิน รายไดและคาใชจาย และกระแสเงินสดรวมท่ีเปน
จริง และสมเหตุสมผล โดยไดจัดใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตองครบถวน
เพียงพอท่ีรักษาไวซึง่ทรัพยสิน การดําเนินการ   อันเปนสาระสําคัญ และในการ
จัดทํารายงานทางการเงิน ไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบัติ  โดยสมํ่าเสมอและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชท่ีีรับรองโดยท่ัวไป
รวมท้ังไดมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ           ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท เอส แอนด พี 
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยในรายงานของผูสอบบัญชี 

 
 
 
 
 ลงชื่อ นางภัทรา ศิลาออน   ลงชื่อ นายประเวศวุฒิ ไรวา 
      ประธานกรรมการ    กรรมการผูจัดการ
ใหญ 
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9. การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแนวทางของCoso โดยกํากับดูแลใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเปนสากล มีการควบคมุการปฏิบัติงานของฝายบริหารท่ีจริงจัง
และสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัยและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและจัดใหมีระบบการติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ในป 2555 บรษิัทไดพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันท้ังบริษัท โดยไดกําหนดเปน        “ขอกําหนดระบบการควบคมุภายใน
องคกร” ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกจิ ทําให
องคกรบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวและชวยใหผูบริหารควบคุมการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งขอกําหนดระบบการควบคุมภายในองคกร
นี้จะครอบคลุมทุกหนาท่ีงานท่ีสําคัญ ๆ เชน การขาย การตลาด สินเชื่อ การจัดหา          
การวางแผนพัฒนาธุรกิจ การผลิตและการประกันคุณภาพ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานการเงิน ระบบบัญชี การบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กาบริหารงานตรวจสอบภายใน เปนตน 

 

 สาระสําคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทท่ีไดกําหนดไว ดังนี้ 

 1. องคกรและสภาพแวดลอม 
   บริษัทมีการจัดทําผงัโครงสรางองคกร ท่ีกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจนตามสายบังคับบัญชา มีการกําหนดเปาหมายในการทํางาน โดย
การจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปเพื่อวัดผลและเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน มีการสรางแรงจูงใจท่ีสมเหตุสมผลและใหผลตอบแทนแก
พนักงานในรูป เงินเดือน สวัสดิการ ในระดับท่ีแขงขันได 

   จัดใหมีระเบียบเกี่ยวกับการทํางานและจรรยาบรรณเพื่อเปนคูมือ
พื้นฐานใหพนักงานและมีคูมือในการทํางาน ในสถานท่ีปฏิบัติงาน พนักงานทุก
ระดับจะไดรับการอบรมอยางสมํ่าเสมอ บริษัทจัดใหมีการจัดสรรงบประมาณ 
เครื่องจักรอุปกรณ และสถานท่ีทํางาน ท่ีเอื้อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดี
และมีความปลอดภัย 

 

 2. การกาํหนดวตัถปุระสงค 
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   ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของระบบการควบคุมภายในใหชัดเจน 
เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีจะทําใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
ธุรกิจ รวมท้ังครอบคลุมหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานใหมีการ
ปฏิบัติงานท่ีบรรลุเปาหมายบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

 

 3.  การบงชีเ้หตกุารณ 

   ไดมีการพิจารณาถึงขอบงชี้ท่ีจะทําใหระบบการควบคุมภายในมี
จุดออนในหนวยงาน รวมถึงการควบคุมภายในอยางเพียงพอและเหมาะสม 
ครอบคลุมทุกหนาท่ีงาน การบงชี้เหตุการณรวมถึงนําประเด็นท่ีเปนปญหา/
อุปสรรค    มาเปนกรณีศึกษา เพื่อสื่อสารใหพนักงานไดทราบ เพ่ือเปนบทเรียน
และกําหนดมาตรการไมใหเกิดปญหาน้ัน ๆ ข้ึนอีก  

 

 4. การประเมนิความเสี่ยง 
   บริษัทไดใหความสําคัญตอการบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยใน
ปนี้บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ิมจากคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม และอนุมัติคูมือขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในแตละหนวยงานใหทราบถึงวัตถุประสงค 
นโยบายและการจัดการความเสี่ยงไวอยางชัดเจน ท้ังนี้ เพ่ือใหฝายตาง ๆ ใชเปน
แนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง 
การควบคมุ   การลดความเสี่ยง รวมท้ังติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบริษัท
สามารถบรหิารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
 5. นโยบายการบริหารความเสีย่ง 
  บริษัทมีการระบุความเสี่ยงในแตละประเภท และจัดลําดับความสําคัญ
รวมท้ังโอกาสของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น แลวดําเนินการกําหนดกลยุทธท่ี
เหมาะสมในการจัดการและบริหารซึ่งรวมถึงการปองกนักําหนดมาตรฐานการ     
ตอบสนองตอความเสี่ยงดังกลาวใหอยูในระดับท่ียอมรับได รวมท้ังเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังมีการกําหนดสัญญาณเตือนภัยของ
ความเสี่ยงนั้น ๆ ไวเพื่อใชในการประเมินติดตามและระมัดระวังความเสี่ยง
ดังกลาว 
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 6. กจิกรรมควบคมุ 
  บริษัทไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงาน ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการแบงแยกหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และการประเมินผลออกจากกนัเพ่ือใหเกิดความ
ถูกตองและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นบริษัทยังกําหนดข้ันตอน
การปฏิบัติงานในแตละธุรกรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก 
 
 7. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ในป 2555 น้ี ไดมุงเนนความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือใหขอมูลของบริษัทมีความถูกตองรวดเร็ว สมบูรณ และมีขอมูลอยางเพียงพอ
ตอการตัดสินใจของผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังมีการกําหนด
มาตรการเพื่อความปลอดภัยและความเสถียรภาพของระบบสารสนเทศอยาง
เพียงพอ 
 
 8. การตดิตาม 
  บริษัทไดมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เปาหมายและแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไวเปนประจําทุกไตรมาส ในกรณีท่ีผล
การดําเนินงานตางจากเปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ ทางผูบริหารจะ  
ดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขและจัดทําขอเสนอแนะ 
และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ รวมท้ังมีการประเมิน KPI ของทุก
หนวยงานอยางตอเนื่อง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระ  3  ทาน  โดยมี นางสาวคัทลียา  แสง
ศาสตรา เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล  และนายป
ยะ  ซอโสตถิกุล เปนกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการสอบ
ทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่ง โดยปราศจากการขดัแยงทาง
ผลประโยชน การประเมินการบริหารความเสี่ยง การสงเสริมใหมีการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีอยางเพียงพอและเหมาะสม  กับธุรกิจ และเสนอความเห็นในการแตงตั้ง
และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 
 เพ่ือใหบรรลุถึงหนาท่ีความรับผิดชอบดังกลาวขางตน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี        ผูตรวจสอบภายในและฝายจัดการท่ี
เกี่ยวของ ในป 2555 ไดมีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ      
เขาประชุมครบทุกครั้ง สรุปสาระสําคัญของการประชมุไดดังนี้ 
 
 1.  การสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยรายไตรมาสและ
ประจําป 2555 ไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน ผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน และฝายจัดการอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ีอพิจารณาสอบทานขอมูล 
หลักฐาน และระบบบัญชี เพ่ือใหไดงบการเงินท่ีเชื่อถือไดในความถูกตองตามที่
ควร โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี      ท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีแหง
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการบัญชปี 2547 และการเปดเผยขอมูลในหมาย
เหตุประกอบการเงินอยางเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจรวมถึงการปรับปรุงบัญชี
ตามขอสังเกตของผูสอบบัญชี ในการสอบทานดังกลาวไมพบประเด็นท่ีเปน
สาระสําคัญซึ่งทําใหแตกตางจากงบการเงินท่ีบริษัทจัดทํา สงผลใหผูสอบบัญชี
แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข สําหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงใหความเห็นชอบตอรายงานของ   ผูสอบบัญชีงบ
การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกอนเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือ
หุนทางบริษัทตอไป 
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 2.  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ไดมี
การประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน รวมท้ังระบบงานคอมพิวเตอรท่ีใช
ในการบันทึกขอมูลทางการเงินแลว เห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกับโครงสรางการบริหารและจัดการธุรกิจตาม
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ มีการประกาศใชระบบการควบคุมภายในองคกรและ
อํานาจดําเนินการเปนลายลักษณอักษรไวใหหนวยงานใชในการปฏิบัติงาน
รวมท้ังใชอางอิงในการตรวจสอบดวย 
 
 3.  การตรวจสอบภายใน ไดมีการอนุมัติงบประมาณกําลังพล 
งบประมาณลงทุนและคาใชจาย และแผนการตรวจสอบประจําป โดยมีการสอบ
ทานการปฏิบัตติามแผนงานทุกไตรมาส ซึ่งในป 2555 ผลการตรวจสอบเปนไป
ตาม     แผนงาน และไดมีการเสนอความเห็นในการปรับปรุงสิ่งตรวจพบรวมกับ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรงุการตรวจสอบ
และติดตามผล     เพ่ือทําใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
 
 4.  การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีกําหนดไว 
ไดสอบทานผลการตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ พบวาหนวยงานท่ี
รับผิดชอบมีการปฏิบัติถูกตองเปนสวนใหญ สวนท่ีเปนปญหาบางก็ไดรับการ
แกไขแลว และไดประชุมรวมกับผูบริหารสํานักงานกฎหมาย ผูบริหารฝายบัญชี/
การเงิน และฝายจัดการเพื่อสอบทานในเรื่อง         การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย 
มาตรฐานบัญชี ระเบียบขอบังคับ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางปท่ีจะสงผล
กระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท และการกําหนด
หลักเกณฑและการสื่อสารใหกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานทราบในการ
ปฏิบัติใหถูกตองครบถวน และไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานแลว ไมพบ
ประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญท่ีจะ     ตองแกไขปรับปรุง 
 
 5.  การประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได
ประเมินการบริหารความเสี่ยง ในป 2555 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และไดมีการอนุมัติคูมือการบริหารความเสี่ยงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ไดใช     ในการบริหารความเสี่ยงไดอยางเปนระบบในสวนท่ีเกี่ยวกับการระบ ุ
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ปจจัยความเสี่ยงตางๆ ท่ีสําคัญ ๆ ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก เชน ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ รวมท้ังวิธีการ
จัดลําดับความสําคัญและการจัดการความเสี่ยงซึ่งผลการบริหารความเสี่ยงได
แสดงไวในรายงานประจําปแลว ไดมีการระบุถึงโอกาส ผลกระทบ และการจัดการ
ความเสี่ยง สงผลใหความเสี่ยงลดลงในระดับท่ียอมรับได ซึ่งสอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานท่ีสามารถเติบโตจากปกอนไดเปนท่ีนาพอใจ ท้ังท่ีภาวะเศรษฐกิจท่ีมี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 
 
 6.  การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทาง
ผลประโยชน ไดพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอในการตรวจสอบ และ
เปดเผยสารสนเทศ สําหรับรายการระหวางกันรวมถึงรายการเกี่ยวโยงท่ีอาจจะ
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในป 2555 พบวาบริษัทและบริษัทยอยมีการทํา
รายการระหวางกันในลักษณะท่ีเปนธุรกรรมปกติทางการคา รวมท้ังรายการเกี่ยว
โยงก็ไมมีรายการท่ีผิดปกติ และบริษัทไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาวไวอยาง
เพียงพอและเหมาะสมแลว 
 
 7.  การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในป 2555 บริษัทไดมีการ
รณรงคใหพนักงานปฏิบัติตาม  จรรยาบรรณท่ีกําหนดไวรวมท้ังไดเขารวม
โครงการเครือขายตอตานคอรรัปชั่น และไดมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
การมอบอํานาจดําเนินการ และการบริหารความเสี่ยง ตามท่ีกลาวไวในขอ 2 และ 
ขอ 4 ขางตน นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญกับระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
โดยบริษัทไดใหมีการประเมินความเหมาะสมเพียงพอในภาวะท่ีบริษัทเติบโตมา
อยางตอเนื่อง 
 
 8.  การพิจารณาเสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ได
สอบทานคุณสมบัติของผูสอบบัญชี  ผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงาน 
และความเพียงพอของจํานวนผูสอบบัญชี ผลการสอบทานเปนท่ีนาพอใจ จึงให
ความเห็นชอบ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทตอไป และไดเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
เสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 
2556  
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  อน่ึงเพื่อใหการกํากบัดูแลงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเปนอิสระจาก
ฝายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก
โดยไมมีฝายจัดการหนึ่งครั้ง รวมท้ังเปดโอกาสใหผูตรวจสอบภายในและผูสอบ
บัญชีสามารถ เขาพบเพ่ือปรึกษาหารอืงานไดตลอดเวลา รวมท้ังมีการให
ความเห็นดานการพัฒนางานตรวจสอบภายในใหทันสมัยและไดมาตรฐานย่ิงขึ้น 
 
 

 
 

  นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556  
 



บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากัด (มหาชน)

10.        รายการระหวา่งกนั
               ในปี 2555  บรษิัทฯ มรีายการระหวา่งกนักบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งบางรายการ  อนัเนือ่งมาจากการดําเนนิธุรกจิปกต ิ มรีายละเอยีดรายการระหวา่งกนัในปี 2555 และปี  2554  สรปุไดด้งันี ้

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการทีส่ําคญั ความเห็นชอบของบรษิทัเก ีย่วกบัความจําเป็น
 ทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ ปี 2555 ปี 2554 และความสมเหตสุมผลของรายการ

1. บจ.เอส แอนด ์พ ี เป็นบรษิัทย่อย โดยบรษิัทฯ ถอืหุน้ 80%  - เชา่พื้นที่ 360,000.00       360,000.00       GB ดําเนนิธุรกจิทางดา้นดแูลการลงทนุของกลุม่ S&P
    โกลเบลิ (GB) และมกีรรมการรว่มกนัถอืหุน้ 20%     ตัง้แตป่ี 2537 บรษิัทฯ ให ้GB เชา่พืน้ทีบ่างสว่น ทีต่า่งประเทศ  มคีวามจําเป็นใชพ้ืน้ทีส่ํานักงานบางสว่น

    ในอาคารทองหลอ่ เพือ่เป็นสํานักงานบรษิัท  ซึง่ ซึง่บรษิัทฯ ไดพ้จิารณาตามสดัสว่นพืน้ทีแ่ลว้เห็นวา่เป็น
(* การถอืหุน้ของกรรมการดงักลา่ว เพือ่     เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละตอ่เนือ่ง อตัราทีส่มเหตสุมผล และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของ
เพิม่ศกัยภาพในการรว่มลงทนุกบับรษิัท     ตามขอ้ตกลงการเชา่มรีะยะเวลาเป็นปีตอ่ปี  เริม่ตัง้แต่ สํานักงานใกลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
ตา่งประเทศ โดยอาศยัชือ่เสยีงของ     วนัที ่1 เมษายน ถงึวนัที ่31 มนีาคมของทกุปี 
กรรมการ)

- ขายวตัถุดบิส่วนผสมและวสัดุอปุกรณ์ 224,166.75       578,218.73        GB ดําเนนิธุรกจิดา้นบรหิารจดัการรา้นสาขาตา่งประเทศ
    บรษิัทฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมและวสัดอุปุกรณ์  มคีวามจําเป็นตอ้งจดัซือ้วตัถดุบิสว่นผสมและวสัดอุปุกรณ์
    ให ้GB เพือ่สง่ใหแ้กร่า้นสาขาตา่งประเทศใชใ้นการเปิด  ใหแ้กร่า้นสาขาตา่งประเทศเพือ่ใชใ้นการดําเนนิกจิการซึง่
    และดําเนนิกจิการ ซึง่เป็นรายการปกตแิละตอ่เนือ่ง  เป็นรายการตามปกตธิุรกจิโดยถอืตามราคาตลาดทัว่ไป
    ตามทีไ่ดม้อบสทิธใิหบ้รหิารจดัการรา้นสาขาตา่งประเทศ  เป็นเกณฑ์

2. บจ.เอส. อาร.์ เอสเตท เป็นบรษิัททีเ่กีย่วขอ้งอืน่   โดยกรรมการ  - เชา่พื้นที่ 432,000.00       432,000.00       เนือ่งจากหอ้งชดุทีเ่ชา่ดงักลา่วอยู่ใกลส้ถานทีต่ัง้สาขา
    (SR) รว่มกนัถอืหุน้ 100%   และมกีรรมการ     ตัง้แตป่ี 2542 บรษิัทฯ ไดเ้ชา่หอ้งพักในหอ้งชดุ    เมอืงทอง, มอลล์ งามวงศว์าน, พันธุท์พิย์ งามวงศว์าน

รว่มกนั     คอนโดมเินยีมจํานวน 9 หอ้ง ในเมอืงทอง แจง้วฒันะ    และมคีวามจําเป็นตอ้งจดัหาทีพ่ักใหพ้นักงานสาขา
    ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละตอ่เนือ่ง    อยู่อาศยัในขณะปฏบิัตหินา้ที ่ โดยเป็นเกณฑต์ามนโยบาย
    ตามสญัญาเชา่มรีะยะเวลาปีตอ่ปี เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 ทีบ่รษิัทกําหนด และพจิารณาเห็นวา่เป็นอตัราทีส่มเหตุ
    เมษายนถงึ 31 มนีาคมของทกุปี มอีตัราคา่เชา่ สมผล   และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของหอ้งชดุที่
    เดอืนละ 4,000 บาท/หอ้ง ใกลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑ์

3. บมจ.ไมเนอรฟ์ู้ ดกรุป๊ เป็นบรษิัทย่อยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ - ขายวตัถุดบิส่วนผสม 25,630,800.96 32,187,672.26  บรษิัทฯเห็นวา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(MFG)     บรษิัทฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให ้MFG  ประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่าย โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึง่เป็นรายการปกตแิละตอ่เนือ่ง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์
4. บจ.ไมเนอร ์ดคีวิ เป็นบรษิัทย่อยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - ขายวตัถุดบิส่วนผสม 8,086,065.00    3,396,455.00     บรษิัทฯเห็นวา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(DQ)     บรษิัทฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให ้DQ  ประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึง่เป็นรายการปกตแิละตอ่เนือ่ง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์

ชือ่บรษิทัและผูเ้ก ีย่วขอ้ง มูลคา่ของรายการ (บาท)
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บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากัด (มหาชน)

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการทีส่ําคญั ความเห็นชอบของบรษิทัเก ีย่วกบัความจําเป็น
 ทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ ปี 2555 ปี 2554 และความสมเหตสุมผลของรายการ

5. บจ.ไมเนอร ์แดรี่ เป็นบรษิัทย่อยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ - ขายวตัถุดบิส่วนผสม 5,604,991.00  3,912,845.00   บรษิัทฯเห็นวา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(MD)     บรษิัทฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให ้MD  ประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึง่เป็นรายการปกตแิละตอ่เนือ่ง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์
6. บจ.สเวนเซ่นส(์ไทย) เป็นบรษิัทย่อยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - ขายวตัถุดบิส่วนผสม 11,172,045.00  5,953,500.00     บรษิัทฯเห็นวา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(SW)     บรษิัทฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให ้SW  ประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึง่เป็นรายการปกตแิละตอ่เนือ่ง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์
7. บจ.เอส.แอล.อาร.์ที เป็นบรษิัทย่อยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ - ขายวตัถุดบิส่วนผสม 5,432,740.00  7,045,400.00   บรษิัทฯเห็นวา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(SLRT)     บรษิัทฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให ้SLRT  ประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึง่เป็นรายการปกตแิละตอ่เนือ่ง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์
8. บจ.เดอะคอฟฟี่ คลบั เป็นบรษิัทย่อยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ - ขายวตัถุดบิส่วนผสม - 15,870.00        บรษิัทฯเห็นวา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
(ประเทศไทย) (CC)     บรษิัทฯไดม้กีารขายวตัถดุบิสว่นผสมอาหารให ้CC  ประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด

    ซึง่เป็นรายการปกตแิละตอ่เนือ่ง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์
9. บจ. เจนเนอรลัมิลส ์ เป็นบรษิัทแม่ของบรษิัทรว่ม - ขายสินคา้สําเร็จรูป 5,664,990.08  6,210,483.58   บรษิัทฯเห็นวา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพอื
 อนิเตอร ์ เนช ัน่แนล     บรษิัทฯไดม้กีารขายสนิคา้สําเร็จรปู GM  ประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด
 (ประเทศไทย) (GM)     ซึง่เป็นรายการปกตแิละตอ่เนือ่ง  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์

10. บมจ. ซคีอน เป็นบรษิัททีเ่กีย่วขอ้งอืน่  โดยมกีรรมการ  - เชา่พื้นที่ 2,950,602.65    -  บรษิัทฯเห็นวา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่
 ดเีวลลอปเมนท์ รว่มกนั    ตัง้แตป่ี 2547 บรษิัทฯ ไดเ้ชา่และใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่  ประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด
  (Seacon)    บางสว่นภายในศนูยก์ารคา้ซคีอน สแควร ์ศรนีครนิทร์  และมูลคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ์

   เนือ้ที ่114.92 ตรม. เพือ่ประกอบธุรกจิจําหน่ายเบเกอรี่
   กาแฟ และเครือ่งดืม่ ภายใตช้ือ่รา้น เอส แอนด ์พ ีซึง่เป็น
   รายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละตอ่เนือ่ง ตามสญัญา
   เชา่พืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิารมรีะยะเวลา 3 ปี สําหรบั
   ปี 2555 อตัราคา่เชา่และคา่บรกิารเดอืนละ 159,364 บาท
   รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 1,912,368 บาท และคา่สาธารณูปโภค
   รวมเป็นเงนิ 660,234.65 บาท โดยคา่เชา่และคา่บรกิาร
   ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ตอ่ปี
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บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากัด (มหาชน)

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการทีส่ําคญั ความเห็นชอบของบรษิทัเก ีย่วกบัความจําเป็น
 ทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ ปี 2555 ปี 2554 และความสมเหตสุมผลของรายการ

กรรมการบรษิทั      
11. นางภทัรา  ศลิาอ่อน เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - เช่าพื้ นที่ 240,000.00       240,000.00       บรษิัทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีโ่กดงัขนาดใหญ่ เพือ่

ในบรษิัท     ตัง้แตป่ี 2542  บรษิัทฯ ไดเ้ชา่และใชป้ระโยชนจ์าก จดัเก็บเอกสารทางบัญช ีและสมัภาระวสัดเุหลอืใช ้ ซึง่
    ทีด่นิเนือ้ที ่1 ไร ่ และอาคารโกดงัเนือ้ที ่ 390  ตรม. ทีด่นิและโกดงัดงักลา่วอยู่ใกลก้บัสํานักงานบรษิัท ทําให ้
    ทีถ่นนกรงุเทพกรฑีา   เพือ่เก็บเอกสารบัญช ี และ สะดวกตอ่ขนสง่จดัเก็บและนําสมัภาระวสัดดุงักลา่ว ซึง่
    สมัภาระวสัดเุหลอืใชต้า่ง ๆ ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก ่ตู ้ชัน้โชวต์า่ง ๆ มาใชใ้นกจิการ ซึง่บรษิัทฯ ได ้
    เดมิเป็นปกตแิละตอ่เนือ่ง ตามสญัญาเชา่มรีะยะเวลา พจิารณาแลว้เห็นวา่มูลคา่ของรายการสมเหตสุมผล
    ปีตอ่ปี เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายนถงึวนัที ่31 มนีาคม   และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของทีด่นิและโกดงัทีใ่กล ้
     ของทกุปี  มอีตัราคา่เชา่เดอืนละ  20,000  บาท เคยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
 - เช่าพื้ นที่ 840,000.00       840,000.00       บรษิัทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขยายพืน้ทีส่ํานักงาน และ

      ตัง้แตป่ี 2543 บรษิัทฯ ไดเ้ชา่พืน้ทีใ่นอาคารไอคอน 1 พจิารณาแลว้เห็นวา่มูลคา่ของรายการสมเหตสุมผล
    เพือ่ใชเ้ป็นสํานักงานของบรษิัท ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของพืน้ทีส่ํานักงานทีใ่กล ้
    เดมิเป็นปกตแิละตอ่เนือ่ง  ตามสญัญาเชา่มรีะยะเวลา เคยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
     เป็นปีตอ่ปี เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายนถงึวนัที ่31
    มนีาคมของทกุปี  มอีตัราคา่เชา่เดอืนละ 70,000  บาท

12. นายขจรเดช  ไรวา เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - เช่าพื้ นที่ 120,000.00       120,000.00       บรษิัทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีโ่กดงัขนาดใหญ่ เพือ่จดัเก็บ
 ในบรษิัท     ตัง้แตป่ี 2542 บรษิัทฯ ไดเ้ชา่และใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิ เอกสารทางบัญช ีและสมัภาระวสัดเุหลอืใช ้ ซึง่ทีด่นิและโกดงั

     เนือ้ที ่ 1 ไร ่ 1 วา ทีถ่นนกรงุเทพกรฑีา เพือ่เก็บ ดงักลา่วอยู่ใกลก้บัสํานักงานบรษิัท ทําใหส้ะดวกตอ่ขนสง่
    เอกสารบัญช ี  ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกติ จดัเก็บและนําสมัภาระวสัดดุงักลา่ว ซึง่ไดแ้ก ่ตู ้ชัน้โชวต์า่ง ๆ 
    และตอ่เนือ่ง ตามสญัญาเชา่มรีะยะเวลาเป็นปีตอ่ปี มาใชใ้นกจิการ ซึง่บรษิัทฯ ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่มูลคา่ของ
     เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายนถงึวนัที ่31 มนีาคมของทกุปี  รายการสมเหตสุมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของทีด่นิ
     มอีตัราคา่เชา่เดอืนละ  10,000 บาท และโกดงัทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม

ชือ่บรษิทัและผูเ้ก ีย่วขอ้ง มูลคา่ของรายการ (บาท)

หน้า 75



บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากัด (มหาชน)

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการทีส่ําคญั ความเห็นชอบของบรษิทัเก ีย่วกบัความจําเป็น
 ทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ ปี 2555 ปี 2554 และความสมเหตสุมผลของรายการ

13. นางเกษสดุา  ไรวา เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ - เช่าพื้ นที่ 540,000.00       540,000.00       บรษิัทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขยายพืน้ทีส่ํานักงาน และ
 ในบรษิัท     ตัง้แตป่ี 2537 บรษิัทฯ ไดเ้ชา่พืน้ทีใ่นอาคารไอคอน 1  อยู่ใกลก้บัสํานักงานใหญ่ของบรษิัท ซึง่บรษิัทฯ ได ้

    ชัน้ 15 ถนนทองหลอ่ จํานวน 1 ยูนติ เนือ้ที ่153 ตรม. พจิารณาแลว้เห็นวา่มูลคา่ของรายการสมเหตสุมผล
    เพือ่ใชเ้ป็นสํานักงานบรษิัท ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เดมิ และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของพืน้ทีส่ํานักงานที่
    เป็นปกตแิละตอ่เนือ่ง  ตามสญัญาเชา่มรีะยะเวลาเป็น ใกลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
    ปีตอ่ปี  เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายนถงึวนัที ่31 มนีาคม
    ของทกุปี โดยมอีตัราคา่เชา่เดอืนละ 45,000 บาท  

14. นายปราการ   ไรวา เป็นบุตรของนายประเวศวฒุ ิ และนาง - เช่าพื้ นที่ 540,000.00       540,000.00       บรษิัทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขยายพืน้ทีส่ํานักงาน และ
 เกษสดุา  ไรวา ซึง่เป็นกรรมการและผูถ้อื     ตัง้แตป่ี 2537 บรษิัทฯ ไดเ้ชา่พืน้ทีใ่นอาคารไอคอน 1 อยู่ใกลก้บัสํานักงานใหญ่ของบรษิัท ซึง่บรษิัทฯ ได ้

หุน้รายใหญ่ในบรษิัท     ชัน้ 15 ถนนทองหลอ่  จํานวน 1 ยูนติ เนือ้ที ่ 150.42 พจิารณาแลว้เห็นวา่มูลคา่ของรายการสมเหตสุมผล
    ตรม. เพือ่ใชเ้ป็นสํานักงานบรษิัท ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของพืน้ทีส่ํานักงานที่
    เดมิเป็นปกตแิละตอ่เนือ่ง ตามสญัญาเชา่มรีะยะเวลาเป็น ใกลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
    ปีตอ่ปี  เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายนถงึวนัที ่31 มนีาคม  
    ของทกุปี โดยมอีตัราคา่เชา่เดอืนละ 45,000 บาท

15. คณะบคุคลระหวา่ง เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน  - เชา่พื้นที่ 960,000.00       960,000.00       บรษิัทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิและอาคาร รา้นอาหาร
    นางภทัรา ศลิาออ่น, บรษิัท     ตัง้แตม่นีาคม 2548 บรษิัทไดเ้ชา่ทีด่นิและอาคาร บา้นพักตากอากาศ เพือ่ใชป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร  
    รอ้ยโทวราการ ไรวา,      รา้นอาหาร  บา้นพักตากอากาศ  ตัง้อยู่เลขที ่9 พักอาศยั และสนัทนาการแกพ่นักงานของบรษิัท
    นายขจรเดช  ไรวา และ     ซอยสถติยจ์อมพล ถนนเจมิจอมพล ตําบลศรรีาชา ซึง่บรษิัทฯ ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่มูลคา่ของรายการ
    นายประเวศวฒุ ิ ไรวา     อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้สว่นควบและเครือ่ง และสมเหตสุมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของทีด่นิ

    อปุกรณ ์เพือ่ใชป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร พักอาศยั และ อาคารทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
    สนัทนาการแกพ่นักงานของบรษิัท  ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิ
    ขึน้เดมิเป็นปกตแิละตอ่เนือ่ง ตามสญัญาเชา่มรีะยะเวลา
    เป็นปีตอ่ปี เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายนถงึวนัที ่31 มนีาคม
    ของทกุปี โดยมอีตัราคา่เชา่เดอืนละ 80,000 บาท 

ชือ่บรษิทัและผูเ้ก ีย่วขอ้ง มูลคา่ของรายการ (บาท)

หน้า 76



บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากัด (มหาชน)

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการทีส่ําคญั ความเห็นชอบของบรษิทัเก ีย่วกบัความจําเป็น
 ทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ ปี 2555 ปี 2554 และความสมเหตสุมผลของรายการ

16. คณะบคุคลระหวา่ง เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน  - เชา่พื้นที่ 172,500.00       172,500.00       บรษิัทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิและอาคาร เพือ่ใชใ้นการ 
    รอ้ยโทวราการ ไรวา, บรษิัท      บา้นพักรบัรอง สงู  2 ชัน้   ตัง้อยู่เลขที ่139/2 หมู่ที ่4 พักอาศยั จดัอบรมสมัมนา และสนัทนาการแกพ่นักงาน
    นายขจรเดช  ไรวา และ     ตําบลบางพระ  อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี ของบรษิัท ซึง่บรษิัทฯ ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่มูลคา่ของ
    นายประเวศวฒุ ิ ไรวา     อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้ทีด่นิรอบนอกอาคาร รายการสมเหตสุมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของทีด่นิ

    เครือ่งตกแตง่ สว่นควบ และพชืผลอาสนิบนทีด่นิ เพือ่ใช ้ และอาคารทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมูลคา่ยุตธิรรม
    ในการพักอาศยั จดัอบรมสมัมนา และสนัทนาการแก่
    พนักงานของบรษิัท  ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกติ
    และตอ่เนือ่ง ตามสญัญาเชา่มรีะยะเวลาเป็นปีตอ่ปี
    เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายนถงึวนัที ่31 มนีาคม ของทกุปี 
    โดยมอีตัราคา่เชา่ปีละ 172,500 บาท 
 

สําหรบัรายการกบับรษิัทย่อยและรว่มอืน่ รวมทัง้รายการระหวา่งกนัของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม  ซึง่ไม่ไดม้บีุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ถอืหุน้อยู่ บรษิัทฯ ไดแ้สดงรายการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ขอ้  16 ของงบการเงนิสําหรบั
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2555  ซึง่ผูส้อบบัญชไีดร้ะบุวา่รายการดงักลา่วเป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยถอืตามราคาตลาดทัว่ไป หรอืเป็นไปตามสญัญาทีต่กลงกนัไวส้ําหรบัรายการทีไ่ม่มรีาคาตลาด

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลการทํารายการระหวา่งกนั
บรษิัทฯ ไดท้ํารายการระหวา่งกนักบับรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม รวมทัง้ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ซึง่เป็นตามปกตธิุรกจิ รายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้เป็นความจําเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลของรายการเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิัท โดยบรษิัทฯ จดัให ้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการและผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษิัทตามเกณฑน์โยบายทีก่ําหนดไว ้รวมทัง้ผูต้รวจสอบบัญชมีคีวามเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัขา้งตน้ในปี 2555 และปี  2554

เป็นรายการทีเ่กดิขึน้โดยมเีงือ่นไข และราคาทีต่กลงกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิและไม่แตกตา่งกบัมูลคา่ยตุธิรรมอย่างมนีัยสําคญั

นโยบายหรอืแนวโนม้การทํารายการระหวา่งกนั
บรษิัทฯ มนีโยบายในการทํารายการระหวา่งกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต โดยจะมกีารกําหนดเงือ่นไขตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะปกตธิุรกจิ และกําหนดมาตรการการอนุมัตกิารทํารายการระหวา่งกนั โดยรายการทีด่ําเนนิไ

ตามธุรกจิปกต ิกรรมการหรอืกรรมการบรหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ สว่นรายการทีส่ําคญั จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบัญชขีองบรษิัทหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระ พจิารณาตรวจสอบ
ใหค้วามเห็นถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการในการพจิารณาอนมุัตริายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัท จะปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บังคบั 
ประกาศหรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิัตติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลรายการทีเ่กีย่วโยงและการไดม้า หรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ําคญัของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย โดยบรษิัทฯ จะเปิดเผยรายก
ระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษิัท

บรษิัทย่อยทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทอยู่ในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย บรษิัท ภทัรา (เจนวีา) เอสเอ จํากดั บรษิัท เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท ์จํากดั บรษิัท ธมี ฟูดส ์(พทีอี)ี จํากดั บรษิัท เอสเค เคเทอริง่ (พทีอี)ี จํากดั บรษิัท ภทัรา ไตห้วนั จํากดั 
บรษิัท พาทโิอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั บรษิัท ภทัราอนิเตอรเ์นชัน่แนล เรสทวัรองท ์แมเนจเมน้ท ์(ปักกิง่) จํากดั บรษิัท ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา  จเีอ็มบเีอช จํากดั บรษิัทบางกอกแจม จํากดั บรษิัท บางกอกแจม เอส ด ีเอ็น บเีอชด ีจํากดั    
บรษิัท ภทัรา ไฟน ์ไทยคซูนี จํากดั และบรษิัท สดุา จํากดั บรษิัทย่อยดงักลา่วทัง้หมดมไิดม้กีารแกไ้ขขอ้บังคบัเกีย่วกบัการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ําคญัของบรษิัทย่อยในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัขอ้กําหนด
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บรษิัทมมีาตรการในการควบคมุและการทํารายงานดงักลา่ว  โดยในการอนุมัตกิารทํารายการตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และใหผู้แ้ทนของบรษิัททีไ่ดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทย่อยออกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิัทย่อยนัน้ ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางทีค่ณะกรรมการบรษิัทใหไ้ว ้ซึง่จะพจิารณ
ถงึความยุตธิรรมและความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว

ชือ่บรษิทัและผูเ้ก ีย่วขอ้ง มูลคา่ของรายการ (บาท)

หน้า 77
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11. ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน  

 
11.1. งบการเงิน 

 
  (1) สรปุรายงานการของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

 
งบการเงิน
สําหรับ 

ผูสอบบัญชี สํานักงาน 

ป 2553-
2555 

นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตนบดี 
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 3440) 

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ 
ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัด 

 

 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดตรวจสอบงบ
การเงินรวมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)         
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   และเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
เฉพาะกิจการ สาํหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 
 
 ความรบัผิดชอบของผูสอบบญัช ี
 ผูสอบบัญชีเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผล
การตรวจสอบของผูสอบบัญชี ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชีปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจาก
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 การตรวจสอบรวมถงึการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลกัฐานการสอบ
บัญชีเกี่ยวกับจาํนวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ี
เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอ  ขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณา
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การควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงนิโดยถูกตอง
ตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ   ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แต
ไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การ ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดย
ผูบริหารรวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม ผูสอบบัญชีเชื่อวา
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีไดรับ   เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี 
  
ความเหน็ 

ผูสอบบัญชีเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดง
ฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอยของ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และผล
การ    ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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  (2) งบแสดงฐานะการเงนิสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม      (หนวย:พันบาท)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม       งบการเงนิรวม
 2555 % 2554 % 2553 % 

สนิทรพัย       

สนิทรพัยหมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 
443,458

12.8
6 672,789 

22.1
4 742,201 

26.8
2 

เงินลงทุนช่ัวคราว  
831,527

24.1
2 375,738 

12.3
6 220,226 7.96 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น  254,984 7.39 219,811 7.23 210,025 7.59
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่
เก่ียวของกัน - สุทธิ 7,500 0.22 - 0.00 - 0.00
สินคาคงเหลือ  270,787 7.85 239,510 7.88 203,254 7.35
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14,229 0.41 22,140 0.73 7,332 0.26

รวมสนิทรพัยหมนุเวยีน 
1,822,48

5
52.8

5
1,529,98

8 
50.3

4 
1,383,03

8
49.9

8

สนิทรพัยไมหมุนเวยีน    
เงินฝากธนาคารท่ีใชเปน
หลักประกัน 24,339 0.71 20,584 0.68 20,584 0.74 
เงินลงทุนในบริษัทรวม  57,353 1.66 42,309 1.39 45,173 1.63 
เงินลงทุนในบริษัทยอย  - 0.00 - 0.00 - 0.00 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10,000 0.29 - 0.00 - 0.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  
1,222,47

2
35.4

5
1,162,08

5 
38.2

4 
1,065,21

4 
38.5

0 
สิทธิการเชา - สุทธิ 87,411 2.54 98,136 3.23 95,371 3.45 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  8,103 0.23 3,895 0.13 3,000 0.11 
เงินมัดจําระยะยาว 168,248 4.88 148,998 4.90 131,937 4.77 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี - สุทธิ 18,604 0.54 15,189 0.50 20,605 0.74 
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สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  29,150 0.85 18,025 0.59 2,045 0.07 

รวมสนิทรพัยไมหมนุเวยีน 
1,625,68

0
47.1

5
1,509,22

0 
49.6

6 
1,383,93

0
50.0

2 

รวมสนิทรพัย 
3,448,16

5
100.

00
3,039,20

8 
100.

00 
2,766,96

7
100.

00 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม   
(หนวย:พัน

บาท)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  (ตอ)  งบการเงนิรวม
 2555 % 2554 % 2553 %
หนีส้นิและสวนของผูถอืหุน   
หนีส้นิหมุนเวยีน   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน - 0.00 1,580 0.05 3,747 0.14 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น  834,50

2
24.2

0
710,40

0 
23.3

7 
667,12

9
24.1

1
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 35,104 1.02 29,503 0.97 19,173 0.69 
หน้ีสินจากสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป 3,440 0.10 3,178 0.10 2,941 0.11 
ภาษีเงินไดคางจาย 130,77

0 3.79
153,78

0 5.06 
109,24

8 3.95 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสทิธิพิเศษ
แกลูกคา 3,161 0.09 1,763 0.06 3,847 0.14 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   

ภาษมูีลคาเพิ่มรอนําสง 43,932 1.27 43,908 1.44 34,090 1.23 
อื่นๆ 22,374 0.65 13,585 0.45 14,409 0.52 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,073,2
83

31.1
3

957,69
6 

31.5
1 

854,58
3

30.8
9 

หนีส้นิไมหมุนเวยีน  
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 78,295 2.27 90,115 2.97 60,711 2.19 
หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 3,180 0.09 2,490 0.08 3,570 0.13 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  1,703 0.05 1,711 0.06 1,343 0.05 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 95,101 2.76 73,150 2.41 62,755 2.27 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 3,818 0.11 3,776 0.12 2,993 0.11 

รวมหนีส้นิไมหมุนเวยีน 182,09
7 5.28

171,24
2 5.63 

131,37
2 4.75 

รวมหนีส้นิ 1,255,3
80

36.4
1

1,128,
938 

37.1
5 

985,95
5

35.6
3 

สวนของเจาของ    
ทุนเรือนหุน    
ทุนจดทะเบยีน   

หุนสามัญ 104,686,273 หุน มูลคาหุนละ 5 
บาท 

523,43
1

523,43
1  

523,43
1

ทุนท่ีออกและชําระแลว    
หุนสามัญ 104,686,273 หุน มูลคาหุนละ 5 
บาท  ชําระครบแลว

523,43
1

15.1
8

523,43
1 

19.0
6 

523,43
1

19.0
1

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  
689,98

1
20.0

1
689,98

1 
22.7

0 
689,98

1 
24.9

4 
   
กําไรสะสม   

จัดสรรแลว   
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ทุนสํารองตามกฎหมาย 52,343 1.52 52,343 1.72 52,343 1.89 
สํารองหุนทุนซื้อคืน 250,95

1 7.28
250,95

1 8.26 
250,95

1 9.07 
ยังไมไดจัดสรร  894,29

4
25.9

4
612,46

3 
20.1

5 
477,41

7 
17.2

5 
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (33,215

)
(0.9

6)
(37,14

9) 
(1.2

2) 
(36,92

9)
(1.33

)
รวมสวนของบริษัทใหญ 2,377,7

86
68.9

6
2,092,

021 
68.8

3 
1,957,

195
70.7

3 
หุนทุนซื้อคนื (250,95

1)
(7.2

8)
(250,9

51) 
(8.2

6) 
(250,9

51)
(9.07

)
สวนไดเสยีท่ีไมมีอาํนาจควบคุม 65,951 1.91 69,201 2.28 74,769 2.70 

รวมสวนของเจาของ 2,192,7
85

63.5
9

1,910,
270 

62.8
5 

1,781,
012

64.3
7 

รวมหนีส้นิและสวนของเจาของ 3,448,1
65

100.
00

3,039,
208 

100.
00 

2,766,
967

100.
00 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

  
  

(หนวย:พัน
บาท)

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม     งบการเงนิรวม
 2555 % 2554 % 2553 %
รายไดจากการขายและการใหบรกิาร  6,526,6

37
100.

00
5,878,5

01 
100.

00 
5,281,6

72 
100.

00 
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (3,464,

754)
(53.0

9)
(3,246,0

50)
(55.2

2) 
(2,907,8

38)
(55.
06)

กาํไรขัน้ตน 3,061,8
83

46.9
1

2,632,4
52

44.7
8 

2,373,8
34

44.9
4 

รายไดอื่น   
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,001 0.02 4,156 0.07 - 0.00
เงินปนผลรับ - 0.00 - 0.00 675 0.01 
กําไรจากการขายเงินลงทุนของ
บริษัทยอย 19,046 0.29 - 0.00 - 0.00
ผลกําไรท่ียงัไมเกิดขึ้นจากการปรบั
มูลคาของ 
  เงินลงทุนช่ัวคราว 13,877 0.21 2,587

 
0.04 2,066

0.04

ดอกเบี้ยรับ 16,177 0.25 10,985 0.19 3,340 0.06
อื่นๆ 57,995 0.89 44,991 0.77 47,497 0.90

กาํไรกอนคาใชจาย 3,169,9
79

48.5
7

2,695,1
70

45.8
5 

2,427,4
13

45.9
6 

คาใชจายในการขาย (206,44
3)

(3.16
)

(183,35
9)

(3.12
) 

(197,82
3)

(3.7
5)

คาใชจายในการบริหาร (1,992,
743)

(30.5
3)

(1,759,2
89)

(29.9
3) 

(1,619,6
60)

(30.
67)

คาตอบแทนผูบริหาร (52,425
)

(0.80
) (52,944)

(0.90
) 

(47,320
)

(0.9
0)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน - 0.00 - 0.00 (11,734
)

(0.2
2)

ตนทุนทางการเงิน (4,647)
(0.07

) (3,887)
(0.07

) (3,310)
(0.0

6)
รวมคาใชจาย (2,256,

258)
(34.5

7)
(1,999,4

79)
(34.0

1) 
(1,879,8

47)
(35.
59)

สวนแบง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม 18,434 0.28 (417)

(0.01
) 4,507 0.09 

กาํไรกอนหกัคาใชจายภาษเีงินได 932,15
5

14.2
8 695,274 11.8

3 552,073 10.4
5 

คาใชจายภาษีเงินได  (219,60
9)

(3.36
)

(240,94
0)

(4.10
) 

(167,79
6)

(3.1
8)

กาํไรสทุธสิาํหรบัป 712,54
6

10.9
2 454,334 7.73 384,277 7.28 

  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน่  
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ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 4,795 0.07 8,181 0.14 (30,802
)

(0.5
8)

ผลกําไรท่ียงัไมเกิดขึ้นจากการปรบั
มูลคา  

ของหลักทรพัยเผื่อขาย 141 0.00 128 0.00 29 0.00 
ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของ
กําไร(ขาดทุน) 
    เบ็ดเสรจ็อื่น 1,588 0.02 (27)

 
(0.00

) (7)
(0.0

0)
   ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร 
       ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงาน 

(9,128) (0.14
)

 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรบัป -
สุทธิจากภาษี (2,604) (0.04

) 8,281 0.14 (30,780
)

(0.5
8)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัป 709,94
2

10.8
8 462,615 7.87 353,497 6.69 

  
การแบงปนกาํไร  

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
707,80

6
10.8

4 453,811 7.72 383,008 7.25 
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 4,740 0.07 523 0.01 1,268 0.02 

 
712,54

6
10.9

2 454,334 7.73 384,277 7.28 
  
การแบงปนกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็
รวม  

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 702,61
1

10.7
7 453,592 7.72 366,379 6.94 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมี
อํานาจควบคุม 7,331 0.11 9,024 0.15 (12,882

)
(0.2

4)

 
709,94

2
10.8

8 462,615 7.87 353,497 6.69 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสวน
ของเจาของ  

(หนวย:พัน
บาท)

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม  งบการเงนิรวม
 2555 % 2554 % 2553 % 

ทุนเรือนหุน       

   หุนสามัญ       

         ยอดตนป 

523,43
1

23.8
7 523,431

27.4
0 

523,43
1

29.3
9

         หุนสามัญเพิ่มทุน - 0.00 - 0.00 - 0.00

         ลดระหวางป - 0.00 - 0.00 - 0.00

         ยอดปลายป 

523,43
1

23.8
7 523,431

27.4
0 

523,43
1

29.3
9

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ       

         ยอดตนป 

689,98
1

31.4
7 689,981

36.1
2 

689,98
1

38.7
4

         เพิ่มระหวางป - 0.00 - 0.00 - 0.00
         คาใชจายในการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุน - 0.00 - 0.00 - 0.00

         ยอดปลายป 

689,98
1

31.4
7 689,981

36.1
2 

689,98
1

38.7
4

กําไรสะสม       

   จัดสรรแลว       

      สํารองตามกฎหมาย       

         ยอดตนป 52,343 2.39 52,343 2.74 52,343 2.94

         เพิ่มระหวางป - 0.00 - 0.00 - 0.00

         ลดระหวางป - 0.00 - 0.00 - 0.00

         ยอดปลายป 52,343 2.39 52,343 2.74 52,343 2.94

หุนทุนซื้อคนื       

      ยอดตนป - 0.00 - 0.00 - 0.00

      เพิ่มระหวางป 250,95 11.4 250,951 13.1 250,95 14.0
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1 4 4 1 9

      ลดระหวางป  - 0.00 - 0.00 - 0.00

      ยอดปลายป 

250,95
1

11.4
4 250,951

13.1
4 

250,95
1

14.0
9

   ยังไมไดจดัสรร       

         ยอดตนป 

612,46
3

27.9
3 477,417

24.9
9 

677,33
5

38.0
3

         เพิ่มระหวางป-กําไรสุทธิ  
698,67

8
31.8

6 453,811
23.7

6 
383,00

8
21.5

1

         ลดระหวางป-เงินปนผลและ
สํารองหุนทุนซื้อคืน 

(416,84
7)

(19.0
1)

(318,76
5)

(16.6
9) 

(582,92
6)

(32.7
3)

         ยอดปลายป 

894,29
4

40.7
8 612,463

32.0
6 

477,41
7

26.8
1 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสวน
ของเจาของ   

(หนวย:พัน
บาท)

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 
(ตอ)  งบการเงนิรวม
 2555 % 2554 % 2553 % 
องคประกอบอื่นสวนของเจาของ
ผลตางจากการแปลง 
คางบการเงนิ       

         ยอดตนป 

(37,365
)

(1.70
) (37,045)

(1.94
) 

(20,394
)

(1.15
)

         เพิ่มระหวางป 2,204 0.10 (320)
(0.02

) 
(16,651

)
(0.93

)

         ลดระหวางป - 0.00 - 0.00 - 0.00

         ยอดปลายป 

(35,161
)

(1.60
) (37,365)

(1.96
) 

(37,045
)

(2.08
)

   ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ
มูลคาของหลักทรัพยเผือ่ขาย       

         ยอดตนป 283 0.01 155 0.01 126 0.01

         เพิ่มระหวางป 141 0.01 128 0.01 29 0.00

         ลดระหวางป - 0.00 - 0.00 - 0.00

         ยอดปลายป 424 0.02 283 0.01 155 0.01

   ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี       

         ยอดตนป (66)
(0.00

) - 0.00 - 0.00

         ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชี 1,588 0.07 (39)

(0.00
) (32)

(0.00
)

         เพิ่มระหวางป (27)
(0.00

) (7)
(0.00

)

         ลดระหวางป - 0.00 - 0.00 - 0.00

         ยอดปลายป 1,522 0.07 (66)
(0.00

) (39)
(0.00

)
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หุนทุนซื้อคนื       

      ยอดตนป 

(250,95
1)

(11.4
4)

(250,95
1)

(13.1
4) - 0.00

      เพิ่มระหวางป - 0.00 - 0.00 
(250,95

1)
(14.0

9)

      ลดระหวางป  - 0.00 - 0.00 - 0.00

      ยอดปลายป 

(250,95
1)

(11.4
4)

(250,95
1)

(13.1
4) 

(250,95
1)

(14.0
9)

สวนไดเสยีท่ีไมมีอาํนาจควบคุม       

      ยอดตนป 69,201 3.16 74,768 3.91 87,651 4.92

      เพิ่มระหวางป 7,332 0.33 9,024 0.47 
(12,882

)
(0.72

)

      ลดระหวางป  

(10,582
)

(0.48
) (14,592)

(0.76
) - 0.00

      ยอดปลายป 65,951 3.01 69,201 3.62 74,769 4.20

รวมสวนของเจาของ 

2,192,7
85

100.
00

1,910,2
70

100.
00 

1,781,0
12

100.
00
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งบกระแสเงนิสด      
(หนวย:พัน

บาท)

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม      
งบการเงนิ

รวม
 2555  2554  2553  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   
กําไรกอนภาษีเงินได 932,15

5 695,274  552,07
3

ปรับปรุง :   
คาเสื่อมราคาและคาตัดจาํหนาย 260,49

2 263,719  261,35
7

(กําไร) ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจาก
อัตราแลกเปล่ียน  (695) (227)  451

กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจรงิจากเงินลงทุน
ช่ัวคราว 

(14,160
) (1,837)  (1,820)

หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลับ) - -  (2,130)
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุน

ในบริษัทรวม 
(18,434

) 417  (4,507)
กําไรจากการขายเงินลงทุนของบรษิัท

ยอย 
(19,046

) -  -
ขาดทุนจากการดอยคาของทีด่ิน 

อาคารและอุปกรณ 1,000 -  -
ขาดทุนจากการตัดจาํหนายสินทรพัย

ถาวร 15,496 7,624  9,835
ขาดทุนจากการตัดจาํหนายสินทรพัย

ไมมีตัวตน - -  1,969
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน

ช่ัวคราว - (750)  (246)
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (593) (363)  (1,089)
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว - -  (675)
คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชน

พนักงาน 15,593 12,761  10,772
รายไดดอกเบี้ยรับ (16,178

) (10,985)  (3,445)
ดอกเบี้ยจาย 4,647 3,887  3,310

 1,160,2
77 969,521  825,85

4
   

ลูกหน้ีการคาเพิ่มขึ้น (41,992
) (9,786)  (11,230

)
สินคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (31,278

) (36,256)  3,298
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 5,885 (8,389)  38,833
เงินมัดจําระยะยาวเพิม่ขึ้น (14,844

) (17,060)  (5,623)



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

  หนา  79 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) 
ลดลง 

(11,125
) (15,980)  1,983

เจาหน้ีการคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 101,22
6 41,659  73,382

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสทิธิ
พิเศษ   

แกลูกคาลดลง 1,398 (2,084)  (339)
ภาษมูีลคาเพิ่มรอนําสงเพิ่มขึ้น 24 9,817  10,364
หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 8,789 (824)  9,667
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 42 782  821

เงนิสดรบัจากการดาํเนินงาน 1,178,4
02 931,400  947,00

9
ดอกเบี้ยรับ 18,205 7,013  3,380
จายเงินผลประโยชนพนักงาน (2,770) (2,366)  (439)
จายดอกเบี้ย (4,647) (3,887)  (3,310)
จายภาษีเงินได (244,45

4)
(190,65

0)  (138,65
2)

เงนิสดสทุธไิดมาจากกจิกรรม
ดาํเนนิงาน 

944,73
6 741,510  807,98

8
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งบกระแสเงนิสด      
(หนวย:พัน

บาท)

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม (ตอ)      
งบการเงนิ

รวม
 2555  2554  2553  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

เงินฝากธนาคารท่ีใชเปนหลักประกัน
เพิ่มขึ้น (3,755) -  (15,108

)
เงินสดจายเพื่อซือ้เงินลงทุนช่ัวคราว (441,48

8)
(903,72

2)  (510,50
0)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
ช่ัวคราว - 750,925  832,56

7
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว - -  675
เงินปนผลรับจากบริษทัรวม 3,390 -  -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของ

บริษัทยอย 19,390 -  -
เงินสดจายเพื่อซือ้เงินลงทุนระยะยาวอื่น (10,000

) -  -
เงินสดจายเพื่อซือ้สินทรัพยถาวร (291,74

0)
(334,80

8)  (318,57
0)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 1,129 433  1,860
เงินสดจายเพื่อซือ้สินทรัพยไมมีตัวตน (5,502) (2,072)  (728)
เงินสดจายเพื่อซือ้สิทธิการเชา (2,246) (17,687)  -

เงนิสดสทุธ ิ(ใชไปใน) ไดมาจาก
กจิกรรมลงทุน 

(730,85
2)

(506,93
1)  (9,804)

   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมระยะสัน้   

จากสถาบันการเงิน (1,580) 1,580  208
เงินสดจายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน

กูยืมระยะสัน้   
จากสถาบันการเงิน - (3,747)  -

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 

(16,649
)  (22,361)  (2,447)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 10,431  62,094  71,891

จายปนผลแกผูไมมีอํานาจควบคมุของ
บริษัทยอย (4,813)    

เงินสดจายหน้ีสินระยะยาวตามสัญญา
เชาการเงิน (4,710)  (4,439)  (3,848)

เงินสดจายเพื่อซือ้หุนทุนซื้อคืน - -  (250,95
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1)
เงินปนผลจาย (416,83

1)  (322,41
4)  

(327,34
9)

เงนิสดสทุธใิชไปในกจิกรรมจดัหา
เงนิ 

(434,15
2)  (289,28

8)  
(512,49

6)
   

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียัง
ไมไดเกิดขึน้จริง      

ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 14 227  (315)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (9,077) (14,930)  (18,286

)
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด (ลดลง) 
เพิ่มขึ้นสุทธิ 

(229,33
1) (69,411)  267,08

8
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 
มกราคม  

672,78
9 742,201  475,11

3
เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

443,45
8 672,789  742,20

1
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  (3) อัตราสวนทางการเงนิทีส่าํคัญ 
 

 สิ้นสดุ 31 ธันวาคม 
อัตราสวนทางการเงนิ 2555 2554 2553 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)  

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.70 1.60 1.62

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.42 1.32 1.35

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.93 0.82 1.05

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 31.42 31.37 30.50

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 11.62 11.63 11.97

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 13.58 14.66 14.19

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 26.88 24.89 25.72

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 8.88 8.85 8.14

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 41.10 41.23 44.82

Cash cycle (วัน) (2.60) (4.70) (7.13)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability ratio) 

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 46.91 44.78 44.94

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ) 14.07 11.90 10.43

อัตรากําไรอื่น (รอยละ) 1.64 1.06 1.00

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ) 102.87 105.99 146.67

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 10.67 7.64 7.18

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) 35.68 25.59 20.92

อัตราสวนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนนิงาน (Efficiency ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 21.82 15.63 13.87

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ) 75.00 59.11 55.46

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.05 2.05 1.93
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อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.57 0.59 0.55

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 149.70 140.71 201.22

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.81 0.86 2.34

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 83.14 86.45 83.23
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11.2 คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการ  

 

 การวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษิัทและบรษิัทยอย 
(“ กลุมบรษิัท”) 

 

สรปุผลการดาํเนนิงานป 2555 
 ในป 2555 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 6,527 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 648 ลานบาท โดยมีอัตราการ
เติบโตรอยละ 11.03 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 708 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน 
254 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 55.97  

 

รายไดจากการขายและบรกิาร 
รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 5,879 ลานบาท ในป 2554 เปน 

6,527 ลานบาทในป 2555 หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 11.03 สามารถ
แบงแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนายได ดังนี้  

 

รายไดแยกตามประเภทชองทางการจัดจาํหนาย             
     (หนวย: ลานบาท) 

ชองทางการจาํหนาย 
ป 2555 ป 2554 เพิ่มขึ้น

(ลดลง ) 
รอยละ 

จาํนวน
เงนิ 

รอย
ละ 

จาํนวน
เงนิ 

รอย
ละ 

ธุรกิจรานอาหารและเบเกอร่ี
ภายในประเทศ 

5,025 76.9
9 

4,557 77.5
1 

10.27

ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอ
รี่สําเร็จรูป 

645 9.88 561 9.54 14.97

ธุรกิจรานอาหารใน
ตางประเทศ 

853 13.0
7 

757 12.8
8 

12.68

อื่น ๆ *  4 0.06 4 0.07 0.00
รวมท้ังสิ้น  6,527  

100.
00 

5,879 100.
00 

 11.03
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 * รายไดจากการใหเชาสถานท่ีแกบุคคลภายนอก 

 

ธุรกจิรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ 
ในป 2555 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนรอยละ 76.99 ของรายไดจากการ

ขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 468 ลานบาท โดย
มีอัตราการเติบโตรอยละ 10.27 อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของ
รานอาหารและเบเกอรี่ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปดจุดขาย
เพ่ิมเติม ซึ่งในป 2555 บริษัทมีการขยายสาขารานอาหารและเบเกอร่ีภายใตแบ
รนดตางๆภายในประเทศจํานวน 46 สาขา โดยแบงเปนรานอาหาร 13 สาขา และ
รานเบเกอรี่ 33 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ วันสิ้นป 2555 ท่ี 417 สาขา โดย
แบงเปนรานอาหาร 116 สาขา และรานเบเกอรี่ 301 สาขา โดยบริษัทยังคง
มุงเนนการเปดสาขาใหมในพื้นท่ีตางจังหวัดตอเนื่องจากปกอน เน่ืองจากบริษัท
มองเห็น ศักยภาพและกําลังซื้อของผูบริโภคท่ีมีแนวโนมท่ีดีในภูมิภาคตางๆของ
ประเทศไทย และยังมีอัตราคาเชาและคาแรงงานท่ีต่ํากวาพื้นท่ีในเขตกรุงเทพฯ 
นอกจากนี ้ บริษัทยังไดมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดในดานการสงเสริม
การขายผานสื่อโฆษณาตางๆ เพื่อสรางความรูสึกท่ีดีและม่ันใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑตราสินคา (แบรนด) “ เอส แอนด พี” อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
บริษัทไดแสวงหาโอกาสในการนําผลิตภัณฑใหมภายใตแบรนดใหมเขามา
นาํเสนอตอผูบริโภคดวยเชนในปลายป 2555บริษัท ไดเปดรานอาหารญี่ปุน
ประเภทหมูชุบแปงทอด หรือทงคัตสึ ภายใตแบรนด Maisen ซึ่งไดรับการตอบรับ
จากผูบริโภคเปนอยางดี 

 
 
 

ธุรกจิขายสงอาหารและเบเกอรีส่าํเรจ็รปู 
ในป 2555 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนรอยละ 9.88 ของรายไดจากการขาย

และบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ ปกอนเปนจํานวน 84 ลานบาท โดยมี
อัตราการเติบโตรอยละ 14.97 เน่ืองจากบริษัทไดใชกลยุทธการขยายฐานลูกคา
ตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุมพันธมิตร
รานคารายใหมท่ีมีศักยภาพในการสนับ สนนุธุรกิจใหมีการเติบโตเพ่ิมขึ้น 
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ธุรกจิรานอาหารในตางประเทศ 
ในป 2555 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนรอยละ 13.07 ของรายไดจากการ

ขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 96 ลานบาท โดยมี
อัตราการเติบโตรอยละ 12.68 เนื่องจากคุณภาพของอาหารและการใหบริการใน
สาขาตางประเทศไดรับความนิยมจากลูกคาเพิ่มขึ้น โดยในป 2555 กลุมธุรกิจ
รานอาหารในตางประเทศไดเปดรานอาหารเพ่ิมขึ้น 2 สาขา ภายใตแบรนด 
Bangkok Beat Bistro ในประเทศมาเลเซีย และภายใตแบรนด Bangkok Jam 
3 สาขา ในประเทศสิงคโปร และไตหวัน 

 
 

    รายไดแยกตามรายผลิตภณัฑ                            
(หนวย: ลานบาท) 

ผลิตภณัฑ 
ป 2555 ป 2554 เพิ่มขึ้น

(ลดลง ) 
รอยละ 

จาํนวน
เงนิ 

รอย
ละ 

จาํนวน
เงนิ 

รอย
ละ 

เบเกอรี่  2,952 45.23 2,687 45.71 9.86 
อาหารและเครื่องด่ืมใน
ประเทศ 

1,919 29.40 1,732 29.46 10.80 

อาหารในตางประเทศ 853 13.07 757 12.88 12.68 

ผลิตภัณฑอาหาร ** 590 9.04 520 8.85 13.46 

ผลิตภัณฑอื่น ๆ ***  213 3.26 183 3.10 16.39 
รวมท้ังสิ้น  6,527  

100.0
0

5,879 100.0
0 

 11.03 

**  ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบดวย อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ไส
กรอก เยลล่ี และผลิตภัณฑกล่ินสี 
*** ประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิตภายใตแบรนด S&P สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ และรายไดจากการใหเชาสถานที่ 
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 ในป 2555 ผลิตภัณฑเบเกอรี่ยังคงครองสัดสวนสวนแบงรายไดจาก
การขายและบริการสงูท่ีสุด คือรอยละ 45.23 ในขณะท่ีสัดสวนของอาหารและ
เครื่องด่ืมในประเทศอยูท่ีรอยละ 29.40 ดานอัตราการเติบโตของยอดขายกลุมเบ
เกอรี่ มีอัตราการเติบโตอยูท่ีรอยละ 9.86 โดยเปนผลจากการขยายสาขาใหมและ
การเพิ่มยอดขายในสาขาเดิมโดยการพัฒนา     รูปแบบผลติภัณฑใหมีความ
หลากหลายและเปนท่ีตองการของกลุมผูบริโภค การสงเสริมการขายในรูปแบบ
ตาง ๆ สวนอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 10.80 
โดยบริษัทไดมีการปรับเพิ่มรายการอาหารใหม ๆ การเพ่ิมรายการอาหารเพื่อ
สุขภาพ การจัดกลุมชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลตาง ๆ ซึ่งทําใหบริษัทไดรับการ
ตอบรับจากกลุมลูกคา  ท้ังรายเกาและรายใหมเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 

ตนทนุขายและตนทนุการใหบรกิาร 
ในป 2555 บริษัทมีอัตราสวนตนทุนขายและการบริการ ลดลงจากรอยละ 

55.22 ในป 2554 เปนรอยละ 53.09 เนื่องจากการดําเนินนโยบายการจัดซื้อท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับในปนี้ราคาวัตถุดิบไมมีความผันผวนเหมือนปกอนมีผล
ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนวัตถุดิบได  

 
คาใชจาย 
ป 2555 สัดสวนคาใชจายรวมตอรายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 33.95 ในป 2554 เปนรอยละ 34.49 เปนผลมาจากคาใชจายการตลาด
เพิ่มขึ้น เพ่ือเพิ่มการรับรูในแบรนด และผลิตภัณฑของบริษัท และคาใชจาย
พนักงานเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานในเดือนเมษายน 
2555 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสัดสวนคาใชจาย    ในการขายตอรายได
จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.12 ในป 2554 เปนรอยละ 3.16 
และคาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 29.93 ในป 2554 เปนรอยละ 
30.53 ในป 2555  

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

  หนา  88 
 

กาํไรสุทธ ิ
จากการขยายตัวของรายไดจากการขายและบริการในป 2555 ประกอบกับ

ประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจาย    ในการขายและบริการ มีผลใหอัตรา
กําไรสุทธิตอรายไดสุทธิจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.72  ในป 
2554  เปนรอยละ 10.84  ในป 2555  โดยกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 454 ลานบาท 
ในป 2554  เปน  708 ลานบาท ในป 2555     เพิ่มขึ้น 254 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ  55.97  และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนบริษัทใหญเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ  25.59 ในป 2554 เปนรอยละ35.68 ในป 2555 
 

ประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน 
กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.63 ในป 

2554 เปนรอยละ 21.82 ในป 2555 เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทท่ีปรับตัว
เพ่ิมขึ้น  

 
ภาพรวมฐานะทางการเงนิและกระแสเงินสดป 2554 
กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2555 จํานวน 3,448 ลานบาท 

ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนในสัดสวน    รอยละ 52.85 และสินทรัพยไม
หมุนเวียนรอยละ 47.15 ในขณะท่ีหนี้สินหมุนเวียนมีสัดสวนเพียงรอยละ 31.13 
ของสินทรัพยรวม กลุมบริษัทจึงมีสภาพคลองในระดับท่ี 1.70 เทา เน่ืองจากเปน
ธุรกิจท่ีมีเงินหมุนเวียนสูงจากการขาย         เปนเงินสดเปนสวนใหญ 

 
ในดานกระแสเงินสดนั้น มีเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 945 

ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับกอนภาษีเงินไดจํานวน 1,189 ลานบาท ใน
ระหวางปมีการจายภาษีเงินไดจํานวน 244 ลานบาท  
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สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดท่ีใชในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหา
เงินนั้น ประกอบดวยเงินสดจาย        จากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 442 
ลานบาท การลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 292 ลานบาท ซึ่งเปน  
ผลมาจากกลุมบริษัทมีการลงทุนในเคร่ืองจักรเพื่อใชในการผลิตและการลงทุนใน
การกอสราง และเครื่องตกแตง อุปกรณ เน่ืองจากการขยายสาขาของรานอาหาร
และเบเกอรี่ นอกจากนี้ไดใชเงินสดในการจายเงินปนผลจํานวน 417 ลานบาท     
เม่ือรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานและรายการยอยอื่น ๆ แลว 
กลุมบริษัทมีเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 229 ลานบาท โดยเมื่อรวมกับเงินสดที่มีอยู 
ณ วันตนป 2555 จํานวน 672 ลานบาทแลว ทําใหมีเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดเพื่อใชในกิจการ ณ วันสิน้ปจํานวน 443 ลานบาท  

 
11.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

 
(1)    คาตอบแทนจากการสอบบญัช ี (audit fee) 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี     ใหแก 

   (บาท) 
  - ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม
 3,170,000.- 
  - สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บคุคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกับ 
   ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดในรอบป
บัญชี 
   ท่ีผานมา - ไมมี - 
 

(2)   คาบรกิารอืน่  (non-audit fee) 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแกการ
ตรวจสอบสถานะของกิจการ       (Due Diligence) การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ (Feasibility Study)  และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา   ใหแก
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     (บาท) 
  - ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมา   
63,000 
  - สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บคุคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกับ 
   ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีท่ีผาน
มา  - ไมมี - 
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12. ขอมลูอืน่ทีเ่กีย่วของ 
 
  - ไมมี -  
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หนา   80 
 

สวนที ่ 2  
 

การรับรองความถกูตองของขอมลู 
 
 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว 
ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ 
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี ้
บริษัทขอรับรองวา 
 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง  ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  
 (2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทได
เปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ  ท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตอง
ครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 (3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบ
การควบคมุภายใน รวมท้ัง การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีชุดเดียวกันกับท่ี
บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นายประเวศวุฒิ  ไรวา 
เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อ
ของ นายประเวศวุฒิ  ไรวา กาํกับไว บรษิัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรบั
รองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 
 
 
             ชือ่   ตาํแหนง ลายมอืชือ่ 
 
 
 1. นายประเวศวุฒิ   ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ                    
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หนา   81 
 

 
 
 2. นางเกษสุดา   ไรวา กรรมการรองผูจัดการใหญ                   
 
 

   ชือ่ ตาํแหนง ลายมอืชือ่ 
 
 

ผูรับมอบอํานาจ       นายประเวศวุฒิ    ไรวา  กรรมการผูจัดการใหญ              

 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  1 

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

นางภัทรา  ศิลาออน 71 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ 7.11 พี่สาวคนโต ทั้ง  5  ป / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 

ประธานกรรมการ       สาขาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจ 

  ประธานกรรมการ       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

    

  ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์     
       Doctor in Letters (Honorary)     
       Pine Manor College, 

Massachusetts, USA 
    

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ     
       มหาวิทยาลัยบอสตัน 

สหรัฐอเมรกิา 
    

รอยโทวรากร  ไรวา 65 ปริญญาโท M.A. (Economics) 2.10 นองชายคนที่ 
1 

ทั้ง  5  ป / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) /  



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

รองประธานกรรมการ       มหาวิทยาลัยอินเดยีนา 
สหรัฐอเมรกิา 

  รองประธาน
กรรมการ 

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ประธานกรรมการบรหิาร  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต   ประธาน
กรรมการบริหาร 

   

       (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    

       
นายประเวศวุฒิ  ไรวา 62 ปริญญาตรี Political Science 5.83 นองชายคนที่ 

3 
ทั้ง 5 ป/ บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 

จํากัด (มหาชน) /  
กรรมการผูจัดการใหญ       มหาวิทยาลัยอินเดยีนา 

สหรัฐอเมรกิา 
  กรรมการผูจัดการ

ใหญ 
      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

   โครงการอบรม จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

  กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลล็อป
เมนท จํากัด  

   - Modern Managers Program 
(MMP) 

           (มหาชน) / ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย 

   - Modern Marketing     



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

Management (MMM) 
  ประกาศนียบัตร Director Certification 

Program (DCP) 
    

  ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program (DAP) 

    

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

    

นายขจรเดช   ไรวา 63 ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต 1.96 นองชายคนที่ 
2 

ทั้ง  5  ป / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 

กรรมการบริหาร       จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย (พ.ณ.)   กรรมการบริหาร       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   ประกาศนียบัตร Director Certification 

Program (DCP) 
    

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

     

       
นางเกษสุดา   ไรวา 59 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร 7.25 ภรยิาของ 2556 – ปจจุบัน/ บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

จํากัด (มหาชน) /  
กรรมการบริหาร     มหาวิทยาลัยนอรธอสิเทิรน 

บอสตัน, สหรัฐอเมริกา 
 นายประเวศ

วุฒิ  ไรวา 
กรรมการสรรหา
และกําหนด 

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

กรรมการรองผูจดัการ
ใหญ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและ
การธนาคาร

  คาตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกาํหนด     วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ   2551 – ปจจุบัน/  
คาตอบแทน    ประกาศนียบัตร Director 

Accreditation Program (DAP) 
  กรรมการรอง

ผูจัดการใหญ 
 

     สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย

  2537 – ปจจุบัน/  

  หลักสูตรผูบริหารระดบัสูง รุน 
10/2553 

  กรรมการบริหาร  

      สถาบันวทิยาการตลาดทุน   2533 – ปจจุบัน/ บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล 
จํากัด / 

  หลักสูตรภูมิพลังแผนดนิ รุน 1    กรรมการผูจัดการ
ใหญ

       ธุรกิจรานอาหารใน
ตางประเทศ

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
       



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

นายวทิูร   ศิลาออน 45 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 1.07 บุตรชายของ 2555 – ปจจุบัน / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 

กรรมการและเลขานุการ
บริษัท 

      มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลาย
นา แชปเปลฮิล

 นางภัทรา  
ศิลาออน

ประธาน
กรรมการบริหาร

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       ประเทศสหรัฐอเมรกิา   ความเสี่ยง  

รองผูจัดการใหญอาวุโส
ธุรกิจอาหาร 

 ปริญญาตรี ดานการบรหิารการ
โรงแรมและอาหาร

  2553 – ปจจุบัน /  

ในประเทศ       มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา

  กรรมการ  

       
นายวทิูร   ศิลาออน  
(ตอ) 

 ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 

  2550 – 2553/  

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

  กรรมการบริหาร  

  ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program(DAP) 

  2551 – ปจจุบัน /  

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

  รองผูจัดการใหญ
อาวโุส
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ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

     ธุรกิจอาหารใน
ประเทศ

 

     2549 – 2551 /  
     รองผูจัดการใหญ

สายพัฒนา
 

     ธุรกิจการตลาด
รานอาหาร 

 

     2545- 2549 /  
     ผูจัดการฝาย

พัฒนาธุรกิจ
 

       
นางสาวคัทลียา  แสง
ศาสตรา 

65 ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต (เกียรติ
นิยม) 

0.011 ไมมี ทั้ง  5 ป / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 

กรรมการอสิระ      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   กรรมการอสิระ
และ 

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 โครงการอบรม - Controllership   ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   กรรมการ , บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  7 

 

ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

กรรมการบรหิาร (มหาชน) / ธุรกิจ 
  Management Development 

Program JJ Kellogg 
         ผลิตและจําหนายวัสดุ

กอสราง กระเบื้อง 

       North Western University          เซรามิค

  ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program (DAP) 

    

      สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

    

       

       

       

นางสาวโสภาวดี  อุตต
โมบล 

53 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  - ไมมี ทั้ง  5 ป / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) /  

กรรมการอสิระ       จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   กรรมการอสิระ
และ 

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  8 

 

ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

กรรมการตรวจสอบ  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต   กรรมการ
ตรวจสอบ 

 

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   กรรมการอสิระ
และ 

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร 
จํากัด (มหาชน)  

  ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program (DAP) 

  กรรมการ
ตรวจสอบ 

    / ธุรกิจโรงพยาบาล 

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

    

  ประกาศนียบัตร Audit Committee 
Program (ACP) 

    

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

    

       
นายอวิรุทธ  วงศพุทธ
พิทักษ 

65 M.B.A. Accounting Information 
System 

 - ไมมี 2553 - ปจจุบัน / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 

กรรมการอสิระ       New York University, U.S.A.   กรรมการอสิระ       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  9 

 

ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนด 

 ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต   ประธานกรรมการ
สรรหา 

 

คาตอบแทน       จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   และกําหนด
คาตอบแทน 

 

  ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 

  2552 – ปจจุบัน / ธนาคาร ทหารไทย จาํกัด 
(มหาชน) / 

  บทบาทคณะกรรมการในการกาํหนด
นโยบาย 

  กรรมการอสิระ
และ 

       ธุรกิจบริการดานการเงิน 

  คาตอบแทน   กรรมการ
ตรวจสอบ 

 

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

  2549 – ปจจุบัน / บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ 
จํากัด (มหาชน)  

     กรรมการอสิระ
และ 

        / ธุรกิจการสือ่สาร 

       

       



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  10 

 

ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

       

นายอวิรุทธ  วงศพุทธ
พิทักษ (ตอ) 

    ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ปูนซเิมนตไทย จํากัด 
(มหาชน) / 

     ที่ปรึกษาฝาย
จัดการ 

       ธุรกิจผลิตและ จาํหนาย
เคมีภัณฑ กระดาษ 

             ผลิตภณัฑกอสราง 

     2546 – ปจจุบัน / บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ 
จํากัด (มหาชน) 

     กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

       ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ
พลาสติกทกุชนิด 

     2538 – ปจจุบัน / บริษัท เทเวศประกันภยั จํากัด 
(มหาชน) / 

     กรรมการ        ธุรกิจการประกันภัย 

       

นางปทมาวลัย  รัตนพล 57 ปริญญาโท ดานบรหิารธุรกิจ 0.01 ไมมี 2553 – ปจจุบัน / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) /  



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  11 

 

ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

กรรมการ       Emporia State University   กรรมการ       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กรรมการสรรหาและ
กําหนด 

      ประเทศสหรัฐอเมรกิา   กรรมการสรรหา
และ 

 

คาตอบแทน  ปริญญาตรี  คณะพาณชิยศาสตรและ
การบัญชี 

  กําหนด
คาตอบแทน 

 

       จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   2542 – ปจจุบัน / บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) / 

  ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 

  ประธานเจาหนาที่
ฝาย 

      และบรษิัทในเครือ / ธุรกิจจัด
จําหนายสินคา 

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

  ทรัพยากรบคุคล      แฟชั่นจากตางประเทศ 

     ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) / 

             และบริษัทในเครือ / ธุรกิจ
เครือขาย 

             รานอาหารบริการดวน 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  12 

 

ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

       

       

       

นายปยะ  ซอโสตถิกุล 42 ปริญญาโท ดานบรหิารธุรกิจ (MBA)  - ไมมี 2555 – ปจจุบัน / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) /  

กรรมการอสิระ       Harvard University   กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

กรรมการตรวจสอบ       ประเทศสหรัฐอเมรกิา   2554 – ปจจุบัน /  

กรรมการสรรหาและ
กําหนด 

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ดาน
วิศวกรรมเคมี 

  กรรมการอสิระ  

คาตอบแทน  Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 

  กรรมการ
ตรวจสอบ 

 

กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

      ประเทศสหรัฐอเมรกิา   กรรมการสรรหา
และกําหนด 

 

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ดาน
วิศวกรรมเคมี 

  คาตอบแทน  



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  13 

 

ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

       Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 

  2544 – ปจจุบัน / บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

       ประเทศสหรัฐอเมรกิา   กรรมการบริหาร        ธุรกิจสถาบันการเงิน 

  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร            - ปจจุบัน / บริษัท ซคีอน จํากัด / 
  Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) 
  กรรมการบริหาร        ธุรกิจรับเหมากอสราง

อาคารทุกชนิด 

       ประเทศสหรัฐอเมรกิา            - ปจจุบัน / บริษัท ไทยชูรส จํากัด / 
  ประกาศนียบัตร Director 

Accreditation Program (DAP) 
  กรรมการบริหาร        ธุรกิจผลิตและ จาํหนายผง

ชูรส 

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

            - ปจจุบัน / บริษัท นันยางมารเก็ตติ้ง จํากัด / 

     กรรมการ        ธุรกิจคาสง คาปลีก รองเทา
ผาใบ รองเทานันยาง 

                - ปจจุบัน / บริษัท นันยางอุตสาหกรรม 
จํากัด / 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  14 

 

ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

      กรรมการ        ธุรกิจคาสง คาปลีก รองเทา
ผาใบ รองเทานันยาง 

               - ปจจุบัน / บริษัท ซคีอน ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) / 

     กรรมการบริหาร        ธุรกิจใหเชาพื้นที่ 

       

       

นายปยะ  ซอโสตถิกุล 
(ตอ) 

              - ปจจุบัน / บริษัท เอราวัณนา จาํกัด / 

     กรรมการบริหาร        ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

               - ปจจุบัน / บริษัท สยามเฮาซิ่ง จํากัด / 
     กรรมการบริหาร        ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 
       

นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 42 ปริญญาตรบีริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ  - ไมมี 2555 – ปจจุบัน / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  15 

 

ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

ระหวางประเทศ    จํากัด (มหาชน) /  
กรรมการ       Washington State University, 

Pullman, WA,,  
  กรรมการ       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

กรรมการบริหารความ
เสี่ยง  

       สหรัฐอเมริกา   กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง   

 

  ปริญญาตรบีริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด 

  2553 – ปจจุบัน / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 

       Washington State University, 
Pullman, WA,  

      
กรรมการบริหาร 

     ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

       สหรัฐอเมริกา   2552 – ปจจุบัน / บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) / 

  ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 

     ประธาน
เจาหนาที่ฝาย 

      และบรษิัทในเครือ / ธุรกิจจัด
จําหนายสินคา 

        Australian Institute of Company 
Directors  

     ทรัพยากร
บุคคล 

     แฟชั่นจากตางประเทศ 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

        Association   2545 – ปจจุบัน / บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) / 

  ประกาศนียบัตร Director Finance  
Program (DFP) 

    รองประธาน
กรรมการ 

     ธุรกิจเครือขายรานอาหาร
บริการดวน                

         Australian Institute of Company 
Directors  

    

        Association     

       

       

       

       

นางพัชรี  จนัทรโชติ 61 ประกาศนียบัตรพาณชิย 0.025 ไมมี ทั้ง  5  ป / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน)  / 

รองผูจัดการใหญสาย       โรงเรยีนเจาพระยาพาณิชยการ   รองผูจัดการใหญ       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

ปฏิบัติการสาขา สาย
       ปฏิบัติการสาขา  

       
นายสมจิตร  กิติธีระกุล 51 ปริญญาโท ศิลปศาสตร  - ไมมี ทั้ง  5  ป / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 

จํากัด (มหาชน) / 
รองผูจัดการใหญ
สายการผลิตเบเกอรี่ 

      มหาวิทยาลัยรามคาํแหง   รองผูจัดการใหญ
สายการ 

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

   ปริญญาตรี เทคโนโลยชีีวภาพ   ผลิตเบเกอรี ่  

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
       
นายจงชนะ  จันทมาศ 48 ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต  - ไมมี ทั้ง  5  ป /  
รองผูจัดการใหญ
สายการผลิตอาหาร 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

  รองผูจัดการใหญ
สายการ 

บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ผลิตอาหาร       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

       



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

นายภากรณ  ทิวเจรญิ 42 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - ไมมี 2551 – ปจจุบัน / 
รองผูจัดการใหญสาย
การขาย 

      SASIN – Kellogg Program   รองผูจัดการใหญ
สายการขาย 

บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 

   ปริญญาตรี  สาขาการตลาด           ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   2548 – 2550 /   
     ผูบรหิารดาน

การตลาดและ 
บริษัทเครอืซิเมนตไทย (SCG)  / 

     ตางประเทศ       ธุรกิจผลิตและจัดจําหนาย
เคมีภัณฑ 

       

       

นางกัลยุพา  อัชชะกุล
วิสุทธิ์ 

52 ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) 

- ไมมี 2555 – ปจจุบัน / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 

รองผูจัดการใหญสาย
บัญชีและการเงิน 

      จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   รองผูจัดการใหญ
สายบัญชี 

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

  ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย  

  และการเงิน  

       ตั้งแตป พ.ศ. 2529   2541 – 2551 /  
     ผูจัดการฝายบัญชี  
       

 



บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั ในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม

บรษิทั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
รายชือ่ อส แอนด์ พอส แอนด ์พเอส แอนด์ พอีส แอนด์ พอส แอนด์ พภทัรา อส แอนด์ พธมี ฟู้ ดส ์ เอส เค ภทัรา พาทโิอ ภทัรา ภทัรา างกอกแจางกอกแจ เอช ดี ฟู้ ดเฮา้ส ์ เอส.อาร.์

ซนิดเิคท แอสเซทเตอรเ์นช ัน่แนล ฟูฟู้้ ด โซลูช ัน่โกลเบลิ (เจนีวา) รสทวัรองท (พีทีอี) เคเทอร ิง่ ไตห้วนั ไตห้วนั ปกักิง่ เวยีนนา ไตห้วนั มาเลเซยีสทรบิวิเตอรเคเทอรร์ ิง่ เอสเตท
1.  นางภทัรา  ศลิาอ่อน x x x / / / / / x

2. ร้อยโทวรากร  ไรวา // // // // //

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

4. นายขจรเดช  ไรวา // // // // x / //

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

6. นายวิทรู  ศลิาอ่อน // // // / /

7. นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา /

8. นางสาวโสภาวด ี  อตุตโมบล /

9. นายอวิรุทธ์  วงศพ์ทุธพิทกัษ์ /

10. นางปัทมาวลยั  รัตนพล /

11. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค /

12. นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ /

13. นางพรพิไล  ไรวา // // //

14. นางพนัทิพา ไรวา // // // //

15. นางจนัท์นิภา  สรุิยง /

16. นางพชัรี  จนัทรโชติ
17. นายสมจิตร  กิตธิีระกลุ
18. นายจงชนะ  จนัทมาศ
19. นายภากรณ์  ทิวเจริญ
20. นางกลัยพุา  อชัชะกลุวิสทุธิ์

หมายเหตุ :
 X    ประธานกรรมการ //     กรรมการบริหาร เอส เค เคเทอรงิ เอส เค เคเทอรงิ พทีอีี จํากัด
/     กรรมการ ภัทรา ไตห้วัน บรษิัท ภัทรา ไตห้วัน จํากัด (หยดุดาํเนินการตงัแตเ่ดอืนกนัยายน 2550)
เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากัด (มหาชน) พาทโิอ ไตห้วัน บรษิัท พาทโิอ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด (หยดุดาํเนินการตงัแตเ่ดอืนตลุาคม 2554)
เอส แอนด ์พ ีแอสเซท บรษิัท เอส แอนด ์พ ีแอสเซท จํากัด ภัทรา ปักกงิ บรษิัท ภัทรา อนิเตอรเ์นชนัแนล เรสทัวรองท์ แมเนจเมน้ท์ (ปักกิง)จํากดั
เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชั บรษิัท เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล ฟู้ดส์ จํากัด ภัทรา เวยีนนา ภัทรา เรสทัวรองท,์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช
เอส แอนด ์ฟู้ด โซลชูนั บรษิัท เอส แอนด ์ฟู้ด โซลชูนั จํากัด บางกอกแจม (ไต้หวนั) บรษิัท บางกอกแจม จํากัด (ไต้หวนั)
เอส แอนด ์พ ี โกลเบลิ บรษิัท เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จํากัด บางกอกแจม (มาเลเซียบรษิัท บางกอกแจม จํากัด (มาเลเซีย)
ภัทรา (เจนีวา) ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ เอช ดี ดสิทรบิวิเตอบรษิัท เอช ด ีดสิทรบิวิเตอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั

เอส แอนด ์พ ี เรสทัวรองทบรษิัท เอส แอนด ์พ ีเรสทัวรองท ์จํากัด ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ ิง่ บรษิัท ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ ิง่ เซอรว์สิเซส จํากัด
ธมี ฟู้ดส ์(พีทีอี) ธมี ฟู้ดส์ พทีอี ีจํากัด
  

เอกสารแนบ 2  หน้า 1

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 3  อืน่ ๆ 
 
 
  - ไมมี -  
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