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ส�วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ 

บริษัทเอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุ!มบริษัทในเครือประกอบธุรกิจร�านอาหาร กาแฟ และเครื่องดื่ม 
ร�านจําหน!ายผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ และอาหารสําเร็จรูปต!างๆ พร�อมท้ังเป3นผู�ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต�ช่ือ เอส แอนด� พี 
ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ�สินค�าและบริการ และโครงสร�างกลุ!ม บริษัท เอส แอนด� พี ดังต!อไปน้ี 
 

1.1 กลุ�มธุรกิจท่ีดําเนินการโดย บริษัท เอส แอนด' พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

1.1.1 ธุรกิจร+านอาหารและร+านเบเกอร่ีในประเทศ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีร�านอาหารและร�านเบเกอรี่ท่ีดําเนินการอยู!ภายใต�การดําเนินการของ เอส แอนด�  
พี รวม 461 สาขา ถือเป3นช!องทางจัดจําหน!ายท่ีสําคัญและทํารายได�หลักของบริษัท ซ่ึงบริษัทได�วางตําแหน!งผลิตภัณฑ�และ 
บริการของร�านแยกตามกลุ!มลูกค�าเป@าหมายโดยแต!ละร�านมีความโดดเด!นเฉพาะตัวท่ีแตกต!างกัน ท้ังน้ีเพ่ือให�สามารถเข�าถึง 
และครอบคลุมกลุ!มลูกค�าเป@าหมายอย!างท่ัวถึง อาทิ ร�านอาหารและร�านเบเกอรี่ เอส แอนด� พี มุ!งเน�นกลุ!มลูกค�าในวงกว�าง  
(Mass Customization) ในขณะท่ีร�านอาหารแบรนด�อ่ืนมุ!งเน�นกลุ!มลูกค�า ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty  
Restaurant) โดยสรุปรายละเอียดของร�านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของบริษัท ได�ดังน้ี 

 

กลุ�มร+านอาหารและเบเกอร่ี 
จํานวนสาขา 

กรุงเทพและปริมณฑล ต�างจังหวัด รวม 

S&P Restaurant & Bakery 61 48 109 

S&P Bakery Shop  113 223 336 

BlueCup 2 1 3 

Vanilla Group 4 - 4 

Patio 1 - 1 

Bangkok Shokudo 1 - 1 

Patara 1 - 1 

Grand Seaside - 1 1 

Maisen 3 1 4 

Umenohana 1 - 1 

รวม 187 274 461 
 

หมายเหตุ :  บริษัทมีเคาน�เตอร�กาแฟ “BlueCup” อยู!ในร�านอาหารและเบเกอรี่ S&P จํานวน 250 แห!ง 
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(1) S&P Restaurant & Bakery 

ร�านอาหารท่ีให�การบริการเต็มรูปแบบด�วยอาหารไทยและนานาชาติหลากหลาย เครื่องดื่ม และของหวานท่ีมีให� 
เลือกมากมาย อาทิ เครื่องดื่ม BlueCup ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ ไอศกรีม รวมถึงสินค�าพร�อมรับประทานมากมาย ใส!ใจในทุกราย 
ละเอียด คุณภาพ ความสดใหม! ความสะอาด ความปลอดภัยตลอดจนการเลือกคัดสรรวัตถุดิบอย!างมีคุณภาพ สร�างสรรค�เมนู 
จากเชฟมืออาชีพ โดยให�บริการลูกค�าหลากหลายกลุ!มตั้งแต!วัยรุ!น คนทํางาน และครอบครัว มีบริการหลากหลายให�เลือกท้ัง 
การรับประทานท่ีร�าน (Eat in) การซ้ือกลับบ�าน (Take away) และบริการจัดส!งให�ท่ีบ�าน (Delivery) นอกจากน้ียังเป3นร�าน 
อาหารท่ีผู�บริโภคสามารถเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง คุกก้ีท่ีหลากหลาย และขนมไทย ซ่ึงถือเป3นทางเลือกง!าย ๆ ท่ีอร!อย 
สําหรับทุก ๆ คนตลอดวัน 
 

(2) S&P Bakery Shop & Corner 

ร�านเบเกอรี่ท่ีเลือกทําเลเข�าหาลูกค�าในกลุ!มต!างๆ ในแหล!งชุมชนท่ัวไป เช!น ซูเปอร�มาร�เก็ต ห�างสรรพสินค�า  
อาคารสํานักงาน เพ่ือความสะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑ�เครื่องดื่ม กาแฟ BlueCup เบเกอรี่ เค�กคุกก้ี แซนวิชและขนมปmง 
พร�อมท้ังอาหารสําเร็จรูปอ่ืน ๆ โดยเน�นทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีสําคัญ ๆในแต!ละภาคของประเทศ 
 

(3) Vanilla Group 

Vanilla Group เป3นกลุ!มร�านอาหารท่ีออกแบบมาเพ่ือเข�าถึงลูกค�ากลุ!มวัยรุ!นและวัยทํางานท่ีทันสมัย มีรสนิยม 
และความเป3นตัวของตัวเองร�านอาหารใน Vanilla Group จะนําเสนออาหารท่ีมีคุณภาพ ในบรรยากาศท่ีมีเอกลักษณ�ของ 
ตัวเอง 

� ร+าน Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the Creperie/ Chocolatier/ Confiseri 
มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ French Café นํามาประยุกต�เพ่ือให�เข�ากับ Lifestyle ท่ีทันสมัยของกลุ!ม 

ลูกค�าของสถานท่ีตั้ง (สยามพารากอน ช็อปปstงมอลล�) นําเสนอความพิถีพิถันของการสร�างสรรค�เมนู อาทิ พาสต�า สลัด-แซน
วิช และขนมหวานสไตล�ฝรั่งเศส พร�อมท้ังสินค�าท่ีระลึก  

� ร+าน Vanilla Café: Japanese Style Café 
ร�านอาหารสไตล�อิตาเลียน-ญี่ปุvนบรรยากาศการตกแต!ง Retro สไตล�ญี่ปุvนท่ีเน�นความเรียบง!ายให�แต!ละ 

มุมในร�านมีความเป3นส!วนตัว จูงใจด�วยการคิดค�นเค�กและขนมญี่ปุvนท่ีหลากหลายเหมือนมารับประทานอาหารท่ีบ�านเพ่ือน 
ทางเลือกใหม!ท่ีประสบความสําเร็จอย!างมากในการสร�างความพึงพอใจให�กลุ!มลูกค�าระดับบน  

� Vanilla Home Café: Quick Lunch & Street Food 
 ร�านสไตล�วานิลลาภายใต�คอนเซปต� “อาหารไทยพ้ืนบ�านทานง!าย” ใส!ใจในเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบท่ีสด
ใหม!มีคุณภาพและนํามาปรุงอย!างพิถีพิถัน พร�อมนําเสนอเบเกอรี่ เครื่องดื่ม และขนมหวานท่ีผสมผสานวัตถุแบบไทย 

� ร+าน Teppan Ice: เทปปXนไอซ'ไอศกรีมผัดสไตล'ญ่ีปุ\น 
ไอศกรีมผัดบนกะทะเย็นสไตล�ญี่ปุvน อร!อยแบบหวานน�อย ไขมันต่ํา มีหลากหลายรสชาติ ท้ังรส นํ้าเต�าหู� 

แบบดั้งเดิม รสโยเกิร�ตผลไม� รสดังโกะและรสวาซาบิ รสชาติแปลกใหม!ล!าสุดจากญี่ปุvน 
 

(4) Patio: Delicatessen 

ร�านอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลูกค�าเฉพาะกลุ!มท่ีช่ืนชอบอาหารนานาชาติในลักษณะ Home  
Style Cooking ในบรรยากาศเรียบง!าย และสบาย  
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(5) Bangkok Shokudo 

เป3นร�านอาหารไทยร!วมสมัย มีความเป3นเอกลักษณ�โดยการนําเมนูอาหารไทยมาผสมผสานอาหารนานาชาติ ทํา 
ให�มีความเป3นสากลมากยิ่งข้ึน เพ่ือสนองตอบสังคมเมืองยุคใหม!ในด�านความทันสมัยของบรรยากาศการตกแต!งร�าน ไอเดีย 
การนําเสนอเมนูอาหารและการตกแต!งท่ีแตกต!างจากร�านอาหารไทยท่ัวไปในปmจจุบัน 
 

(6) Patara: Fine Thai Cuisine 

บริการอาหารไทยร!วมสมัย สําหรับงานเลี้ยงสังสรรค�เชิงธุรกิจ และโอกาสพิเศษต!าง ๆ รวมท้ังการจัดงานประชุม 
และงานพิธีมงคล ในบรรยากาศวัฒนธรรมไทยอันอบอุ!นสบายแต!มีระดับ และได�รับรางวัลThailand Best Restaurant 
ติดต!อกันมา 9 ปy 
 

(7) Grand Seaside: Seafood 

ร�านอาหารทะเล และอาหารไทยร!วมสมัยในบรรยากาศสบายๆชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

 

(8) BlueCup Coffee 

ร�าน BlueCup Coffee เป3นจุดจําหน!ายกาแฟสดคุณภาพในร�านเอสแอนด�พี เริ่มต�นข้ึนเป3นครั้งแรกเมื่อวันท่ี  
21 มกราคม 2545 ท่ี ร.พ. ศิริราช  ซ่ึงในขณะน้ันเป3นช!วงท่ีตลาดกาแฟสดกําลังเริ่มพัฒนาในประเทศไทย  เมื่อหันกลับมาเห็น 
ถึงความพร�อมของบริษัท ศักยภาพและทรัพยากรท่ีต�องการให�ร�านเอสแอนด�พี มีกาแฟสดคุณภาพไว�คอยให�บริการจึงถือเป3น 
จุดกําเนิดของช่ือ BlueCup Coffee ตั้งแต!น้ันเป3นต�นมา ปmจจุบันกาแฟ BlueCup ในร�านเอสแอนด�พีมีท้ังหมด 250 จุดขาย 
ท่ัวประเทศ  เป@าหมายในการดําเนินธุรกิจของ BlueCup Coffee  คือเป3นร�านกาแฟช้ันนําท่ีอยู!ในใจของผู�บริโภคคนไทยมี 
กาแฟสดคุณภาพ อาหาร และเบเกอรี่ อร!อย ในบรรยากาศแบบสบายๆ  และบริษัทมีแผนท่ีจะขยายร�านกาแฟ BlueCup  
เพ่ือให�ถึงกลุ!มเป@าหมายท้ังประเทศ ท้ังน้ีนอกจากจุดขายในร�านเอสแอนด�พีแล�ว ยังมีการริเริ่มเปsดร�านกาแฟ BlueCup ท่ีเป3น 
แบบ ‘standalone store’ ให�บริการอีกด�วย โดยสาขาแรกคือร�านกาแฟ BlueCup ท่ีห�างเซ็นทรัลเวิร�ล และสาขาล!าสุดท่ี 
เปsดคือท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

1.2 กลุ�มธุรกิจท่ีดําเนินการโดย บริษัทย�อย 

1.2.1 บริษัท เอส แอนด' พี โกลเบิล จํากัด  

 ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล�ว 50 ล�านบาท โดยบริษัทถือหุ�นร�อยละ 80 ดําเนินธุรกิจร�านอาหารในต!างประเทศ 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 (1)   ธุรกิจร+านอาหารในต�างประเทศ 

   กลุ!ม เอส แอนด� พี เป3นตัวอย!างหน่ึงของการทําธุรกิจร�านอาหารท่ีประสบความสําเร็จท้ังตลาดในประเทศ และ 
ต!างประเทศ และบริษัทถือได�ว!าเป3นหน่ึงของตัวแทนวัฒนธรรมไทยด�านอาหารในต!างแดนโดยมีการขยายสาขาในต!างประเทศ  
ในลักษณะลงทุนทางตรงและการร!วมทุนกับนักลงทุนท�องถ่ินในต!างประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีร�านอาหาร 
ในต!างประเทศ รวม 22 สาขา ใน 7 ประเทศ ดังน้ี 
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 อังกฤษ สวิสเซอร�แลนด� ออสเตรยี ไต�หวัน สิงคโปร� จีน มาเลเซีย 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 
ร�านอาหารไทยให�บริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแท�แต!ก�าวทันยุคสมัยสไตล�ตะวันตก มี 4 สาขา  

ในประเทศอังกฤษ และมี 1 สาขา ในประเทศ สวิสเซอร�แลนด� ออสเตรีย สิงคโปร� และจีน  
 

� SUDA: Thai Cafe Restaurant 
แบรนด�น�องใหม!ใต�ปyกบริหารของ S&P Global เป3นร�านอาหารไทยท่ีนําเสนอความหลากหลายของ 

อาหารไทยท่ีถูกใจผู�บริโภครุ!นใหม!ของศตวรรษท่ี 21 ท่ัวโลก  
 

� Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant 
ร�านอาหารท่ีขายอาหารไทยท่ีเป3นท่ีนิยม และเป3นท่ียอมรับของคนต!างชาติ ร�าน Siam Kitchen ได�รับ 

สัญลักษณ� Halal จึงเป3นร�านอาหารไทยแบรนด�เดียวท่ีสามารถเข�าถึงกลุ!มผู�บริโภคชาวมุสลิม ตั้งอยู!ในประเทศสิงคโปร� 5 
สาขา 

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

Cuisine 
 อาหารไทยท่ีได�อิทธิพลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียเป3นร�านสําหรับหนุ!มสาววัยทํางานท่ีต�องการความ
ทันสมัย ทันใจทุกความต�องการ มี 3 สาขาในประเทศสิงคโปร� และ 3 สาขาในประเทศไต�หวัน และเปsดใหม! 2 สาขาใน
ประเทศมาเลเซีย ภายใต� Brand “Bangkok Beat Bistro” 
 
1.2.2 บริษัท เอส แอนด' พี แอสเซท จํากัด 

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล�ว 1 ล�านบาท โดยบริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.93 ดําเนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�  
 

1.2.3 บริษัท เอส แอนด' พี ฟูlดโซลูชั่น จํากัด 

 เดิมช่ือ บริษัท เอส แอนด� พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล�ว 20 ล�านบาท โดยบริษัท
ถือหุ�นร�อยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจจัดส!งพิซซ!าและอาหารอิตาเลียน โดยเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2553 บริษัทได�หยุดการดําเนิน
กิจการ และได�โอนทรัพย�สินให�แก! บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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1.2.4 บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟูlดส' จํากัด 

 ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล�ว 10 ล�านบาท จัดตั้งบริษัทข้ึนเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 โดยบริษัทถือหุ�นร�อยละ 
99.99 ดําเนินธุรกิจร�านอาหารในประเทศไทย ปmจจุบันมรี�านอาหารญี่ปุvนแบบแฟรนไชส� ภายใต�แบรนด� Maisen  

� ร+านไมเซน 
ทงคัตสึไมเซน คือ ร�านอาหารประเภททงคัตสึ หรือ หมูชุบแป@งทอด ท่ีมีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต!ปy  

ค.ศ. 1965 และได�รับความนิยมจากคนญี่ปุvนท่ัวประเทศ โดยได�รับการขนานนามว!าเป3น “ทงคัตสึท่ีอร�อย..นุ�ม จนใช+ตะเกียบ
ตัดได+” ในปy 2554 ทงคัตสึไมเซนได�ฉลองการเข�าสู!ปyท่ี 48 ด�วยการร!วมมือทางธุรกิจกับ S&P เปsดร�านทงคัตสึไมเซนร�านแรก
ในประเทศไทย ท่ีช้ัน B สีลมคอมเพล็กซ� เพ่ือให�คนไทยได�ลิ้มลองทงคัตสึท่ีปรุงด�วยกรรมวิธีท่ีพิถีพิถัน ชุบเกล็ดขนมปmงกรอบ
เบา ราวกับกลีบดอกไม�ท่ีผลิบาน และซอสสูตรเฉพาะทงคัตสึ จนได�ทงคัตสึในฝmนท่ีอร!อยนุ!ม...ไม!เหมือนใคร และเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าท่ีให�การต�อนรับอย!างดียิ่ง ในปy 2556 น้ี ทางร�านจึงได�มีการขยายเพ่ิมอีก 3 สาขา คือ       
J Avenue  ทองหล!อ, สนามบินสุวรรณภูมิ และห�างสรรพสินค�าสยามพารากอน  
 
1.2.5  บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด' พี จํากัด 
 ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล�ว 25 ล�านบาท จัดตั้งบริษัทข้ึนเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 โดยบริษัท S&P Syndicate 
Public Company Limited ถือหุ�นร�อยละ 60 และบริษัท Umenohana Co.,Ltd ถือหุ�นร�อยละ 40 ดําเนินธุรกิจภัตตาคาร
อาหารญี่ปุvนและจําหน!ายผลิตภัณฑ�อาหารภายใต�แบรนด� Umenohana ในประเทศไทย  

� ร+านอุเมะโนะฮานะ 
ร�านอาหารอุเมะโนะฮานะ (Umenohana) ถือเป3นร�านอาหารญี่ปุvนท่ีมีคอนเซปต�หลักสามประการได�แก!  

(1) การเป3นร�านอาหารญี่ปุvนแบบไคเซกิดั้งเดิม ท่ีถือว!าการรับประทานอาหารไม!ใช!เป3นเพียงแค!การดับความหิวกระหาย แต!
เป3นสิ่งท่ีช!วยเติมเต็มคุณค!าทางจิตใจ (2) การนําเสนอความอร!อยท่ีเหนือความคาดหมาย เพราะเน�นให�อาหารทุกจานท่ีเสริฟ 
เป3นอาหารจานพิเศษสุดเสมอ โดยเฉพาะอย!างยิ่งเมนูท่ีเป3นเอกลักษณ�คือเมนูปูและเมนูเต�าหู�หลากหลายรายการ และ (3) 
การมอบความประทับใจท่ีไม!มีวันลืม ด�วยบริการจากพนักงานท่ีได�รับการฝ�กฝนมาอย!างเข�มงวดและต!อเน่ืองเป3นเวลานาน 
เพ่ือมุ!งมั่นในการให�บริการด�วยหัวใจอย!างเต็มท่ีในทุกๆวัน 

 
1.3 กลุ�มธุรกิจท่ีดําเนินการโดย บริษัทร�วม 

 (1)  บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร'ส (ประเทศไทย) จํากัด 

  ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล�ว 100 ล�านบาทโดยบริษัทถือหุ�นร�อยละ 47.99 ดําเนินธุรกิจนําเข�าและจัดจําหน!าย 
ไอศครีม “ฮาเก�น-ดาส”  

� Häagen Dazs Café: Super Premium Ice-Cream  
ฮาเก�น-ดาส ไอศกรีมซูเปอร�พรีเมี่ยมคุณภาพสูงระดับโลก ด�วยการบรรจงคัดสรรเฉพาะส!วนผสมช้ันเยี่ยม 

จากท่ัวทุกมุมโลก นํามาผลิตเป3นไอศกรีมเน้ือแน!นนุ!มละมุนกับรสชาติท่ีหลากหลาย อร!อย เข�มข�น สัมผัสช!วงเวลาอันแสน
พิเศษน้ีได�ท่ี ฮาเก�น-ดาสคาเฟv ท้ัง 38 แห!งท่ัวประเทศไทย และจุดขายท้ังในโรงแรม ร�านอาหารไฮเปอร�มาร�เก็ต และ 
ซูเปอร�มาร�เก็ต ช้ันนําท่ัวไป 
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(2)  บริษัท ฟูlดเฮ+าส' เคเทอร'ร่ิง เซอร'วิสเซส จํากัด 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล�ว 10 ล�านบาทโดยบริษัทถือหุ�นร�อยละ 49.97 ดําเนินธุรกิจให�บริการด�าน

โภชนาการท่ีหลากหลายในลักษณะแคนทีน หรือรับจ�างเหมา การทําอาหารให�กับกลุ!มสถาบันต!างๆ เช!น โรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานศึกษาต!างๆโดยเป3นการร!วมทุนกับบริษัทพรอพเพอร�ตี้ แคร� เซอร�วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัดในเครือ
บริษัทโอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใต�แบรนด� “ฟู@ดเฮ�าส�” (Food house) 
 

1.2 วิสัยทัศน'ในการดําเนินงานของบริษัท 

 เป3นผู�นําธุรกิจร�านอาหารไทย ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ�อาหารท่ีได�รับความช่ืนชอบท่ัวโทลก 

 สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 40 ปyท่ีผ!านมา S&P เจริญเติบโตข้ึนอย!างรวดเร็วท้ังในประเทศและต!างประเทศ มาจนถึงปy 2557 เป3นปyม�าตามปy
นักษัตร ซ่ึงคาดว!าจะเป3นปyท่ีทุกคนต�องใช�พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบใหม!ๆ อย!างสง!างาม รวดเร็ว ทรงพลังอย!างมี
คุณภาพตามลักษณะของปyม�าเพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�ท่ีว!า “เราจะเป3นผู�นําในธุรกิจร�านอาหารไทย ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ และ
ผลิตภัณฑ�อาหารท่ีได�รับความช่ืนชอบท่ัวโลก” 

 เรามีความมุ!งมั่นในเรื่องการมอบผลิตภัณฑ�และบริการท่ีดีให�แก!ลูกค�าตลอด 40 ปyท่ีผ!านมา ไปพร�อมกับการสร�างกล
ยุทธ�ในการขยายธุรกิจให�กระจายครอบคลุมไปท่ัวประเทศ รวมท้ังแผนการขยายงานไปสู!ต!างประเทศท้ังในกลุ!ม AEC และ
ประเทศอ่ืนๆ เราได�มีการเตรียมพร�อมและสร�างบุคคลากรให�มีความรู�ความชํานาญผ!านศูนย�การเรียน ศูนย�ฝ�กอบรมและ
สถานท่ีทํางานจริง และถ!ายทอดความรู�สึกความเป3นครอบครัวแก!พนักงานทุกคน เพ่ือนําความรัก ความตั้งใจในการบริการ
มอบสู!ลูกค�าต!อไปพวกเราระลึกอยู!เสมอว!าลูกค�าคือผู�มีพระคุณท่ีทําให�เราเดินทางมาจนถึงปyท่ี 41 ได�อย!างราบรื่นและ
ภาคภูมิใจ เราสัญญาว!าเราจะมอบผลิตภัณฑ�ท่ีดี มีคุณภาพและการบริการท่ีประทับใจ ตอบแทนทุกท!านด�วยความรักความ
ปรารถนาดีตลอดไป 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู�ถือหุ�น คู!ค�า ลูกค�า รวมท้ังผู�บริหารและพนักงานทุกท!านท่ีให�การ
สนับสนุนบริษัทด�วยดีตลอดมา เราจะร!วมแรงร!วมใจมุ!งสู!ความเจริญก�าวหน�าอย!างมั่นคง และมีคุณภาพอย!างต!อเน่ือง โดย
ยังคงยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตลอดไป 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ  

 กลุ!มธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ภายใต�เครื่องหมายการค�า “เอส แอนด� พี” ก!อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 
โดยเริ่มต�นจากการเป3นร�านขายไอศกรีม อาหาร และของว!างในซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซ่ึงได�รับความนิยมและ
การตอบรับจากลูกค�าจํานวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยายประเภทธุรกิจเพ่ิมข้ึนด�วยการทําธุรกิจร�านเบเกอรี่ และประสบ
ความสําเร็จจากการเป3นผู�นําในการผลิตเค�กแต!งหน�าตามสั่งและเค�กลายการ�ตูนรายแรกในประเทศไทย รวม ท้ังการออกแบบ
บรรจุภัณฑ�ท่ีสวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของร�านได�รับความนิยมแพร!หลายในกลุ!มลูกค�า ส!งผลให�มีการขยายสาขาอย!าง
รวดเร็วในแหล!งทําเลท่ีสําคัญท้ังในกรุงเทพมหานคร และต!างจังหวัด โดยในปy 2523 เอส แอนด� พี ได�เปsดตัวสาขาสยามส
แควร� ซ่ึงถือได�ว!าเป3นเจ�าแรกๆท่ีนํากลยุทธ�ด�านการตลาดร�านอาหารมาใช� อาทิ ระบบหน�าม�า และสื่อโฆษณาทางวิทยุ 
นอกจากน้ี เอส แอนด� พี ยังเป3นผู�นําเทรนด�ร�านอาหารในห�างสรรพสินค�าอีกด�วย สําหรับในต!างจังหวัดน้ัน จังหวัดเชียงใหม! 
ถือเป3นจังหวัดแรกท่ี เอส แอนด� พี มีการขยายสาขาออกไป 
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 ในปy 2532 บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได�เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห!งประเทศไทย 
บริษัทมีการลงทุนและขยายงานท้ังทางด�านธุรกิจร�านอาหารและการผลิตเบเกอรี่อย!างต!อเน่ือง ภายใต�แบรนด� “เอส แอนด� 
พี” ประกอบด�วย ธุรกิจร�านอาหารเอส แอนด� พี และธุรกิจเอส แอนด� พี เบเกอรี่ช�อพ โดยมุ!งเน�นการขยายฐานลูกค�าให�มี
ความหลากหลายเพ่ิมข้ึน บริษัทสามารถสร�างเครื่องหมายการค�า “เอส แอนด� พี” ให�เป3นท่ียอมรับได�อย!างรวดเร็ว นอกจากน้ี
บริษัทยังสามารถนําเสนอและสร�างแบรนด�ใหม!ๆให�เป3นท่ียอมรับแก!กลุ!มลูกค�าในระดับต!างๆอย!างแพร!หลาย ได�แก! 
ร�านอาหารไทยร!วมสมัย “Patara” ร�านอาหารนานาชาติ “Patio” กลุ!มร�านอาหารในบรรยากาศท่ีเป3นเอกลักษณ�ของตนเอง 
“Vanilla” ร�านกาแฟ “BlueCup”  ผลิตภัณฑ�ขนมไทย “Simply Thai” คุกก้ี “Delio” วุ�นคาราจีแนน “Jelio Jelly” และ
ท่ีสําคัญคือ เอส แอนด� พี ถือเป3นผู�ริเริ่มพัฒนาธุรกิจการจําหน!ายขนมไหว�พระจันทร�ตรา “S&P” และ “มังกรทอง” ด�วยการ
บรรจุในซองสวยงามท่ีช!วยรักษาคุณภาพขนมได�นานข้ึน พร�อมบรรจุภัณฑ�ดีไซน�หรูและทันสมัย  ในปy 2533 บริษัทได�มีการ
ขยายฐานลูกค�าไปยังต!างประเทศ โดยได�เปsดร�านอาหารไทยแห!งแรกภายใต�ช่ือร�าน “ภัทรา” (Patara Fine Thai Cuisine) ท่ี
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด�วยต�องการให�ชาวต!างชาติได�ลิ้มรสชาติอาหารไทยท่ีดี มีคุณภาพ ซ่ึงก็ได�รับการตอบรับเป3น
อย!างดี ประกอบกับความนิยมของอาหารไทยในต!างประเทศมีมากข้ึน จึงมีการขยายร�านอาหารอย!างต!อเน่ือง โดยปmจจุบัน 
เอส แอนด� พี มีร�านอาหารไทยตั้งอยู!ใน 7 ประเทศท่ัวโลก คือ อังกฤษ สวิสเซอร�แลนด� ออสเตรีย ไต�หวัน สิงคโปร� จีน และ
มาเลเซีย รวมท้ังสิ้น 22 สาขา ภายใต�แบรนด�ท่ีหลากหลายท้ัง Patara, SUDA, Siam Kitchen, Bangkok Jam และ 
Bangkok Beat Bistro บริษัทได�มีการวิจัยและพัฒนาด�านธุรกิจอาหารสําเร็จรูป รวมท้ังอาหารแช!แข็งพร�อมรับประทานและ
ผลิต ภัณฑ�ไส�กรอก ภายใต�แบรนด� “Quick Meal” และ “Premo” เพ่ือตอบสนองต!อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปของผู�บริโภค บริษัทได�ลงทุนด�านการวิจัยและพัฒนาด�านธุรกิจอาหารสําเร็จรูปอย!างต!อเน่ืองเพ่ือให�สินค�าของบริษัทได�รับ
การยอมรับจากกลุ!มผู�บริโภคเพ่ิมข้ึน โดยเน�นจุดแข็งในด�านคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพ่ือให�การทํา
ธุรกิจครบวงจรเพ่ิมข้ึน กลุ!มเอส แอนด� พี ได�มีการขยายฐานการให�บริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี ภายใต�แบรนด� “Caterman” 
บริการจัดส!งอาหารถึงบ�านและบริการอาหารปs�นโต (Delivery: 1344) นอกจากน้ี เพ่ือให�การบริการของบริษัทครอบคลุม
กลุ!มลูกค�าได�กว�างขวางมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุ!มท่ีช่ืนชอบอาหารญี่ปุvน บริษัทก็ได�นําร�าน Maisen ซ่ึงเป3นร�านหมูทอดท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงโตเกียวมาเปsดบริการนอกประเทศญี่ปุvนเป3นครั้งแรกในปy 2555 และในปy 2556 น้ีก็ยังได�นําร�านอาหาร
ญี่ปุvนแนวไคเซกิดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียงมากของญี่ปุvนเช!นกัน คือร�าน Umenohana มาเปsดให�บริการครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุvนอีก
ด�วย  

 
ในปy 2556 ซ่ึงเป3นปyท่ีบริษัทดําเนินการมาครบ 40 ปy บริษัทยังคงมีความมุ!งมั่นในการพัฒนาและสร�างผลิตภัณฑ�ใหม!ๆ

อย!างต!อเน่ืองเพ่ือความเป3นผู�นําด�านธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร รวมท้ังการบริการท่ีครอบ คลุมช!องทางการ
จําหน!ายต!างๆในตลาดท้ังในประเทศและต!างประเทศโดยมีหลักปฏิบัติท่ียึดถือตลอดมา คือการนําเสนอสินค�าท่ีมีคุณภาพดี มี
คุณค!ามาตรฐานสากลเพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�ดีท่ีสุด  
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1.4 โครงสร+างการถือหุ+นของกลุ�มบริษัท 

 
 
 
 
 
 
            99.99%                          99.99%                       80.00%                                             49.97%                     47.99%  
 
 
 
                     
 96.00%                62.00% 
 
                 
 
     
                                      50.00%                               50.00%                              
 
 
 
   
                                    50.00%                                                                 60.00% 

    42.50% 
 
 
                                   52.30%                                                                     91.25% 

 
 

 

                                                                                           100%              

                                                                                   

                       
 
                                                                                                                                          99.99%                          

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

บมจ.เอส แอนด' พี ซินดิเคท 

บจ.เอส แอนด' พี 
โกลเบิล 
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บจ.เอส แอนด' พี 
อินเตอร'เนชั่นแนล ฟูlดส'   
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บจ.ฟูlดเฮ+าส' เคเทอร'ริ่ง  
เซอร'วิสเซส 

บจ. อุเมะโนะฮานะ 
เอส แอนด' พี 

 99.93% 60.00 % 
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บริษัทย�อยและบริษัทในเครือ 

 
 

  จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น) อัตรา  
ชื่อ / ท่ีตั้ง ธุรกิจหลัก จํานวน จํานวนหุ+น การถือหุ+น  

   หุ+นรวม ท่ีถือ (ร+อยละ)  

      
บริษัท เอส แอนด' พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการร�านอาหารและเบเกอรี่   
เลขท่ี 2034/100-107  ผู�ผลิตเค�ก ขนมปmง ขนมไทย ผลิตภัณฑ�     
ถนนเพชรบุรีตดัใหม! แขวงบางกะปs อาหารและเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง      
เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ บริการส!งอาหารถึงบ�าน บริการจัดเล้ียง      
โทรศัพท� : +66 (0) 2785-4000  นอกสถานท่ี  บริหารและลงทุนเปsดร�าน     
โทรสาร : +66 (0) 2785-4000  อาหารไทยในต!างประเทศ     
   
บริษัท เอส แอนด' พี แอสเซท จํากัด ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 10,000 9,993 99.93% 
เลขท่ี 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสุขุมวิท 26  เพ่ือให�ร�านอาหารเช!า      
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ        
โทรศัพท� : +66 (0) 2185-1313       
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290       
   
บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟูlดส' ดําเนินกิจการร�านอาหารญี่ปุvน  ภายใต�ช่ือ   100,000 99,994 99.99% 
จํากัด  "MAISEN”     
เลขท่ี 2034/100   
ถนนเพชรบุรีตดัใหม! แขวงบางกะปs       
เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ       
โทรศัพท� : +66 (0) 2785-4000        
โทรสาร : +66 (0) 2785-4000    
   
บริษัท เอส แอนด' พี ฟูlด โซลูชั่น จํากัด * ดําเนินกิจการจัดส!งพิซซ!า และอาหาร 200,000 199,997 99.99% 
เลขท่ี 457-457/6 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล!อ) อิตาเลียน  ปmจจุบันหยุดดําเนินกิจการ     
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เมื่อสิงหาคม 2553  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ       
โทรศัพท� : +66 (0) 2185-1313        
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274       
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  จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น) อัตรา  
ชื่อ / ท่ีตั้ง ธุรกิจหลัก จํานวน จํานวนหุ+น การถือหุ+น  

   หุ+นรวม ท่ีถือ (ร+อยละ)  
 

บริษัท  อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด'  พี จํากัด 
เลขท่ี 2034/100 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม! แขวงบางกะปs 
เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 

โทรศัพท� : +66 (0) 2785-4000 
 

บริษัท เอส แอนด' พี โกลเบิล จํากัด 

 

ดําเนินกิจการภัตรคารอาหารญี่ปุvน และ 

ผลิตภณัฑ�อาหาร" ภายใต�ช่ือUMENOHANA” 

 
 
 
 
ประกอบกิจการร�านอาหารไทยในต!างประเทศ 

250,000

500,000

150,000

400,000

60.00%

80.00%

 

เลขท่ี 2034/100 โดยมีบริษัทในเครือ 10 บริษัท  ดังน้ี  
ถนนเพชรบุรีตดัใหม! แขวงบางกะปs   
เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ   
โทรศัพท� : +66 (0) 2785-4000        
โทรสาร : +66 (0) 2785-4000        
 

บริษัท เอส แอนด' พี เรสทัวรองท' จํากัด ** 
 
ประกอบกิจการร�านอาหารไทย ภายใต�ช่ือ  100,000 96,000 96.00%

 

Suite 4.16 "ภัทรา"   ปmจจุบันมี  4 สาขา  และ     
130 Shaftesbury Ave, London,  ภายใต�ช่ือ “สุดา”  ปmจจุบันมี  1 สาขา     
W1D 5EU,UK       
Tel : (44) 020 7031 1168,  020 7031 1169   
Fax : (44) 020 7031 1167   
   
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ ** ประกอบกิจการร�านอาหาร ภายใต�ช่ือ  200 124 62.00% 
No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207,  "ภัทรา"  ท่ีกรุงเจนีวา  ปmจจุบันมี 1 สาขา     
Geneva Switzerland      
Tel : (4122) 735-0517       
Fax : (4122) 735-0538       
   
ธีม ฟูดส' (พีทีอี) จํากัด ** ประกอบกิจการร�านอาหาร ภายใต�ช่ือ    600,000 300,000 50.00% 
211 Henderson Road #05-03 "ภัทรา"  ท่ีประเทศสิงคโปร�      
Singapore 159552 ปmจจุบันมี 1 สาขา     
Tel : (65) 6411-4990       
Fax : (65) 6411-4991       
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  จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น) อัตรา  
ชื่อ / ท่ีตั้ง ธุรกิจหลัก จํานวน จํานวนหุ+น การถือหุ+น  

   หุ+นรวม ท่ีถือ (ร+อยละ)  
 

เอส เค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จํากัด ** 

211 Henderson Road #05-03 
Singapore 159552 
Tel : (65) 6411-4990 
Fax : (65) 6411-4991 
 

บริษัท ภัทรา ไต+หวัน จํากัด ** 

12 Alley 247, Sec.1 

 
ประกอบกิจการร�านอาหาร ภายใต�ช่ือ 
"สยามคิทเช!น"  ปmจจุบันมี 5 สาขา และช่ือ 
“บางกอกแจม”  อีก 3 สาขา 
 
 
 
ประกอบกิจการร�านอาหาร ภายใต�ช่ือ 
"ภัทรา"  ท่ีไต�หวัน  ปmจจุบันหยุดดําเนิน   

300,000

1,500,000

150,000

750,000

50.00%

50.00%

 

Tua Hua S. Road, Taipei, Taiwan กิจการเม่ือกันยายน 2550  
   
บริษัท พาทิโอ อินเตอร'เนชั่นแนล จํากัด ** ประกอบกิจการร�านอาหาร ภายใต�ช่ือ   12,000,000 7,200,000 60.00% 
7F-3 No.28 Jen-Ai Road, "พาทิโอ"  ปmจจุบันหยุดดําเนินกิจการ  
Sec.3, Taipei Taiwan เม่ือตุลาคม 2554  
Tel : (8862) 2721-5998 
Fax : (8862) 2721-6008 

  

      
บริษัท ภัทรา อินเตอร'เนช่ันแนล  เรสทัวรองท'  ประกอบกิจการร�านอาหาร ภายใต�ช่ือ  4,000,000 3,650,000 91.25% 
แมนเนจเมนท' (ปXกกิ่ง) จํากัด **  "ภัทรา"  ปmจจุบันมี 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 *** ประกอบกิจการร�านอาหาร ภายใต�ช่ือ    1,200,000 1,116,600 93.05% 
Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 / 
Graben,Vienna, Austria 

"ภัทรา"  ปmจจุบันมี 1 สาขา  

27 – 28 / Top.Nr.7 1010 Wien   
Tel :    +43 199 719 38   
Fax :   -   
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  จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น) อัตรา  
ชื่อ / ท่ีตั้ง ธุรกิจหลัก จํานวน จํานวนหุ+น การถือหุ+น  

   หุ+นรวม ท่ีถือ (ร+อยละ)  
 
บริษัท  บางกอกแจม  จํากัด **** 
1F, No.12, Ln.247, Sec 1, Dun-hua S. RD., 
Taipei, Taiwan 
Tel : (8862) 2731-5288 
Fax : (8862)2731-5243 
 
บริษัท บางกอกแจม เอสดีเอ็น บีเอชดี***** 
No.79A Jalan SS 21/37 Damansara  

 
ประกอบกิจการร�านอาหาร ภายใต�ช่ือ 
"บางกอกแจม"  ปmจจุบันมี 3 สาขา 
 
 
 
 
ประกอบกิจการร�านอาหารภายใต�ช่ือ 
บางกอก บีช บิสโทร"  ปmจจุบันมี 2 สาขา 

5,000,000

350,000

2,500,000

174,999

50.00%

49.99%

 

Utama 47400 petaling Jaya Selangor   
Darul Ehsan Malaysia   
โทรศัพท� : +60 3 5637 8488   
   
บริษัท  เอชดี ดิสทริบิวเตอร'ส (ประเทศไทย) จํากัด นําเข�าและจัดจําหน!ายไอศกรีม  200,000 95,996 47.99% 
เลขท่ี 539/2 อาคารมหานครยิบซ่ัม ช้ัน 20 ภายใต�ช่ือ "ฮาเก�น-ดาส"  
ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ   
โทรศัพท� : +66 (0) 2696-1000   
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001   
   
บริษัท ฟูlดเฮ+าส' เคเทอร'ร่ิง เซอร'วิสเซส  จํากัด ให�บริการด�านโภชนาการท่ีหลากหลาย 10,000 4,997 49.97% 
เลขท่ี 234 ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)   ในลักษณะแคนทีน หรือรับทําอาหาร  
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง  ให�กับกลุ!มสถาบันต!าง ๆ เช!น โรงพยาบาล  
กรุงเทพฯ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต!าง ๆ  
โทรศัพท� : +66 (0) 2741-8800    
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260   
   

 
หมายเหตุ  * หยุดการดําเนินกิจการเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2553 
 ** เป3นบริษัทท่ีถือหุ�นโดยบริษัท เอส แอนด� พี โกลเบิล จํากัด  
 *** เป3นบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด� พี โกลเบิล จํากัด ถือหุ�นโดยผ!านบริษัท เอส แอนด� พี เรสทัวรองท� จํากัด 

 ในประเทศอังกฤษ จํานวน 510,000 หุ�น   
 **** เป3นบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด� พี โกลเบิล จํากัด ถือหุ�นโดยผ!านบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด ใน

 ประเทศสิงคโปร� จํานวน 2,500,000 หุ�น 
 ***** เป3นบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด� พี โกลเบิล จํากัด ถือหุ�นโดยผ!านบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด  ใน

 ประเทศสิงคโปร�  จํานวน 174,999 หุ�น 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร+างรายได+ 

2.1.1 ธุรกิจร+านอาหารและร+านเบเกอร่ีในประเทศ 

 ในปy 2556 กลุ!มบริษัทมีรายได�จากการขายและบริการจํานวน 7,000 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปyก!อน
เป3นจํานวน 474 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 7.26 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 626 ล�านบาท ซ่ึงลดลงจากปyก!อน 82 
ล�านบาท คิดเป3นอัตรากําไรท่ีลดลง ร�อยละ 11.56 โดยสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของปmจจัยความไม!สงบทางการเมือง    
ทําให�ผู�บริโภคชะลอการใช�จ!าย ในช!วงไตรมาส 4 อย!างไรก็ตามใน ปy 2556 กลุ!มบริษัทได�มีการขยายธุรกิจเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคตอย!างต!อเน่ือง โดยมีการเปsดร�านอาหารและเบเกอรี่ช�อพภายใต�แบรนด� เอส แอนด� พ่ี จํานวน 448 จุด
ขาย นอกจากน้ันยังได�ขยายธุรกิจร�านอาหารญี่ปุvนประเภทหมูทอด ทงคัตสึ ภายใต�แบรนด� Maisen ซ่ึงเปsดดําเนินกิจการ
สาขาแรกในปลายปy 2555 และเปsดเพ่ิมอีก 3 สาขาในปy 2556 สําหรับในเดือนกันยายน 2556 บริษัทยังได�ร!วมทุนกับบริษัท 
อุเมโนะฮานะ จํากัด ดําเนินธุรกิจร�านอาหารญี่ปุvนช่ือ “Umenohana” เป3นร�านอาหารญี่ปุvนระดับสูงท่ีมีรูปแบบการเสิร�ฟ
แบบไคเซกิ ซ่ึงเป3นรูปแบบการเสิร�ฟอาหารแบบดั้งเดิมของอาหารญี่ปุvน โดยอาหารญี่ปุvนท้ัง 2 แบรนด�ได�รับการตอบสนอง
อย!างดีมากจากผู�บริโภคในประเทศไทย 

 รายได+จากการขายและบริการ 
 รายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจาก 6,527 ล�านบาท ในปy 2555 เป3น 7,000 ล�านบาทในปy 2556 หรือมีอัตรา
การขยายตัวร�อยละ 7.25 สามารถแบ!งแยกตามประเภทช!องทางการจัดจําหน!ายได� ดังน้ี 

รายได+แยกตามประเภทช�องทางการจัดจําหน�าย                   (หน�วย: ล+านบาท) 

ช!องทางการจําหน!าย 
ปy 2556 ปy 2555 เพ่ิมข้ึน (ลดลง ) 

ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ   5,382  76.89     5,025    76.99 7.10 

ธุรกิจขายส!งอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป 722 10.31 645 9.88 11.94 

ธุรกิจร�านอาหารในต!างประเทศ 892 12.74 853 13.07 4.57 

อ่ืน ๆ *  4 0.06 4 0.06 0.00 

รวมท้ังสิ้น  7,000 100.00 6,527 100.00  7.25 

* รายได�จากการให�เช!าสถานท่ีแก!บุคคลภายนอก 
 

(9) ธุรกิจร+านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ 

ในปy 2556 รายได�จากธุรกิจน้ีมีสัดส!วนร�อยละ 76.89 ของรายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน 
ของปyก!อนเป3นจํานวน 357 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 7.10 อันเน่ืองมาจากการเติบโตของยอดขายของ
ร�านอาหารและเบเกอรี่ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปsดจุดขายเพ่ิมเติม ท้ังแบรนด� เอส แอนด� พี และแบรนด�
ใหม!ภายใต�แบรนด� Maisen และ Umenohana ซ่ึงในปy 2556 บริษัทมีการขยายสาขาร�านอาหารและเบเกอรี่ภายใต�แบรนด�
ต!างๆ ภายในประเทศจํานวน 63 สาขา โดยแบ!งเป3นร�านอาหาร 12 สาขาและร�านเบเกอรี่ 51 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ 
วันสิ้นปy 2556 ท่ี 461 สาขา โดยแบ!งเป3นร�านอาหาร 121 สาขาและร�านเบเกอรี่ 340 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ!งเน�นการเปsด
สาขาใหม!สําหรับแบรนด� เอส แอนด� พี ในพ้ืนท่ีต!างจังหวัดต!อเน่ืองจากปyก!อน เน่ืองจากบริษัทมองเห็นศักยภาพและกําลังซ้ือ
ของผู�บริโภคท่ีมีแนวโน�มท่ีดีในภูมิภาคต!างๆ ของประเทศไทยตามการกระจายตัวของภาคเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเติบโตอย!าง
มากในต!างจังหวัด อีกท้ังในภูมิภาคยังมีอัตราค!าเช!าและค!าแรงงานท่ีต่ํากว!าพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพฯ นอกจากน้ีบริษัทยังได�มีการ
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วางแผนกลยุทธ�ทางการตลาดในด�านการส!งเสริมการขายผ!านสื่อโฆษณาต!างๆ เพ่ือสร�างความรู�สึกท่ีดีและมั่นใจในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ�ตราสินค�า (แบรนด�) “เอส แอนด� พี” อย!างต!อเน่ือง 
 

(10) ธุรกิจขายส�งอาหารและเบเกอร่ีสําเร็จรูป 

ในปy 2556 รายได�จากธุรกิจน้ีมสีัดส!วนร�อยละ 10.31 ของรายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน 
ของปyก!อนเป3นจํานวน 77 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 11.94 เน่ืองจากบริษัทได�ใช�กลยุทธ�การขยายฐานลูกค�าตาม
การขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุ!มพันธมิตรร�านค�ารายใหม!ท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจให�มี
การเติบโตเพ่ิมข้ึน 

 

(11) ธุรกิจร+านอาหารในต�างประเทศ 

ในปy 2556 รายได�จากธุรกิจน้ีมีสัดส!วนร�อยละ 12.74 ของรายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน 
ของปyก!อนเป3นจํานวน 39 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 4.57 ถึงแม�ว!าในปy 2556 เศรษฐกิจท่ัวโลกโดยเฉพาะใน
ภาคพ้ืนยุโรปจะอัตราการขยายตัวท่ีต่ําเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนแต!กลุ!มบริษัทก็มีรายได�เพ่ิมข้ึนในภูมิภาคน้ี ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ร�านอาหารไทยในต!างประเทศของบริษัทเป3นท่ียอมรับถึงมาตรฐานของคุณภาพของอาหารและการให�บริการท้ังแบรนด� 
“Patara” ท่ีเป3นท่ีรู�จักและประสบความสําเร็จอย!างดีเยี่ยมในประเทศอังกฤษ และแบรนด� “Bangkok Jam” ซ่ึงเป3น แบรนด�
ท่ีได�รับความนิยมอย!างมากในประเทศสิงคโปร� 
 

2.1.2 รายได+แยกตามรายผลิตภัณฑ'  

รายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจาก 6,527 ล�านบาท ในปy 2555 เป3น 7,000 ล�านบาทในปy 2556 หรือมีอัตรา
การขยายตัวร�อยละ 7.25 สามารถแบ!งแยกตามประเภทช!องทางการจัดจําหน!ายได� ดังน้ี 

 

รายได+แยกตามรายผลิตภัณฑ'                            (หน�วย: ล+านบาท) 

ผลิตภณัฑ� 
ปy 2556 ปy 2555 เพ่ิมข้ึน (ลดลง ) 

ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ 

เบเกอรี่  3,144 44.91 2,952 45.23 6.50 

อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ 2,117 30.24 1,919 29.40 10.32 

อาหารในต!างประเทศ 892 12.74 853 13.07 4.57 

ผลิตภณัฑ�อาหาร ** 625 8.93 590 9.04 5.93 

ผลิตภณัฑ�อ่ืน ๆ ***  222 3.17 213 3.26 4.23 

รวมท้ังสิ้น  7,00  100.00 6,527  100.00  7.25 

**  ผลิตภัณฑ�อาหารท่ีผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบด�วย อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง ไส�กรอก เยลล่ี และผลิตภัณฑ�กล่ินสีผสมอาหาร 
*** ประกอบด�วยผลิตภัณฑ�รับจ�างผลิตภายใต�แบรนด� S&P สินค�าฝากขาย ผลิตภัณฑ�เบ็ดเตล็ดอื่นๆ และรายได�จากการให�เช!าสถานท่ี 
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          ในปy 2556 ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ยังคงครองสัดส!วนส!วนแบ!งรายได�จากการขายและบริการสูงท่ีสุดคือร�อยละ 44.91 
ในขณะท่ีสัดส!วนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยู!ท่ีร�อยละ 30.24 ด�านอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ!มเบเกอรี่ มี
อัตราการเติบโตอยู!ท่ีร�อยละ 6.50 โดยเป3นผลจากการขยายสาขาใหม! และการเพ่ิมยอดขายในสาขาเดิมโดยการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ�ให�มีความหลากหลายและเป3นท่ีต�องการของกลุ!มผู�บริโภค การส!งเสริมการขายในรูปแบบต!างๆ ส!วนอาหาร
และเครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตราร�อยละ 10.32 โดยบริษัทได�มีการพัฒนารายการอาหารใหม!ๆ โดยเพ่ิมรายการ
อาหารเพ่ือสุขภาพ การจัดกลุ!มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต!างๆ ซ่ึงทําให�บริษัทได�รับการตอบรับจากกลุ!มลูกค�า ท้ังรายเก!า
และรายใหม!เป3นอย!างดี 
 
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ'และบริการ 

 
2.1.2 ผลิตภัณฑ'เบเกอร่ี 

จากการเป3นผู�นําด�านธุรกิจเค�กและเบเกอรี่ ภายใต�แบรนด� เอส แอนด� พี มากกว!า 40 ปy บริษัทได�มีการ พัฒนาและ
แนะนําผลิตภัณฑ�ใหม!รวมท้ังออกแบบบรรจุภัณฑ�รูปแบบใหม!อย!างต!อเน่ืองเพ่ือให�สามารถตอบสนองความต�องการของ
ผู�บริโภคท่ีหลากหลาย ท้ังกลุ!มวัยรุ!น วัยทํางาน และกลุ!มครอบครัวระดับกลางข้ึนไป อีกท้ังยังสามารถแข!งขัน กับคู!แข!งได�ใน
ตลาด ซ่ึงในการพัฒนาหรือผลิตผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ใหม!ๆ บริษัทได�ให�ความสําคัญท้ังด�านคุณภาพของสินค�า และวัตถุดิบด�าน
ความสดและด�านความอร!อย เพ่ือเป3นการตอกย้ําสโลแกนท่ีว!า เอส แอนด� พี ช่ือน้ี มีแต!ของอร!อย 
 

(1) เค�ก: Fresh Cake 
จากการสั่งสมประสบการณ�อย!างยาวนานจนเป3นท่ียอมรับ ตลอดจนลูกค�าทุกท!านยังคอยให�การสนับสนุน 

ไว�วางใจในความเป3นผู�เช่ียวชาญด�านศิลปะการทําเค�ก ทําให�เรายิ่งมุ!งมั่นรักษาคุณภาพทุกข้ันตอน ตั้งแต!การคัดสรร
ส!วนประกอบ วัตถุดิบ และกรรมวิธีในการผลิตให�ได�เค�กท่ีมีรสสัมผัสท่ีกลมกล!อม หอมมัน อย!างดีท่ีสุด และบริษัทไม!หยุด
พัฒนารูปแบบใหม!ๆในการสร�างสรรค�ตกแต!งเพ่ือให�เป3นท่ีถูกใจลูกค�าทุกกลุ!มให�มากท่ีสุด บริษัทตั้งใจท่ีจะให�เค�กแสนอร!อย
จากเอส แอนด� พี เป3นตัวแทนส!งมอบความสุขทุกโอกาสให�กับคนพิเศษ โดยเฉพาะในช!วงเทศกาลแห!งความสุขของทุกๆปyโดย
ในปy 2556 ทางบริษัทได�เพ่ิมมูลค!าให�กับตัวผลิตภัณฑ�ด�วยการนําลิขสิทธ์ิ Angry Birds มาใช�ในการออกแบบผลิตภัณฑ�อีกด�วย 
 

(2) คัพเค+ก: Cupcake 
จากความสําเร็จของเค�กปอนด�และเค�กช้ินท่ีได�รับการยอมรับการผู�บริโภคอย!างกว�างขวาง ทําให�เรามุ!งมั่นท่ี 

จะพัฒนาและคิดค�นไอเดียเค�กใหม!ๆอยู!เสมอจนได�คัพเค�ก เค�กดีไซน�ใหม!รูปแบบกะทัดรัดท่ีตกแต!งหน�าเค�กเน�นความ
หลากหลายของรสชาติและรูปแบบรส ให�คุณเลือกส!งต!อความสุขได�ทุกโอกาสและตามสไตล�ท่ีต�องการ ท้ังแบบน!ารัก เรียบหรู 
หรือออกแบบเองก็ได� และคัพแค�กของเรายังคงความสด อร!อยได�รสชาติของเค�กคุณภาพระดับ เอส แอนด� พี ไว�ในทุกคัพ  
 

(3) เค+กแช�แข็ง: Frozen Cake 
จากช่ือเสียงในด�านผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ บริษัทได�ขยายธุรกิจเค�กแช!แข็งพร�อมรับประทาน เพ่ือตอบสนองวิถีชีวิต 

ท่ีเปลี่ยนไปของผู�บริโภค โดยมีหลายรสชาติให�เลือกรับประทาน ทุกๆรายการเราเลือกสรรวัตถุดิบช้ันดีและควบคุมการผลิตทุก
ข้ันตอนตามมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย 
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(4) ขนมอบ: Puff and Pastry 
ขนมอบของเอส แอนด� พี จะเน�น “ความสด” และ “อร!อย” ใหม!ทุกวัน ประกอบด�วย “กลุ!มพาย/พัฟ” เน้ือ 

แป@งพาย/พัฟ ของเอส แอนด� พี โดดเด!นเฉพาะตัว เพราะเราใช�วิธีรีดพับแห�งสลับเนยสดถึง 144 ช้ัน ทําให�แป@งพายของเอส 
แอนด� พี กรอบ เบา “กลุ!มครัวซองท�เดนิช” เน้ือแป@งนุ!ม ชุ!มฉํ่าด�วยเนยสดแท�ๆ มีให�เลือก 2 แบบด�วยกันคือ ครัวซองท�บัท
เทอร�เนยสดและครัวซองท�สไตล�ฝรั่งเศส “กลุ!มพิซซ!า” สามารถทานเล!นได�เลย รสชาติเข�มข�นในแบบฉบับของไทยสไตล�  

 
(5) ขนมปXง: Fresh Bread 

ขนมปmง แบ!งเป3น “กลุ!มขนมปmงมีไส�” เป3นขนมเน้ือนุ!มมีรูปมีไส�ต!างๆ ท้ังไส�เค็มและไส�หวาน และขนมปmงแซน    
วิช เป3นขนมปmงแผ!นท่ีมีหลากหลายรสชาติ นอกจากน้ี เอส แอนด� พี ยังให�ความสําคัญกับผลิตภัณฑ�ทีดีต!อสุขภาพโดยบริษัท
ได�แนะนําผลิตภัณฑ�ใหม!ๆมารองรับผู�บริโภคท่ีใส!ใจคุณภาพ อาทิ ขนมปmงข�าวกล�องงอก ขนมปmงนมไฮแคลเซียม ขนมปmง
ฟmกทอง ขนมปmงแครอท  

 
(6) คุกกี:้ Cookies 

บริษัทได�ใช�ส!วนผสมของเนยสดแท�ๆ จึงทําให�คุกก้ีเอส แอนด� พี มีความหอมกรอบและอร!อย มีให�เลือก 
รับประทานหลากหลายรูปแบบในบรรจุภัณฑ�ท่ีสวยงาม คุกก้ีคลาสสิค รส นม เนย กาแฟ และใบเตย, คริสปytไลท� รสอัลมอนด� 
ช็อกโกแลตชิพ และพิสทาชิโอ คุกก้ีเดนิช, คุกก้ีแฟนซี รสเนย ทีรามิสุ ช็อกโกแลต มอลท� และคาราเมล คุกก้ีพรีเมียม รส 
ช็อกโกแลตชิพ อัลมอนด� เอิร�ลเกรย� และมอคค!าอัลมอนด� และ ชอร�ตเบรดท่ีมีปริมาณเนยสดมากกว!าคุกก้ีอ่ืนๆ สําหรับปy 
2556 น้ี ทางบริษัทได�มีการพัฒนาคุกก้ีแบบอบสดท่ีหน�าร�าน 3 รสใหม!คือ Macadamia & White Choc Chewy Cookie, 
Double Choco Chewy Cookie และ Oatmeal & Cranberry Chewy Cookie 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีแบรนด� เดลิโอ (Delio) คุกก้ี เพ่ือนําเสนอคุกก้ีหลากหลายชนิด เพ่ือขยายฐานของกลุ!ม 
ลูกค�าให�มากข้ึน โดยมีจําหน!ายในร�าน S&P ไฮเปอร�มาร�เก็ต ซูเปอร�มาร�เก็ตท่ัวไป ร�านสะดวกซ้ือ และร�านมินิมาร�ทท้ังในเขต
กรุงเทพและต!างจังหวัด 

 
(7) ขนมไหว+พระจันทร': Mooncake 

บริษัทให�ความสําคัญในการนําเสนอขนมไหว�พระจันทร�ท่ีใหม! สด สะอาด ปลอดภัย และมีอายุผลิตภัณฑ�ท่ี 
สามารถเก็บไว�รับประทานได�นานข้ึนบริษัทยังครองความเป3นผู�นํา และได�รับการยอมรับจากลูกค�าในการจําหน!ายผลิตภัณฑ�
ชนิดน้ี ภายใต�ยี่ห�อ S&P และ Golden Dragon (มังกรทอง) ตลอดมาในแต!ละปy เอส แอนด� พี จะนําเสนอขนมไหว�พระจันทร�
หลากหลายไส�เพ่ือรองรับความต�องการของผู�บริโภค นอกเหนือจากความอร!อยของผลิตภัณฑ�ท่ีบรรจงคัดสรรแล�ว เอส แอนด� 
พี ยังให�ความสําคัญกับบรรจุภัณฑ�ขนมไหว�พระจันทร� ด�วยดีไซน�คลาสสิคของดอกโบตั๋น ซ่ึงถือเป3นสัญลักษณ�ของความมงคล 
ความร่ํารวย โชคลาภ สุขภาพร!างกายดี ครอบครัวท่ีอบอุ!นมั่นคง การงานอันเจริญก�าวหน�า ความรักยั่งยืนตลาดจนความอุดม
สมบูรณ�ต!างๆของครอบครัว ซ่ึงจะสร�างความประทับใจให�กับผู�รับเป3นอย!างยิ่ง  
 

(8) ขนมไทย: Thai Sweet Delicacies  
ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ท้ังขนมตํารับโบราณหารับประทานยากและขนมไทยประยุกต�ท่ี 

ผสม ผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทยๆในบรรจุภัณฑ�สวยงามร!วมสมัย 
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2.1.3 ผลิตภัณฑ'อาหาร 

(1) อาหารสําเร็จรูปแช�แข็ง: Quick Meal 

ในฐานะผู�บุกเบิกธุรกิจอาหารแช!แข็งพร�อมรับประทาน บริษัทได�ลงทุนด�านการวิจัยและพัฒนาอย!างต!อเน่ือง  
จุดเด!นของอาหารสําเร็จรูปแช!แข็งของบริษัทท่ีแตกต!างจากคู!แข!งอ่ืน คือ อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง เอส แอนด� พี ทุกเมนูได�รับ
การปรุงอย!างพิถีพิถันเพ่ือให�อร!อยถูกใจผู�บริโภคท้ังให�คุณค!าและความปลอดภัยในด�านโภชนาการมีการออกแบบบรรจุภัณฑ�
ท้ังภายในและภายนอกท่ีทันสมัยเพ่ือให�เหมาะกับชีวิตแบบเร!งรีบ ของผู�บริโภคมากข้ึน สะดวกและช!วยในเรื่องเวลาการอุ!น
อาหารน�อยลงรวมถึงเมนูอาหารแช!แข็งท่ีมีหลากหลายมีการพัฒนาสินค�าใหม!อย!างต!อเน่ืองโดยปyท่ีผ!านมามีเมนูใหม!หลาย
รายการ เช!น ข�าวปลาแซลมอนผัดฉ!า ผัดไทยกุ�งไม!ใส!ไข! กล�วยไข!เช่ือมราดนํ้ากะทิ ข�าวเหนียวดํามะพร�าวอ!อนนํ้ากะทิ ทับทิม
กรอบมะพร�าวอ!อน เป3นต�น  
 

(2) ไส+กรอก: Premo  

ผลิตภัณฑ�ไส�กรอกประเภทต!างๆ แฮม และเบคอนด�วยแบรนด�  “พรีโม”  สําหรับลูกค�าระดับกลางข้ึนไป  ซ่ึง 
ผลิตภัณฑ�ใช�สูตรเฉพาะของ เอส แอนด� พี คัดสรรเฉพาะเน้ือหมูเกรด A คุณภาพดี เน้ือแน!น อร!อย ในแบบฉบับรสชาติท่ีคน
ไทยคุ�นเคย สะอาดปลอดภัยได�มาตรฐาน โดยผลิตภัณฑ�ใช�เป3นวัตถุดิบของร�านอาหาร เอส แอนด� พี และจําหน!ายให�แก!ลูกค�า
ท้ังแบบบรรจุซอง และแบบไส�กรอกตักขายในช!องทางค�าปลีกในโมเดิร�นเทรด รวมท้ังการรับจ�างผลิตให�กับกลุ!มธุรกิจอาหาร
อ่ืนๆ ซ่ึงปyท่ีผ!านมาได�มีการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม!ๆออกสู!ตลาดอย!างต!อเน่ือง เช!น ไส�กรอกอิตาเลี่ยนชีส ไส�กรอกหมูกระเพรา 
เป3นต�น  

 

(3) วุ+นคาราจีแนน: Jelio Jello 

เป3นการคิดค�นขนมเจลลี่ ซ่ึงสามารถนําลงในสายการผลิต เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินค�า เจลลี่ คารา 
จีแนนสําเร็จรูปท้ังในรูปแบบเจลลี่ผสมเน้ือผลไม�และเจลลี่พร�อมดื่มผสมนํ้าผลไม�ให�วิตามินซีสูง ท้ังน้ีในปyท่ีผ!านมาได�ออก
ผลิตภัณฑ�ใหม!คือ เจลลี่ผสมแบล็กเคอแร�นท� (blackcurrant flavor) 

 

(4) ผลิตภัณฑ'ปรุงแต�งอาหาร: Royallee 

ผลิตภัณฑ�ปรุงแต!งอาหาร (Dry Mix) ผ!านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ได�แก! สีผสมอาหาร แป@ง 
คัสตาร�ด เป3นต�น  

 

(5) ผลิตภัณฑ'อาหารนานาชาติ: Delicatessen 

เอส แอนด� พี เป3นผู�ผลิตอาหารนานาชาติ (Delicatessen) ภายใต�เครื่องหมายการค�า Patio ได�แก! นํ้าสลัด  
ซุปแช!แข็ง และผลิตภัณฑ�สําเร็จรูปอ่ืนๆท่ีมีรสชาติท่ีอร!อยและใส!ใจต!อสุขภาพของผู�บริโภค ซ่ึงมีจําหน!ายท่ีร�านอาหาร        
เอส แอนด� พี และในห�างสรรพสินค�าช้ันนําท่ัวไป  
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2.2.4 บริการอ่ืน ๆ 
  

(1) บริการจัดส�งอาหาร: Delivery 1344 
เอส แอนด� พี Delivery เพียงแค!กดเบอร�โทร 1344 บริการจัดส!งอาหาร เครื่องดื่ม เค�ก เบเกอรี่ท่ีหลากหลาย 

และผลิตภัณฑ�อาหารพร�อมรับประทานจัดส!งถึงบ�านเพ่ือตอบสนองความต�องการทุกไลฟ�สไตล�ด�วยความสะดวกและความ
รวดเร็ว รวมถึงการบริการปs�นโตท่ีจัดส!งอาหารถึงบ�านในแต!ละมื้อทุกวันโดยเน�นให�ความสําคัญเรื่องคุณภาพ ความสดใหม!และ
ความรวดเร็วในการบริการ  

 
(2) บริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี: Caterman 

บริการจัดเลีย้งสําหรับทุกโอกาสสาํคัญ ด�วยเมนูหลากหลาย ใส!ใจทุกรายละเอียด สามารถนําเสนอรูปแบบ 
การจัดเลี้ยงครบวงจร ท้ังอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุกๆแบรนด� 
 
2.3. การตลาดและภาวการณ'แข�งขัน 
 นโยบายการตลาดท่ีบริษัท ยึดถือเป3นปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 40 ปy คือ การสร�าง
ความพึงพอใจให�กับลูกค�า และให�ลูกค�าตระหนักถึงช่ือของ เอส แอนด� พี “ช่ือน้ีมีแต!ของอร!อย” เมื่อนึกถึงอาหารและเบเกอรี่
ท่ีมีรสชาติอร!อย มีคุณภาพและบริการอันอบอุ!นน!าประทับใจ  
 
2.3.1 กลยุทธ'ทางการตลาดของบริษัท 

การมองกลยุทธ�ทางการตลาดของบริษัทแยกเป3นแต!ละแบรนด�ซ่ึงจะเน�นให�ความสําคัญทางด�านผลิต ภัณฑ� และด�าน
การบริการให�เหมาะสมกับลูกค�าหลักในแต!ละแบรนด�น้ันๆ ปmจจุบันธุรกิจ เอส แอนด� พี เป3นแบรนด�หลักซ่ึงเป3นธุรกิจ
ร�านอาหารและเบเกอรี่ท่ีให�บริการแก!กลุ!มลูกค�าหลากหลายและทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจากน้ี  เอส แอนด� พี ยังมี
บริการจัดส!งอาหารถึงบ�าน บริการอาหารปs�นโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มีร�านอาหารท้ังในและต!างประเทศ 
รวมไปถึงผลิตภัณฑ�ท่ีมีการแข!งขันในตลาด เช!น BlueCup Coffee, ขนมไหว�พระจันทร�, อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง Quick 
Meal และผลิตภัณฑ� Delio ท่ีแพร!หลายในซูเปอร�มาร�เก็ตท่ัวไป กลยุทธ�ทางการตลาดของบริษัท แบ!งเป3น 6 ด�าน ดังน้ี 
 

(1) ด+านผลิตภัณฑ' 
ความอร!อย คุณภาพ และความคุ�มค!าของผู�บริโภคเป3นนโยบายท่ีบริษัทยึดถือในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด 

40 ปy คุณภาพของผลิตภัณฑ� เริ่มตั้งแต!การคัดสรรเลือกใช�แต!วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ วัตถุดิบท่ีสด ซ่ึงเป3นสิ่งท่ีบริษัทให�       
ความสําคัญมาโดยตลอด ทําให�ผู�บริโภคมีความเช่ือมั่นในการมาใช�บริการท่ี เอส แอนด� พี 

นอกจากน้ีกลยุทธ�ท่ีสําคัญอีกอย!างหน่ึง คือด�านความหลากหลายของผลิตภัณฑ�และบริการ บริษัทมีผลิตภัณฑ�  
อาหารสําหรับทุกคนในครอบครัวในแต!ละมื้อ รวมท้ังเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช!แข็งและอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความต�องการ
ของผู�บริโภค บริษัทยังได�พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ�และบริการมากข้ึน เช!น ทางด�านเบเกอรี่ ได�เพ่ิมเค�กและคุ�กก้ีลิขสิทธ์ิโด
ราเอมอน  เค�กชิฟฟอน แคนเบอรี่ คัสตาร�ดเค�ก ท่ีได�รับการตอบรับจากผู�บริโภคอย!างดี ทางด�านอาหาร เอส แอนด� พี ให�
ความสําคัญกับไลฟ�สไตล�ของผู�บริโภคท่ีเน�นในเรื่องความอร!อยหลากหลาย และประโยชน�ต!อสุขภาพ โดยการสร�างสรรค�เมนู
ใหม!ออกมาในรูปแบบนานาชาติ และ การผสมผสาน ระหว!างอาหารไทย กับ อาหารชาติอ่ืน ๆ แต!ยังคงไว�ซ่ึงความอร!อยแบบ
คุณภาพด�วยวัตถุดิบช้ันดี เช!น เมนูปลาแซลมอนจากนอร�เวย� หรือเทศกาลปลาคอด  
 



บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

      หน�า 19 

ทางด�านบรรจุภัณฑ�บริษัทเน�นด�านการพัฒนาบรรจุภัณฑ�มาโดยตลอดและเป3นผู�นําด�านการพัฒนาบรรจุภัณฑ� 
สวยงามสําหรับผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ และคุ�กก้ี ซ่ึงเป3นปmจจัยสําคัญอย!างหน่ึงท่ีช!วยในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�ของผู�บริโภค 
เพ่ือมอบเป3นของขวัญในโอกาสต!าง ๆ 

 
(2) ด+านโฆษณาและส�งเสริมการขาย 

บริษัทได�ตอกย้ําความเป3นผู�นําด�านร�านอาหารและเบเกอรี่ด�วยการออกโฆษณาท่ีสร�างภาพพจน�ท่ีดีให�กับแบรนด�  
เอส แอนด� พี ผลิตภัณฑ�อาหาร เค�ก และเบเกอรี่ต!างๆโดยสื่อถึงคุณภาพสดใหม! ความพิถีพิถันในการปรุง และรสชาติอร!อย 
ภายใต� สโลแกน “เอส แอนด� พี ช่ือน้ีมีแต!ของอร!อย” ช!วงเดือนธันวาคม ได�มีการโฆษณา เค�กและคุ�กก้ี เพ่ือเพ่ิมยอดขาย
ในช!วงเทศกาลปyใหม! ภายใต�แนวความคิด เช่ือมต!อความสุขความผูกพัน ด�วยศาสตร�และศิลป�แห!งความอร!อยของเค�กและคุ�ก
ก้ีจาก เอส แอนด� พี และบริษัทยังจัดให�มีรายการส!งเสริมการขายในรูปแบบต!าง ๆ ในแต!ละเดือนโดยเฉพาะในเทศกาลสําคัญ
ต!าง ๆ 

 
(3) การกําหนดราคา 

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภณัฑ�โดยคํานึงถึงปmจจัยต!างๆ ดังน้ี 
� ต�นทุนของวัตถุดิบหลัก และต�นทุนในการผลิต 
� ตําแหน!งทางด�านการตลาด ราคาขายผลิตภัณฑ�ของคู!แข!งหรือเกณฑ�ราคาขายโดยท่ัวไปเพ่ือให�ลูกค�าของ 

เอส แอนด� พี รู�สึกถึงความคุ�มค!าเงิน 
� อัตราผลกําไรข้ันต�นท่ีต�องการสร�างจากผลิตภัณฑ�กลุ!มน้ัน ๆ 
 

(4) ด+านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการส�งเสริมการขาย 
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานว!าเป3นปmจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจึงได�มีการจัดโปรแกรมการ 

พัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการ และพนักงานในร�านอาหาร เพ่ือให�ทํางานด�วยความสนุกและความสุข โดยจัดอบรมให�
ความรู�ในด�านผลิตภัณฑ� รวมท้ังเทคนิคการขาย และความเข�าใจในเรื่องกิจกรรมส!งเสริมการขายและโปรแกรมการแข!งขันการ
แนะนําผลิตภัณฑ� 

 
(5) ด+านการเลือกทําเลเป~ดสาขา 
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2.3.2 สภาวะเศรษฐกจิและการแข�งขนั 
 โดยภาพรวม ประเทศไทยในช!วงปy 2556 เผชิญกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากปmจจัยท้ังภายในและ
นอกประเทศ โดยในส!วนของปmจจัยจากภายนอกน้ัน ยังคงเป3นผลเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรป อเมริกา และญี่ปุvนท่ี
แม�จะมีสัญญาณของการเริ่มฟ�tนตัวบ�างแล�ว แต!ก็ยังไม!มากพอท่ีจะสร�างความเช่ือมั่นให�กับนักลงทุนโดยท่ัวไปได� เพราะยังมี
ปmจจัยเรื่องของสงครามแถบตะวันออกกลางท่ีปะทุข้ึนมาอีกครั้ง ในขณะท่ีเศรษฐกิจของจีนก็ไม!ได�มีการเติบโตท่ีร�อนแรง
เหมือนในช!วงก!อนหน�าน้ีแล�ว สําหรับปmจจัยภายในประเทศน้ัน ปmญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การลดลงของอุปสงค�การบริโภคและการ
ลงทุนของภาคเอกชน โดยศูนย�วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย�วิเคราะห�ว!าเป3นผลสืบเน่ืองมา จากภาระ
หน้ีสินครัวเรือนท่ีอยู!ในระดับสูง โครงการรถคันแรกท่ีสิ้นสุดลง รายได�เกษตรท่ีลดลง และราคาสินทรัพย�ท่ีผันผวน   
นอกจากน้ัน ในช!วงประมาณต�นปyจนถึงประมาณกลางๆปyก็เป3นช!วงท่ีเงินบาทแข็งอันเป3นผลมาจากเงินทุนท่ีไหลเข�ามาจาก
ต!างประเทศ ทําให�การส!งออกมีปmญหา ซ่ึงเป3นการซํ้าเติมปmญหาการเพ่ิมค!าแรงท่ีทําให�ต�นทุนการผลิตสูงข้ึนอยู!แล�ว แม�ว!าใน
ระยะต!อมา ค!าเงินบาทจะอ!อนตัวลง สถานการณ�การส!งออกก็ไม!ได�ดีข้ึนมากนักเพราะการชะลอตัวของประเทศผู�นําเข�าสินค�า 
ทําให�อัตราการส!งออกท้ังปyอยู!ในระดับเติบโตเพียงประมาณร�อยละ 3.7 เท!าน้ัน ด�วยเหตุน้ีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปy 2556 จึงถูกปรับลดหลายครั้ง จนมาอยู!ท่ีระดับเพียงประมาณร�อยละ 3 – 4 เท!าน้ัน   

อย!างไรก็ตาม ในส!วนของตลาดอาหารและเบเกอรี่น้ัน ในปy 2556 การแข!งขันยังคงเป3นไปอย!างสูงและต!อเน่ือง ท้ังน้ี
ศูนย�วิจัยกสิกรไทย ได�มีการคาดการณ�ว!ามูลค!าตลาดร�านอาหารท่ีเป3นเครือข!ายธุรกิจอาหารในปy 2556 มีมูลค!า 97,431 ล�าน
บาท หรือเติบโตร�อยละ 14 จากปy 2555 ท่ีมีมูลค!าตลาด 85,466 บาท โดยร�านอาหารสัญชาติเอเชีย โดยเฉพาะร�านอาหาร
ญี่ปุvน และร�านอาหารไทยมีอัตราการเติบโตท่ีสูงกว!าร�านอาหารประเภทอ่ืน อันเน่ืองมาจากกระแสความนิยมและกลยุทธ�
การตลาดของผู�ประกอบการ รวมไปถึงแนวโน�มของคนไทยท่ีเลือกใช�จ!ายกับผู�ให�บริการท่ีเป3นเครือข!ายธุรกิจอาหารมากข้ึน
ด�วย ในส!วนของผลิตภัณฑ�เบเกอรี่น้ัน จากรายงานการศึกษาของ Larive (Thailand) ได�มีการประเมินว!ามีมูลค!าตลาดล!าสุด
ในปy 2555 เท!ากับ 27 พันล�านบาท โดยในช!วงสองสามปyท่ีผ!านมามีอัตราการเติบโตของผู�เล!นหลักในตลาดอยู!ท่ีประมาณ 
10% ต!อปy และคาดว!าจะมีอัตราการเติบโตต!อปyอยู!ในระดับสองดิจิตต!อเน่ืองไปอีกระยะหน่ึง แนวโน�มตลาดเบเกอรี่ท่ีดี
ดังกล!าวน้ีสอดคล�องกับค!าใช�จ!ายในการรับประทานอาหารว!างของคนไทยท่ีค!อนข�างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ�าน
ใกล�เคียงกัน โดยมีค!าใช�จ!ายประมาณ 126 บาทต!อครั้ง สูงมากกว!าคนสิงคโปร�และคนฟsลิปปsนส�ท่ีมีค!าใช�จ!าย 99 และ 69 
บาทต!อครั้งตามลําดับ (เป3นตัวเลขท่ีรวบรวมในเดือนมีนาคม 2556) ท้ังน้ีทางศูนย�วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห�ว!าแนวโน�มท่ีกําลัง
เกิดข้ึนในตลาดเบเกอรี่ก็คือการนําเสนอผลิตภัณฑ�แนวสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน การเข�ามาของแฟรนไชส�ของต!างประเทศ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ท่ีมีรสชาติของอาหารท�องถ่ิน รูปแบบการรับประทานเบเกอรี่ของคนสมัยใหม!ท่ีนิยมออกไปน่ังทานท่ี
ร�านมากข้ึนโดยเฉพาะร�านท่ีเน�นความเป3นโฮมเมดหรืออบสดในร�าน รวมท้ังความยินดีท่ีจะจ!ายเพ่ิมมากข้ึนสําหรับการ
บริโภคเบเกอรี่ท่ีให�ความพึงพอใจท้ังรสชาติ คุณภาพ และความทันสมัย  

สําหรับธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของเอส แอนด� พี น้ัน ในปyน้ีบริษัทได�ดําเนินกิจการมาครบรอบ 40 ปyและมีสาขารวม
ท้ังสิ้นถึง 461 สาขา แต!เน่ืองจากภาวะตลาดในกรุงเทพฯเริ่มถึงจุดอ่ิมตัวแล�ว บริษัทจึงให�ความสําคัญกับการขยายสาขา
ต!างจังหวัดมากข้ึน โดยมีเป@าหมายให�ขยายได�ปyละ 50 สาขา เพ่ือให�ครบ 1,000 สาขาในอีก 10 ปyข�างหน�า โดยมียุทธศาสตร�
สําคัญคือการแตกแบรนด�ใหม!ๆอย!างต!อเน่ืองและวางตําแหน!งการตลาดของแต!ละแบรนด�ท่ีแตกต!างกันอย!างชัดเจน เพ่ือให�
บรรลุเป@าหมายของการมีร�านอาหารท่ีครอบคลุมทุกระดับและนานาชนิด จะได�สอดคล�องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ลูกค�าท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร�อมกันน้ันก็มีการเตรียมการขยายธุรกิจอาหารและเบเกอรี่โดยวางแผนสร�างโรงงานใหม!ข้ึน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกใน 2 – 3 ปy เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตเท!าตัว จากเดิมท่ีมีโรงงาน 2 แห!งอยู!แล�วใน
ภาคเหนือและภาคใต� และในส!วนโรงงานท่ีกรุงเทพฯก็จะมีการขยายกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึนอีกเท!าตัวเช!นเดียวกันจากโรงงาน 3 
แห!งท่ีมีอยู! ท้ังน้ีสิ่งท่ีท�าทายสําหรับ เอส แอนด� พี ในการดําเนินธุรกิจก็คือ เป@าหมายการขยายธุรกิจต!างประเทศเพ่ือเพ่ิม
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สัดส!วนรายได�จาก 10% เป3น 50% ในปy 2566 ขณะท่ีรายได�ในประเทศจะเหลือ 50% จาก 90% ในปmจจุบัน โดยคาดว!า
โอกาสเติบโตของร�านอาหารและเบเกอรี่ของไทยในตลาดอาเซียนยังมีอีกมาก เพราะช่ือเสียงและความนิยมในระดับโลก 
 
2.4  เหตุการณ'ท่ีสําคัญในป� พ.ศ. 2556 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในปy 2556 ท่ีผ!านมา บริษัทได�เผชิญความท�าทายทางเศรษฐกิจภายในประ เทศท่ีเริ่มมี
การชะลอตัวลง ส!งผลให�กําลังซ้ือของผู�บริโภคมีแนวโน�มลดตามไปด�วย ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกก็ยังมีความไม!แน!นอนสูง 
กระน้ันบริษัทก็ยังมุ!งมั่นในการผลักดันให�การดําเนินงานของบริษัทเป3นไปตามเป@าหมายของแผนยุทธศาสตร�ท่ีได�วางไว� ไม!ว!า
จะเป3นการขยายธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ� ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมด�านการตลาดต!างๆเพ่ือสร�างการรับรู�และช!วยกระตุ�น
ยอดขายของบริษัท โดยการดําเนินการทางธุรกิจเหล!าน้ีของบริษัท ได�ปฏิบัติไปพร�อมๆกับการจัดกิจกรรมท่ีช!วยสร�างสรรค�
สังคมและสิ่งแวดล�อมของประเทศ   

 
(1) การขยายธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ' 

� ในปy 2556 น้ี บริษัทมีการขยายธุรกิจหลักโดยดําเนินการเปsดสาขาใหม!ของร�านแอส แอนด� พี รวมท้ังสิ้น 
จํานวน 67 ร�าน นอกจากน้ียังได�มีการดําเนินการปรับปรุงและตกแต!งร�านใหม!สําหรับสาขาเดิมอีกถึง 87 
สาขาเพ่ือความทันสมัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร�าน สามารถตอบสนองต!อความ
ต�องการในการบริโภคของลูกค�าได�ดียิ่งข้ึน  

� ในเดือนพฤษภาคม มีการเปsดร�าน Bangkok Shokudo ท่ีช้ัน B1 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร� สีลม โดยมี 
คอนเซ็ปต�เป3นร�านอาหารไทยร!วมสมัย มีความเป3นเอกลักษณ�โดยการทําเมนูอาหารไทยมาผสมผสาน
อาหารนานาชาติทําให�มีความเป3นสากลมากยิ่งข้ึน 

� ในเดือนมิถุนายน บริษัทได�ลงทุนในบริษัท Umenohana S&P Co.Ltd. โดยถือหุ�นร�อยละ 60 ดําเนิน 
กิจการร�านอาหารญี่ปุvนแบบแฟรนไชส�ภายใต�แบรนด� Umenohana ซ่ึงเป3นร�านอาหารญี่ปุvนแบบไฮเอนด� 
เสิร�ฟแบบไคเซคิ (Kaiseki Restaurant) โดยเปsดร�านอุเมะโนะฮานะ ท่ีช้ัน 3 ของ Nihonmura Mall 
ซอยทองหล!อ 13 ในเดือนกันยายน 

� เพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าท่ีให�การต�องรับอย!างดียิ่ง ในปyน้ี ร�านทงคัตสึ Maisen จึงได�เปsด 
เพ่ิมอีก 3 สาขา คือสาขา J Avenue ในเดือนกันยายน ตามมาด�วยสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ และสาขา
ห�างสรรพสินค�าสยามพารากอนในเดือนพฤศจิกายน 

� เพ่ือเปsดโอกาสให�กับลูกค�าโดยเฉพาะกลุ!มนักเดินทางและคอกาแฟท้ังหลายได�สัมผัสประสบการณ�ความ 
อร!อยเพ่ิมมากข้ึน ในเดือนพฤศจิกายนปyน้ี ร�านกาแฟ BlueCup จึงมีการเปsดสาขาท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
โดยนอกจากกาแฟและเครื่องดื่มร�อน-เย็นอีกหลากหลายชนิดแล�ว ยังมีอาหารเช�า แซนวิช และอาหาร
ทานง!ายๆอีกหลายอย!างพร�อมจําหน!ายในร�านอีกด�วย    

� ตลอดปy 2556 ฝvาย R&D ของบริษัทได�มีการคิดค�นพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม!ๆออกสู!ตลาดมากถึง 80 รายการ  
สามารถสร�างยอดขายให�บริษัทได�เพ่ิมสูงกว!า 300 ล�านบาท  เช!น เค�ก 3 มิติรูป Angry Bird, Choco 
Banana Cupcake, Cheddar Mamon, New Quick Meal (ข�าวผัดนํ้าพริกปลาแซลมอน, ข�าวแกงส�ม
ชะอมกุ�ง, สปาเก็ตตี้ซอสกุ�งพริกไทยดํา, สปาเก็ตตี้ซาลมอนซอสเพสโต�) เป3นต�น และนอกจากผลิตภัณฑ�
ใหม!แล�ว ฝvาย R&D ยังมีการ ปรับปรุงใหม! (renovate) ท้ังผลิตภัณฑ�และบรรจุภัณฑ�ท่ีมีอยู!เดิมอีกถึงกว!า 
20 รายการ  
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(2) รางวัลและความสําเร็จ 
� รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป3นสมาชิกของแนวร!วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต!อต�านทุจรติ 
� รับมอบรางวัลองค�กรโปร!งใส ครั้งท่ี 3 ประจําปy 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการป@องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห!งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 โดยเป3นหน่ึงใน 4 องค�กรเท!าน้ันท่ี
ได�รับรางวัลน้ีในปyน้ี 

� คุณประเวศวุฒิ ไรวา ได�รับรางวัล Outstanding Entrepreneurship Award Winner ในงานประกาศ 
ผลรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2013 ของประเทศไทย เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2556 
รางวัลน้ีมอบให�แก!บุคคลผู�มีผลงานการบริหารโดดเด!น เป3นผู�ทํางานด�วยความมุ!งมั่น และสามารถนําพา
ธุรกิจให�มีความเจริญ เติบโตได�ด�วยดีตลอดมา   
 

(3) กิจกรรมการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
นอกจากการโฆษณาและออกผลิตภัณฑ�ใหม!ๆแล�ว ทางบริษัทยังได�จัดให�มีรายการส!งเสริมการขายและ 

กิจกรรมต!างๆตลอดท้ังปy อาทิ 
� Summer Time in S&P: ในช!วงตั้งแต!วันท่ี 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556 เอส แอนด� พี ได� 

นําเสนอเมนูคลายร�อนท่ีเป3นเอกลักษณ�คือ ข�าวแช! และข�าวเหนียวมะม!วง โดยมีสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
บัตร S&P Joy Card, ลูกค�า AIS และสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย� คือเมื่อรับประทานอาหารในเมนู 
"Summertime in S&P” ครบทุก 350 บาท จะได�รับเครื่องดื่มแมงโก�ไลม�พันช�ฟรี  

� 40 Anniversary Delicious Coupon: เพ่ือเป3นการขอบคุณลูกค�าท่ีให�การสนับสนุน เอส แอนด� พี  
ด�วยดีตลอดมา ในวาระท่ีทางบริษัทดําเนินกิจการมาได�จนถึงปyท่ี 40 ทางบริษัทจึงตอบแทนลูกค�าท่ีมาอ่ิม
อร!อยท่ีร�านครบ 400 บาท ด�วยการมอบคูปองส!วนลดมูลค!า 400 บาทเพ่ือใช�เป3นส!วนลดในการซ้ือสินค�า
ครั้งต!อไป 

� กิจกรรมซ้ือชิ้นท่ี 2 ลด 50%: สําหรับกิจกรรมส!งเสริมการขายของผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ในปyน้ีคือการลด 
ราคา 50% สําหรับการซ้ือช้ินท่ีสองของผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ท่ีได�รับความนิยมสูง 3 รายการได�แก! พาย บัท
เทอร�เค�ก และเค�กกล�วยหอม ท้ังน้ี นอกจากจะช!วยให�ลูกค�าได�มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ�ความอร!อย
ได�มากข้ึนแล�ว ยังเป3นการเพ่ิมโอกาสในการจําหน!ายผลิตภัณฑ�อ่ืนๆของเอส แอนด� พีภายในร�านด�วย 

� วันพุธลด 20%: กลยุทธ�การเพ่ิมยอดขายให�กับกลุ!มผลิตภัณฑ�เบเกอรี่โดยจัดให�มีการลดราคา 20% ใน 
ทุกวันพุธยังคงดําเนินการต!อเน่ืองมาจากปyท่ีแล�ว โดยในปy 2556 น้ีลูกค�าก็ยังให�การต�อนรับด�วยดี  

� กิจกรรม BlueCup D-Day: เป3นกิจกรรมตอบแทนลูกค�าท่ีอุดหนุนกาแฟบลูคัพตลอดปy 2556 โดยในทุก 
เดือนจะมี 1 วัน (D-Day) ท่ีลูกค�าสามารถซ้ือกาแฟหรือเครื่องดื่มในเมนูบลูคัพจํานวน 1 แก�วแล�วได�แถม
ฟรีทันทีอีก 1 แก�ว 

� กิจกรรม Cloud Nine: เป3นอีกหน่ึงกิจกรรมโปรโมช่ันของกาแฟบลูคัพ เมื่อลูกค�าซ้ือเครื่องดื่มบลูคัพ 1  
แก�วจะได�รับสติ๊กเกอร� 1 ดวง และเมื่อสะสมจนครบ 9 ดวงแล�ว สามารถนํามารับเครื่องดื่มบลูคัพได�ฟรี 1 
แก�ว 
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� ขนมไหว+พระจันทร': เอส แอนด� พี ถือเป3นเจ�าตลาดสําหรับเทศกาลขนมไหว�พระจันทร�และเป3นต�นตํารับ 
ขนมไหว�พระจันทร�ไส�หมอนทอง กิจกรรมส!งเสริมการขายขนมไหว�พระจันทร�ในปyน้ีคือ ซ้ือ 4 กล!อง แถม
ฟรีอีก 1 กล!อง (หรือซ้ือ 16 ช้ิน ฟรีอีก 4 ช้ิน) และยังมีการร!วมมือกับร�านสะดวกซ้ือท้ัง 7-Eleven และ 
Family Mart ในการนําขนมไหว�พระจันทร�เข�าไปจําหน!ายในร�านเพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับลูกค�าอีก
ด�วย 
 

2.5 การจัดหาวัตถุดิบของบริษัท   
2.5.1. นโยบายด+านการจัดซ้ือ-จัดหา  
 บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต!อผู�มีส!วนได�เสียทุกกลุ!มและด�วยตระหนักดีว!าผลิตภัณฑ�ของบริษัท
จะต�องมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและมีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให�ผู�บริโภคเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ�ของบริษัท ดังน้ัน
นโยบายด�านการจัดซ้ือ-จัดหา วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ�เพ่ือใช�ในกระบวนการผลิต บรรจุภาชนะและบรรจุภัณฑ�ท่ีหีบห!อผลิตภัณฑ�
ของบริษัทจากโรงงานไปยังร�านอาหารและร�านเบเกอรี่ของบริษัท จึงต�องผ!านกระบวนการคัดสรรและมีมาตรฐาน ในปy 2556 
บริษัทดําเนินนโยบายการจัดซ้ือโดยคํานึงถึงการบริหารจัดการเพ่ือให�บริษัทสามารถบรรลุเป@าหมายและสอดคล�องกับแผนกล
ยุทธ�ของบริษัทในระยะยาว  ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังน้ี 
 

(1) มุ�งเน+นความมีคุณภาพและต�อเนื่อง  
โดยวัตถุดิบภาชนะและบรรจุภัณฑ�ท่ีบริษัทจัดซ้ือ บริษัทได�กําหนดให�มีกระบวนการในการคัดสรร/คัดเลือกตัง้แต!  

คู!ค�า ผู�ให�บริการ ต�องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีบริษัทกําหนด เช!น คู!ค�า เป3นเจ�าของแหล!งผลิตวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑ�ท่ีมี
มาตรฐานและคุณภาพการให�บริการ คู!ค�า เป3นผู�ให�บริการท่ีมีศักยภาพในการจัดซ้ือ วัตถุดิบ สินค�าและบริการท่ีมีคุณภาพและ
สามารถจัดหาวัตถุดิบ สินค�าจัดส!งให�กับบริษัทได�อย!าง เพียงพอตามความต�องการของบริษัทในขณะท่ีราคาไม!ผันแปรอย!างมี
นัยสําคัญซ่ึงส!งผลกระทบต!อการบริหารต�นทุนการผลิตของบริษัทเป3นสําคัญ  
 

(2) มีมาตรฐานเดียวกัน  
โดยวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑ�ท่ีบริษัทจัดซ้ือต�องมีมาตรฐานเดียวกัน  เช!น มีความสด และใหม! มีความ 

สะอาด มีความปลอดภัย และไม!มีสารปนเป�tอนซ่ึงอาจส!งผลกระทบต!อผลิตภัณฑ�และผู�บริโภคซ่ึงบริษัทได�จัดให�มีกระบวนการ
ทดสอบวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑ�อย!างเพียงพอและเช่ือมั่นได�ว!าวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑ�มีคุณภาพและมาตรฐาน
ท่ีเพียงพอเช่ือถือได�และเมื่อผลิตภัณฑ�ของบริษัทถึงมือผู�บริโภค มีความสด สะอาดและปลอดภัยและมีคุณค!าทางโภชนาการ
ด�วยมาตรฐานเดียวกัน 
 

(3) สนับสนุนคู�ค+าและพันธมิตรธุรกิจ 
บริษัทได�ให�ความสําคัญต!อการสนับสนุนและเสริมสร�างพันธ มิตรธุรกิจในระยะยาวด�วยเหตผุลท่ีว!าการดําเนิน 

ธุรกิจให�เติบโตในระยะยาวน้ันปmจจัยความสําเร็จหน่ึงคือการส!งเสริมและสนับสนุนแก! คู!ค�าและพันธมิตรให�เติบโตเคียงข�างไป
พร�อมกับบริษัท โดยการจัดให�มีการช!วยเหลือเพ่ือแก!ปmญหาร!วมกันในการเสริมสร�างศักยภาพให�แก!คู!ค�าและ9��6�����9�$� 5�� 
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(4) บริหารคลังสินค+าอย�างมีประสิทธภิาพ 
โดยในกระบวนการจัดซ้ือและจัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และ    บรรจุภัณฑ� บริษัทมีการจัดทําแผนงานการจัดซ้ือ 

- จัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ�เป3นการล!วงหน�าตามระยะเวลาและความต�องการของโรงงานและแผนการตลาด จึงมี
ผลทําให�การบริหารคลังสินค�ามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยสามารถประมาณการความต�องการซ่ึงส!งผลต!อการบริหารและจัดการ
ต�นทุนสินค�าในภาพรวมได�เป3นอย!างดี มีการประสานงานร!วมกับฝvายวิจัย และพัฒนา ฝvายการตลาดเพ่ือวางแผนในการจัดหา
วัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ�ท่ีใช�ให�เหมาะสมกับภาวะกาลในปmจจุบันส!วนวัตถุดิบท่ีคุณสมบัติผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล มีการกําหนดคุณสมบัติและสิ่งทดแทนอย!างชัดเจน 

ในปy 2556 บริษัทยังคงสร�างความต!อเน่ืองและให�ความสําคัญในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด     ความ
ปลอดภัยและคุณค!าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ�อาหาร การบริหารต�นทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ�และอุปกรณ�อย!าง      
ต!อเน่ืองตั้งแต!ข้ันตอนในการจัดซ้ือ-จัดหา คู!ค�า ผู�จัดจําหน!าย (Suppliers) กระบวนการผลิต กระบวนการขนส!ง การควบคุม
คุณภาพระหว!างการจัดเก็บก!อน การบริหารคลังสินค�า ดังน้ี 
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3. ปXจจัยความเส่ียง 

  จากสภาพแวดล�อมอุตสาหกรรม ภาวะการแข!งขัน, พฤติกรรมของผู�บริโภค, การเปsดเสรีทางการค�าและบริการ, 
การก!อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การพัฒนาของระบบสารสนเทศ, การดําเนินงาน, กฎระเบียบและมาตร ฐานท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว ซ่ึงทําให�ปmจจัยและโอกาสการเกิดความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกของบริษัทมีเพ่ิมสูงข้ึน ท้ังน้ี
บริษัทให�ความสําคัญด�านการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด และได�จัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 
2555 เพ่ือกําหนดนโยบาย แนวทางและการติดตาม รวมท้ังประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง 

 ในปyน้ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�มีการประชุมท้ังหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของทุก
หน!วยงานในองค�กรตามความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงใน
โครงการสําคัญท่ีมีงบการลงทุนสูง ก!อนนําเสนอต!อคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาแล�วว!าปmจจัย
ความเสี่ยงหลักของบริษัทและแนวทางการบริหารมีดังต!อไปน้ี 
 

3.1 ความเสี่ยงด+านกลยุทธ' 
  การวางแผนกลยุทธ�เป3นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือให�บริษัทสามารถดําเนินการได�
สําเร็จตามวัตถุประสงค�และเป@าหมายท่ีกําหนด คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให�มีการจัดทําแผนกลยุทธ�และงบประมาณ
เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร�ในการดําเนินธุรกิจท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยในการดําเนินงานได�มีการวิเคราะห�ความเป3นไปได�
และปmจจัยท่ีส!งผลกระทบต!อการดําเนินธุรกิจอันได�แก! ปmจจัยภายใน ปmจจัยภายนอก สภาพ แวดล�อมทางเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม และคู!แข!งขัน รวมท้ังการพิจารณาโอกาสในการขยายธุรกิจในต!างประเทศ ซ่ึงปmจจุบันบริษัทได�จัดตั้งสํานักกล
ยุทธ�ท่ีมีหน�าท่ี รับผิดชอบโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน�าท่ีพิจารณาและให�คําแนะนําต!อสํานักกลยุทธ�ใน
ภาพรวม 
 

 3.2. ความเสี่ยงด+านปฏิบัติการ 
 ในขบวนการดําเนินการการปฏิบัติงานของแต!ละหน!วยงานในองค�กร ถือเป3นปmจจัยหน่ึงท่ีสําคัญในการ  ขับเคลื่อน
ให�บริษัทสามารถบรรลุเป@าหมายและวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดได� บริษัทมีการขยายธุรกิจมาโดยตลอดท้ังจํานวนสาขา และจุด
ให�บริการเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเสนอผลิตภัณฑ�ใหม!และแตกแขนงธุรกิจ เช!น ร�านอาหารญี่ปุvนโดยบริษัท มีการจัดรับพนักงานเพ่ิม
อย!างต!อเน่ือง ดังน้ันในการดําเนินงานหากผู�ปฏิบัติงานไม!สามารถปฏิบัติงานได�ตามภารกิจท่ีกําหนดได�ก็จะส!งผลให�การ
ขับเคลื่อนองค�กรเป3นไปอย!างเช่ืองช�า ขาดประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและฝvายบริหาร ได�ตระหนักถึงปmจจัย ดังกล!าว จึง
ได�จัดให�มีการฝ�กอบรม เพ่ือสร�างการรับรู�และเข�าใจให�แก!พนักงานแต!ละระดับช้ัน มีการจัดทําคู!มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน 
สําหรับกิจกรรมท่ีสําคัญ มีการแบ!งแยกหน�าท่ีงานเพ่ือให�มีการสอบทานงานระหว!างกัน มีการรายงานและติดตามอย!างเป3น
ระบบรวมท้ังพิจารณาแนวทางการพัฒนาวิธีการทํางานเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ  ความรวด เร็ว มีความถูกต�องและควบคุม
ต�นทุนท้ังการผลิต การบริหารและการให�บริการ นอกจากน้ีบริษัทได�จัดให�มีฝvายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน�าท่ีในการ
ตรวจสอบและติดตาม  ท้ังน้ีคณะกรรมกรบริหารความเสี่ยงมีหน�าท่ีพิจารณาความเสี่ยงด�านปฏิบัติการท้ังระดับผลกระทบต!อ
องค�กรและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงแนวทางป@องกันและบริหารความเสี่ยงน้ันๆ  
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3.3 ความเสี่ยงด+านการเงิน 
  บริษัทมีการบริหารจัดการด�านการเงิน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงด�านสภาพคล!อง (Liquidity Risk) ด�านคู!ค�า (Credit 

Risk) และด�านตลาด เช!น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ีย  (Market Risk) เป3นหลัก ท้ังน้ี 
บริษัทมีการจัดทําประมาณการทางการเงิน แนวทางการบริหาร การติดตามและกําหนดมาตรฐานต!างๆ เช!น สัดส!วนหน้ีสิน
ต!อทุน ทรัพย�สินระยะสั้นหรือเงินสํารองอย!างชัดเจน เพ่ือนํามาใช�ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 
3.4 ความเสี่ยงด+านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บริษัทมีการขยายธุรกิจ อาทิการเพ่ิมจํานวนสาขา และจุดให�บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการสนับสนุนการการปฏิบัติงานของหน!วยงานต!างๆ ในองค�กรให�มีประสิทธิภาพ การเช่ือมต!อระบบงานย!อยต!าง ๆ ความ
ปลอดภัยของข�อมูลและการเข�าถึงข�อมูลในระบบงาน การส!งผ!านข�อมูลเพ่ือช!วยสนับสนุนในการจัดทํารายงานต!าง ๆ ให�
หัวหน�าฝvายงานและผู�บริหารจะเป3นส!วนช!วยให�บริษัทมีการบริหารจัดการข�อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได�กําหนดให�มี
หน!วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป3นหน!วยงานท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบดูแลระบบงาน และเสริมสร�างให�องค�กรมีความพร�อมใน
การรองรับนวัตกรรมใหม!ๆ ทางด�านเทคโนโลยี มีการกําหนดให�มีการจัดทําแผนแม!บททางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให�
สอดรับกับแผนธุรกิจขององค�กร มีการจัดทําแผนความมั่นคงปลอดภัยทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนธุรกิจต!อเน่ือง แผน
สํารองฉุกเฉิน เพ่ือช!วยในการสนับสนุนงานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรายงานและติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน
ดังกล!าวข�างต�นให�ผู�บริหารรับทราบอย!างสม่ําเสมอ 

 

3.5 ความเสี่ยงด+านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเมือง 
  บริษัทได�ตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีผลต!อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท เช!น นํ้าท!วม โรคระบาด (เช!น 
โรคไข�หวัดนก) ความไม!สงบทางการเมือง เป3นต�น ดังน้ัน บริษัทจึงได�เตรียมแผนการรองรับรวมท้ังการฝ�กอบรมพนักงานใน
การรับมือกับภัยธรรมชาติต!างๆรวมท้ังภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุหรือจากการกระทําของมนุษย� เช!น ไฟไหม� การประท�วงต!างๆ 
โดยแผนรองรับดังกล!าวได�แบ!งเป3นระยะสั้นในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและบริษัทจําเป3นต�องดําเนิน การทางธุรกิจอย!างต!อเน่ือง 
(Business Continuity Plan (BCP) และแผนระยะปานกลางถึงยาว เพ่ือระงับหรือบรรเทาเหตุการณ�เฉพาะหน�าตาม
เหตุการณ�น้ัน ๆ และให�มีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจให�น�อยท่ีสุด โดยแผน BCP จะต�องได�รับการทบทวนจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป3นระยะๆ และหากมีเหตุการณ�ฉุกเฉินเกิดข้ึน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงกับเหตุการณ�น้ันๆ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแผนให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในอนาคต 
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4. ทรัพย'สินท่ีใช+ในการประกอบธุรกิจ    

 
4.1 ทรัพย'สินถาวร 
 บริษัทฯ และบริษัทย!อยมีทรัพย�สนิท่ีเป3นท่ีดินและอาคารใช�เป3นสํานักงาน และโรงงาน มีมูลค!าทางบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดสรุปได�ดังน้ี 
 
 

ท่ีดินและอาคาร ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค�าตามบัญชี  
(ล+านบาท) 

ท่ีดิน 3 แปลง รวมเน้ือท่ี 109 ตารางวา 
เลขท่ี 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

เจ�าของ 7.88 

ท่ีดิน 16 แปลง รวมเน้ือท่ี 7 ไร! 93 ตารางวา 
เลขท่ี 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

เจ�าของและสิทธิการ
เช!า 

21.10 

ท่ีดิน 1 แปลง รวมเน้ือท่ี 147 ตารางวา 
ซอยสุขุมวิท62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 

เจ�าของ 5.59 

ท่ีดิน 4 แปลง รวมเน้ือท่ี 88 ตารางวา 
เลขท่ี 335 ถนนบอนด�สตรีท อําเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุร ี

เจ�าของ 14.96 

ท่ีดิน 1 แปลง เน้ือท่ี 2 ไร! 2 งาน 95 ตารางวา 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขท่ี 65/5 หมู!ท่ี 4 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

เจ�าของ 
 

17.93 
 

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

เจ�าของ 20.00 

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

เจ�าของ 142.60 
 

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

เจ�าของ 0.57  

 
 
 

   



บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

      หน�า 28 

ท่ีดินและอาคาร ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค�าตามบัญชี  
(ล+านบาท) 

ท่ีดิน 3 แปลง 3 คูหา เน้ือท่ี 97 ตารางวา  
เลขท่ี 300/9 ถนนมณีนพรัตน� ตาํบลศรภีูมิ  
อําเภอเมืองเชียงใหม! จังหวัดเชียงใหม! 

เจ�าของ 7.13 
 

ท่ีดิน 3 แปลง เน้ือท่ี 3 ไร!  
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 

เจ�าของ 23.30 

อาคารสํานักงานใหญ! 7 คูหา 5 ช้ัน 
เลขท่ี 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

เจ�าของ 0.00 

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

เจ�าของ 0.23 

อาคารสํานักงาน ร�านอาหาร สาขาเมืองทอง สูง 6 ช้ัน 
เลขท่ี 335 ถนนบอนด�สตรีท อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

เจ�าของ 3.04 

อาคารโรงงานไส�กรอก ครัวกลาง เส�นพลาสต�า 2 ช้ัน 3 หลัง 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขท่ี 65/5 หมู!ท่ี 4 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

เจ�าของ 38.11 

อาคารโรงงานเบเกอรี่เชียงใหม!  
เลขท่ี 11/2 ถนนเชียงใหม!-ลําพูน อําเภอเมืองเชียงใหม!  
จังหวัดเชียงใหม!  

เจ�าของ 0.18 

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

เจ�าของ 36.94 

อาคารโรงงานทําเบเกอรี่ภเูก็ต  
เลขท่ี 75/51-53 หมู! 6 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

เจ�าของ 1.93 

ร�านอาหาร สาขา บางพล ี
เลขท่ี 86 หมู! 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

เจ�าของ 3.32 

อาคารสํานักงาน ร�านอาหาร สาขาช�างเผือก  
เลขท่ี 300/9 ถนนมณีนพรัตน� ตาํบลศรภีูม ิ
อําเภอเมืองเชียงใหม! จังหวัดเชียงใหม!  

เจ�าของ 1.40 
 

หมายเหตุ  :   * บริษัท ไม!มภีาระผูกพันใด ๆ     
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4.2 พ้ืนท่ีเช�าดําเนินงาน 
          พ้ืนท่ีการดําเนินงานของกิจการร�านอาหารและร�านเบเกอรี่ของ S&P ส!วนใหญ!จะทําสัญญาเช!าระยะเวลาสั้น 3 ปy 
เพ่ือลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนท่ีค!อนข�างสูง เน่ืองจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค�าท่ีเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วมาก อย!างไรก็ตาม มีร�านอาหารบางสาขาจะเป3นการเช!าพ้ืนท่ีระยะยาวภายในอาคารและศูนย�การค�า มีมูลค!าสินทรัพย�
ท่ีรวมส!วนปรับปรุงแล�ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สรุปได�ดังน้ี 
 

สาขา ระยะเวลาเช�า มูลค�าตามบัญชี          
(ล+านบาท) 

ฟอร่ัม ชลบุรี 
ศูนย�การค�าฟอรัม่ ชลบุร ี
เน้ือท่ี   233   ตรม. 

เช!าระยะเวลา 25 ปy 
สิ้นสุดปy 2557 

0.45 

อิมพีเรียล สําโรง 
ศูนย�การค�าอิมพีเรียลพลาซ!าสําโรง 
เน้ือท่ี   302  ตรม. 

เช!าระยะเวลา 25 ปy 
สิ้นสุดปy 2560 

3.69 

แม็กแวลู สุขาภิบาล1 
ศูนย�การค�าแม็กแวลู สุขาภิบาล 1 
เน้ือท่ี  400  ตรม. 

เช!าระยะเวลา 20 ปy 
สิ้นสุดปy 2555 

0.00 

เซ็นทรัล บางนา 
ศูนย�การค�าเซ็นทรลับางนา 
เน้ือท่ี   381   ตรม. 

เช!าระยะเวลา 30 ปy 
สิ้นสุดปy 2566 

6.90 

อาร'ซีเอ  
ศูนย�การค�ารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว 4.5 
ช้ัน  บล็อก บี  (3  คูหา)   
เน้ือท่ี   901.68   ตรม. 

เช!าระยะเวลา 26 ปy 
สิ้นสุดปy 2562 

5.06 

อาร'ซีเอ  
ศูนย�การค�ารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว   
4.5  ช้ัน บล็อก ซี  (3 คูหา) 
เน้ือท่ี  649.68   ตรม. 

เช!าระยะเวลา 11 ปy  5  เดือน 
สิ้นสุดปy 2563 

5.23 

เฉลิมกรุง  
โรงภาพยนต�เฉลมิกรุง 
เน้ือท่ี  387    ตรม. 

เช!าระยะเวลา 30 ปy 
สิ้นสุดปy 2563 

7.99 

ฟ~วเจอร'พาร'ค บางแค 
ศูนย�การค�าฟsวเจอร�พาร�ค บางแค      
เน้ือท่ี  350   ตรม. 

เช!าระยะเวลา 27 ปy 
สิ้นสุดปy 2563 

7.98 
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สาขา ระยะเวลาเช�า มูลค�าตามบัญชี          
(ล+านบาท) 

เซ็นทรัล ป~�นเกล+า 
ศูนย�การค�าเซ็นทรลัปs�นเกล�า 
เน้ือท่ี  253   ตรม. 

เช!าระยะเวลา 20 ปy 
สิ้นสุดปy 2558 

2.00 

ไดอาน�า หาดใหญ�  
ห�างสรรพสินค�าไดอาน!า หาดใหญ!     
เน้ือท่ี  310   ตรม. 

เช!าระยะเวลา 13 ปy 11 เดือน 
สิ้นสุดปy 2565 

7.90 

มาบุญครองเซ็นเตอร' 
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร� 
เน้ือท่ี  40.67   ตรม. 

เช!าระยะเวลา 10 ปy 
สิ้นสุดปy 2563 

11.53 

เดอะมอลล' โคราช  
ห�างสรรพสินค�าเดอะมอลล� โคราช 
เน้ือท่ี   225  ตรม. 

เช!าระยะเวลา 26 ปy 
สิ้นสุดปy 2570 

9.44 

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

สิทธิการเช!าท่ีดิน 
สิ้นสุดปy 2563 

0.38 

 
สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ�การดําเนินงานท่ีใช�ผลิตสินค�าของบริษัทจะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลางมมีูลค!าสินทรัพย�

รวม ณ 31 ธันวาคม 2556 ดังน้ี  
 

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ'  มูลค�าตามบัญชี  
(ล+านบาท) 

เครื่องจักรและอุปกรณ� 205.12 

เครื่องตกแต!งและอุปกรณ� 350.95 
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม  
         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย!อยและบริษัทร!วมท่ียังเปsดดําเนินงานอยู! ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ต!าง ๆ ท่ีจะเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจอาหารเป3นส!วนใหญ! มีมูลค!ารวมประมาณ 155 ล�านบาท คิดเป3นสัดส!วนเงินลงทุนในบริษัท
ย!อยและบริษัทร!วมประมาณร�อยละ 4.38 ของสินทรัพย�รวม ท้ังน้ี นโยบายด�านการลงทุนในบริษัทย!อยและบริษัทร!วมจะ
พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและจํากัดเฉพาะธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ�หรือบริการของบริษัท ซ่ึงหากมี ธุรกิจใดท่ีน!าสนใจ
และมีผลตอบแทนท่ีดีบริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเข�าไปลงทุน โดยการเข�าลงทุนดังกล!าวต�องผ!านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทเป3นสําคัญสําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทย!อยและบริษัทร!วมบริษัทจะส!งกรรมการท่ีเป3น
ตัวแทนของบริษัทเข�าร!วมบริหารงานตามสัดส!วนท่ีบริษัทถืออยู! เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทย!อยและบริษัทร!วมให�ถูกต�องเหมาะสมเป3นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
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5. ข+อพิพาททางกฎหมาย 

 ปmจจุบันบริษัท ไม!มีคดีหรือข�อพิพาทใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบด�านลบต!อสินทรัพย�ของบริษัทท่ีมีจํานวนสูงกว!าร�อยละ 5 
ของส!วนผู�ถือหุ�น หรือคดีท่ีกระทบต!อการดําเนินธุรกิจอย!างมีนัยสําคัญ หรือคดีท่ีมไิด�เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษัท 
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6. ข+อมูลท่ัวไปและข+อมูลสําคัญอ่ืน 

 ข+อมูลท่ัวไป 

ชื่อบริษัท   บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  

ประกอบธุรกิจหลักประเภท เครือร�านอาหารและเบเกอรี่ ผู�ผลิตเค�ก ขนมปmง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑ�อาหารและ   
เบเกอรี่สําเร็จรูปแช!แข็ง บริการส!งอาหารถึงบ�าน บริการจัดเล้ียงนอกสถานท่ี บริหารและ
ลงทุนเปsดร�านอาหารไทยในต!างประเทศ 

ทุนจดทะเบียน 490,408,365 บาท (ส่ีร�อยเก�าสิบล�านส่ีแสนแปดพันสามร�อยหกสิบห�าบาทถ�วน 

ทุนจดทะเบียนชําระแล+ว 490,408,365 บาท (ส่ีร�อยเก�าสิบล�านส่ีแสนแปดพันสามร�อยหกสิบห�าบาทถ�วน) 
ประกอบด�วยหุ�นสามัญจํานวน 98,081,673 หุ�น มูลค!าหุ�นท่ีตราไว�หุ�นละ 5 บาท  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� เลขท่ี 2034/100-107 ช้ัน 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร�                         
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปs เขตห�วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

เลขทะเบียนบริษัท  0107537001170 (เดิมเลขท่ี บมจ. 364) 

โทรศัพท'   (02) 785-4000 

โทรสาร   (02) 785-4040  

อีเมล'   presidentoffice@snpfood.com 

โฮมเพจบริษัท  www.snpfood.com 

นายทะเบียนหลักทรัพย' บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) 

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพย�แห!งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท� (02) 229-2800  โทรสาร (02) 654-5642 

ผู+ตรวจสอบบัญชี  บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 

อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร10120                                                      

โทรศัพท� (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  สํานักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร 

เลขท่ี 68 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลอง เตยเขตคลองเตย                                           
 กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท� (02) 253-3427 โทรสาร (02) 653-1135  
 รายละเอียดของบริษัทย!อยและบริษัทร!วมท่ีบริษัทถือหุ�นต้ังแต!ร�อยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุ�นท่ีออกจําหน!ายได�แล�ว
ท้ังหมดโปรดดูรายละเอียดในหัวข�อ“โครงสร�างกลุ!มบริษัท เอส แอนด� พี 
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ส�วนท่ี 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ข�อมูลหลักทรัพย และผู�ถือหุ�นโครงสร�างเงินทุน 

7.1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล�ว 

 
 หลักทรัพย�ของบริษัทประกอบด�วยหุ�นสามัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 490,408,365 
บาท แบ3งเป4นหุ�นสามัญจํานวน 98,081,673 หุ�น มูลค3าท่ีตราไว�หุ�นละ 5 บาท  เป4นทุนเรียกชําระแล�วจํานวน 490,408,365  
บาท แบ3งเป4นหุ�นสามัญจํานวน 98,081,673 หุ�น มูลค3าท่ีตราไว�หุ�นละ 5 บาท 
 

7.2. โครงการซ้ือหุ�นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน 
 ตามท่ี บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได�ดําเนินการซ้ือหุ�นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน โดยอาศัยมติ ท่ี 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2553 โดยมีกําหนดระยะเวลาการซ้ือหุ�นคืน ตั้งแต3วันท่ี  
11 มีนาคม 2553ถึง วันท่ี 10 กันยายน 2553 ซ่ึงบริษัทได�ดําเนินการซ้ือหุ�นคืน จํานวน 6,604,600 หุ�น คิดเป4นร�อยละ 6.31 
ของหุ�นท่ีจําหน3ายได�แล�วท้ังหมด และมีสิทธิในการจําหน3ายหุ�นท่ีซ้ือคืนในระหว3าง วันท่ี 11 มีนาคม 2554ถึง วันท่ี 10 
กันยายน 2556 น้ัน    
 
 บัดน้ีได�สิ้นสุดกําหนดระยะเวลาการจําหน3ายหุ�นท่ีซื้อคืนตามโครงการซ้ือหุ�นคืนเพ่ือบริหารทางการเงินแล�วบริษัทมีหุ�นท่ี
จําหน3ายไม3หมดหรือยังมิได�จําหน3าย จํานวน 6,604,600 หุ�น คิดเป4นร�อยละ 6.31ของหุ�นท่ีจําหน3ายได�แล�วท้ังหมด ดังน้ัน
เพ่ือให�เป4นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการว3าด�วยการซ้ือหุ�นคืน การจําหน3ายหุ�นท่ีซ้ือคืน และการตัด
หุ�นท่ีซ้ือคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2556 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 จึงได�มีมติ
อนุมัติให�บริษัทดําเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล�ว เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระ
แล�ว จํานวน 490,408,365 บาท แบ3งเป4นหุ�นสามัญจํานวน 98,081,673 หุ�น มูลค3าท่ีตราไว�หุ�นละ 5 บาท 
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7.3. ผู�ถือหุ�น 

 สําหรับรายช่ือผู�ถือหุ�นรายใหญ3 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น ณ วันท่ี 15 มกราคม 2557 มีดังน้ี 

 

กลุ�มผู�ถือหุ�น จํานวนหุ�น ร�อยละ 
1 กลุ3มศิลาอ3อน และกลุ3มไรวา 41,786,220 42.60 

2 บริษัท ไมเนอร� อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 30,717,084 31.32 

3 นางสุภาพรรณ  พิชัยรณรงค�สงคราม 3,469,000 3.54 

4 THE HONG BANK AND SHANGHAIBANKING CORRORAT. 2,271,200 2.32 

5 นายอยุทธ�  ชาญเศรษฐิกุล 1,474,400 1.50 

6 CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH 1,250,000 1.27 

7 นายชาลี วลัยเสถียร     1,200,000      1.22 

8 นางปริญญา ขันเจริญสุข 1,042,462 1.06 

9 นายนิติ โอสถานุเคราะห�   960,100 0.98 

10 นายพิทักษ�  พิเศษสิทธ์ิ   830,000 0.85 
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7.4. นโยบายการจ�ายเงินป0นผล 

บริษัทจะจ3ายเงินปZนผลทุกป[ในอัตราประมาณร�อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได�ตามงบการเงินรวม 
แต3การจ3ายเงินปZนผลดังกล3าวจะต�องไม3เกินกว3ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีท่ีงบการเงินเฉพาะกิจการมี
ผลขาดทุนสะสมอยู3จะไม3พิจารณาจ3ายเงินปZนผล ท้ังน้ี บริษัทจะดําเนินการให�เป4นไปตามท่ีกฎหมายว3าด�วยบริษัทมหาชนจํากัด
ท่ีกําหนดไว�และคํานึงถึงสภาพคล3องของบริษัทท่ีจะสามารถจ3ายเงินปZนผลได�โดยไม3มผีลกระทบต3อกิจการอย3างมีนัยสําคัญ ส3วน
นโยบายการจ3ายเงินปZนผลของบรษัิทย3อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานเช3นกัน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีมตเิสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป[ 2557 ซ่ึงจะประชุมในวันท่ี 21เมษายน 2557  พิจารณารับรองการ  จ3าย
ปZนเงินผลระหว3างกาล ในอัตราหุ�นละ 1.25 บาท เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2556  และพิจารณาอนุมัตกิารจ3ายเงินปZนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําป[ 2556 ในอัตราหุ�นละ 5.00 บาท หรือคงเหลือเงินปZนผลท่ีจะจ3ายเพ่ิมในอัตราหุ�นละ 4.25 บาท ซ่ึง
เมื่อได�รับอนุมัตจิากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นตามท่ีเสนอแล�ว จะคิดเป4นอัตราการจ3ายปZนผลร�อยละ 86.71 

 
รายละเอียดการจ�ายเงินป0นผลสําหรับผลการดําเนินงานในป2 2556 เทียบกับป2ท่ีผ�านมา 

  
รายละเอียดการจ3ายเงินปZนผล 2556              2555 

1.  กําไรสุทธิ  (ล�านบาท) 626.02            707.81 

2.  จํานวนหุ�น  (หุ�น) 98,081,673 98,081,673 

3.  เงินปZนผลจ3ายต3อหุ�น 
     3.1  เงินปZนผลระหว3างกาล  (บาท/หุ�น) 
     3.2  เงินปZนผลท่ีจะจ3ายเพ่ิม  (บาท/หุ�น) 

 
1.25 
4.25 

 
1.50 

    4.50 

4.  เงินปZนผลจ3ายรวมเป4นจํานวนเงิน 
     4.1  เงินปZนผลระหว3างกาล  (ล�านบาท) 
     4.2  เงินปZนผลท่ีจะจ3ายเพ่ิม  (ล�านบาท)    

 
122.60 

          416.85  

 
147.12 

          441.37  

5  อัตราการจ3ายปZนผลร�อยละ  (ร�อยละ) 86.17 83.14 
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8. โครงสร�างการจัดการ 

 โครงสร�างกรรมการบริษัท 

 โครงสร�างการจัดการของบริษัทประกอบด�วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได�แก3 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดและขอบเขตอํานาจหน�าท่ีดังน้ี 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ท3าน ประกอบด�วย 

 

รายช่ือกรรมการ / ตําแหน3ง 

การร3วม
ประชุม/การ

ประชุม
ท้ังหมด 

(รวม AGM) 

กรรมการ
บริษัท 

การร3วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

การร3วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ 
สรรหาและ

กําหนด
ค3าตอบแทน 

การร3วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

รวมท้ังส้ิน 

1. นางภัทรา  ศิลาอ3อน    
   ประธานกรรมการ 

5/5 580,000 - - - - -  - 580,000 

2. ร�อยโทวรากร  ไรวา 
   รองประธานกรรมการ 

5/5 390,000 - - - - -  - 390,000 

3. นายประเวศวุฒิ  ไรวา  
   กรรมการผู�จัดการใหญ3 

5/5 390,000 - - - - -  - 390,000 

4. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา  
   กรรมการอิสระ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5/5 630,000 4/4 300,000 - - -  - 930,000 

5. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล    
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ      

5/5 630,000 4/4 200,000 - - -  - 830,000 

6. นายอวิรุทธ�  วงศ�พุทธพิทักษ�   
   กรรมการอิสระ 
   ประธานกรรมการสรรหาและ 
   กําหนดค3าตอบแทน 

5/5   630,000 - - 3/3 45,000  -  -  675,000 

7. นางปZทมาวลัย  รัตนพล 
   กรรมการ  
   กรรมการสรรหาและกําหนด 
   ค3าตอบแทน  

5/5 630,000 - - 1/3 10,000  -  -    640,000 
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รายช่ือกรรมการ / ตําแหน3ง 

การร3วม
ประชุม/การ

ประชุม
ท้ังหมด 

(รวม AGM) 

กรรมการ
บริษัท 

การร3วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

การร3วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ 
สรรหาและ

กําหนด
ค3าตอบแทน 

การร3วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

รวมท้ังส้ิน 

8. นายป̀ยะ  ซอโสตถิกุล    
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการสรรหาและกําหนด 
   ค3าตอบแทน  
   กรรมการบริหารความเส่ียง 
   (ได�รับแต3งต้ังเม่ือวันท่ี 9  
   พฤศจิกายน 2554) 

5/5 630,000 4/4 200,000 3/3 30,000 
 

3/3 30,000 
 

890,000 

9. นายจอห�น สกaอต ไฮเน็ค 
   กรรมการ 
   กรรมการบริหารความเส่ียง 
    (ได�รับแต3งต้ังเม่ือวันท่ี 28   
    กุมภาพันธ� 2555) 

5/5 390,000  -  -  -  -  2/3 20,000 
 

650,000 

10. นายขจรเดช   ไรวา 
     กรรมการ 

5/5 390,000 - - - - -  - 390,000 

11. นางเกษสุดา ไรวา  
     กรรมการรองผู�จัดการใหญ3 
     กรรมการสรรหาและกําหนด 
     ค3าตอบแทน 

5/5 390,000 - - 2/2 20,000 -  - 410,000 

12. นายวิทูร ศิลาอ3อน  
     กรรมการและเลขานุการ
บริษัท  
     ประธานกรรมการบริหาร 
     ความเส่ียง 

5/5 390,000 - - - - 3/3 45,000 435,000 

รวมท้ังส้ิน  6,070,00
0 

 700,000  105,000  60,000 7,210,000 

 

หมายเหตุ    ค�าตอบแทนดังกล�าวเป9นค�าตอบแทนท่ีได�รับในฐานะกรรมการ  อันได�แก� 
� บําเหน็จกรรมการ สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 430,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตราท3านละ  

290,000 บาท 
� ค3าตอบแทนประจํา สําหรับกรรมการบริษัทท่ีมิได�เป4นผู�บริหาร ในอัตราเดือนละ20,000 บาท/ท3าน  

ประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดือนละ15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบในอัตราเดือนละ  
10,000 บาท/ท3าน 

� ค3าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 
บริษัทในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท3าน 
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� ค3าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 
ตรวจสอบ ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท3าน 

� ค3าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 15,000  
บาท/ครั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ท3าน 

� ค3าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง  
กรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ท3าน 

� ท้ังน้ี มีผลตั้งแต3การประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป[ 2556 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2556 
 

ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
(1) มีอํานาจหน�าท่ีจัดการบริษัทให�เป4นตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมท้ังติดตามดูแลให�มี 

การปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดไว� 
(3) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีรวมท้ังดูแล 

ให�มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(4) กํากับและควบคุมดูแลให�ฝeายบริหารดําเนินการให�เป4นตามนโยบายท่ีกําหนดไว�อย3างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลรวมท้ังมีอํานาจมอบหมายแต3งตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงให�เป4นกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการ
อย3างหน่ึงอย3างใดหรือหลายอย3าง 

(5) กําหนดกรรมการผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทจากกรรมการจํานวน 2 ท3านซ่ึงมิได�ดํารงตําแหน3ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(6) จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย3างน�อย 3 เดือนต3อครั้ง 
 

 ท้ังน้ีบริษัทได�กําหนดคํานิยามความเป4นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซ่ึงสอดคล�องกับหลักเกณฑ�ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทย ดังน้ี 
 

 คํานิยาม “กรรมการอิสระ” 
 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนและมีความเป4นอิสระตามท่ีสํานักงานคณะกรรม การ
กํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทยได�กําหนด กล3าวคือ 

� ถือหุ�นไม3เกินร�อยละ 1 ของทุนชําระแล�วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วม บริษัทท่ีเก่ียวข�อง 
� เป4นกรรมการท่ีไม3มีส3วนร3วมในการบริหารงาน ไม3เป4นลูกจ�าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือน

ประจําประจําหรือผู�ให�บริการทางวิชาชีพซ่ึงได�รับค3าบริการเกินกว3าสองล�านบาทต3อป[จากบริษัท บริษัทใน
เครือบริษัทร3วม บริษัทท่ีเก่ียวข�องหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ในระยะเวลาท่ีผ3านมาแล�วไม3น�อยกว3า 
2ป[ 

� เป4นกรรมการท่ีไม3มีผลประโยชน�หรือส3วนได�เสียไม3ว3าทางตรงหรือทางอ�อมท้ังในด�านการเงินและการ  
บริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วม บริษัทท่ีเก่ียวข�อง หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 

� เป4นกรรมการท่ีไม3ใช3เป4นผู�เก่ียวข�องหรือญาติสนิทของผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ3 
� เป4นกรรมการท่ีไม3ได�รับการแต3งตั้งข้ึนเป4นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน�ของกรรมการบริษัท ผู�ถือหุ�น  

รายใหญ3 หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเป4นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ3 
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 นอกจากน้ีแล�วยังต�องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได�อย3างเสรีตามภารกิจท่ีได�มอบหมาย โดยไม3ต�อง
คํานึงถึงผลประโยชน�ใดๆท่ีเก่ียวกับทรัพย�สินหรือตําแหน3งหน�าท่ีและไม3ตกอยู3ภายใต�อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ3มบุคคลใด ๆ 
รวมท้ังไม3มีสถานการณ�ใด ๆ ท่ีจะมาบีบบังคับทําให�ไม3สามารถแสดงความเห็นได�ตามท่ีพึงจะเป4น  

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษัท ได�มีมติแต3งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2555 

เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วย 
1. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรู�ด�านบัญชีการเงิน 
3. นางสาวโสภาวด ี  อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายป̀ยะ  ซอโสตถิกุล กรรมการตรวจสอบ 

  ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษัท ได�มีการปรับปรุงขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2554 เพ่ือให�เป4นไปตามหลักเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ท่ีใช�อยู3ในปZจจุบัน 

(1) สอบทานให�บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย3างถูกต�องและเพียงพอ  
(2) สอบทานให�บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมท้ังส3งเสริมให�มีการนําระบบ Control Self 
Assessment มาใช�ในการปฏิบัติงานของหน3วยงาน 

  (3) สอบทานให�บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว3าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย� และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท 

  (4) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�เป4นไปตามกฎหมาย
   และข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย� ท้ังน้ีเพ่ือให�มั่นใจว3ารายการดังกล3าวสมเหตุสมผลและเป4นประโยชน�
   สูงสุดต3อบริษัท  
  (5) การส3งเสริมให�มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
  (6) การกํากับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค�กร 
  (7) การพิจาณาแต3งตั้ง โยกย�าย การเลิกจ�าง การประเมินผล การฝvกอบรบ ผู�อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ 
   (8) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกําลังพล การลงทุน ค3าใช�จ3ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ  
  (9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต3งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป4นอิสระเพ่ือทําหน�าท่ีเป4นผู�สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ 
   ค3าตอบแทนของบุคคลดังกล3าว รวมท้ังเข�าร3วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม3มีฝeายจัดการเข�าร3วมประชุม

   ด�วยอย3างน�อยป[ละ 1 ครั้ง  
  (10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป̀ดเผยไว�ในรายงานประจําป[ของบริษัทซ่ึงรายงาน

ดังกล3าวต�องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  
 (11) การได�รับความร3วมมือจากฝeายบริหารในการช้ีแจงแสดงหลักฐานในเรื่องท่ีเห็นว3ามีความจําเป4นแล    
        พิจารณาในการจ�างท่ีปรึกษาหรือผู�ชํานาญเฉพาะเรื่องมาให�คําปรึกษาและเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมใน
   เรื่องน้ันด�วยค3าใช�จ3ายของบริษัท 

  (12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  



บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                                หน�า  41 
 

  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย3างสม่ําเสมออย3างน�อย 3 เดือนต3อครั้งและมีการรายงานต3อคณะกรรมการ
บริษัท ซ่ึงในป[ 2555 มีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง ท้ังน้ี จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ แต3
ละท3านท่ีเข�าประชุมในป[ท่ีผ3านมา โปรดดูรายละเอียดในหัวข�อ “คณะกรรมการบริษัท” 
 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษัท ได�กําหนดให�มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทนและโดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2554 เพ่ือทําหน�าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ� และกระบวนการในการ
สรรหากรรมการและกําหนดอัตราค3าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยให�แต3งตั้งกรรมการบริษัทเข�าเป4นกรรมการสรรหา
และกําหนดค3าตอบแทน จํานวนไม3น�อยกว3า 3 คน และให�คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและกําหนด         
ค3าตอบแทน 1 คน เป4นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน มีวาระ
การดํารงตําแหน3งคราวละ 2 ป[ นับตั้งแต3วันท่ีได�รับการแต3งตั้ง และกรณีครบกําหนดวาระแล�วอาจแต3งตั้งให�กรรมการสรรหา
และกําหนดค3าตอบแทนเดิมกลับเข�าดํารงตําแหน3งอีกวาระหน่ึงก็ได� 

 
  รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

  คณะกรรมการบริษัทได�มีมติแต3งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน ตามมติท่ีประชุม         
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน จํานวน  
4  ท3านประกอบด�วย 
  1. นายอวิรุทธ�  วงศ�พุทธพิทักษ� ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน 
  2. นายป̀ยะ   ซอโสตถิกุล กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน 
   3. นางปZทมาวลัย รัตนพล  กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน 
  4. นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน 

 
  ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
  ทําหน�าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ�และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน3ง

กรรมการบริษัทและกําหนดอัตราค3าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอความเห็นต3อคณะกรรมการบริษัท    
รวมท้ังอาจเชิญฝeายจัดการเข�าร3วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นได�ตามหลักเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับของบริษัทมีดังน้ี 

 
  หน�าท่ีในการสรรหา 

(1) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป4นกรรมการบริษัทและนําเสนอให�       
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต3งตั้งหรือนําเสนอต3อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแต3งตั้งแล�วแต3กรณี 

(2) พิจารณาทบทวนสัดส3วนจํานวน และประสบการณ�ของคณะกรรมการบริษัทให�มีความเหมาะสมต3อสภาพ
กิจการ รวมท้ังการให�ข�อเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได�รับการเสนอให�
เป4นกรรมการบริษัท 
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  หน�าท่ีในการกําหนดค�าตอบแทน 
  พิจารณาและนําเสนอค3าตอบแทนท่ีจําเป4นและเหมาะสมในแต3ละป[ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย3อย

ต3างๆและผู�บริหารตั้งแต3กรรมการผู�จัดการใหญ3ข้ึนไป เพ่ือเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือนําเสนอต3อท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติแล�วแต3กรณี 

 
 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2555 ได�อนุมัติแต3งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงข้ึน เพ่ือทําหน�าท่ีบริหารความเสี่ยงภายในองค�กร เน่ืองจากสภาพแวดล�อมทางธุรกิจในปZจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีได�รับการแต3งตั้งแล�วน้ี จะดําเนินการจัดทํากฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือกําหนดบทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบ เพ่ือเสนอต3อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทต3อไป 
 
  รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริษัทได�มีมติแต3งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2555 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 ท3าน ประกอบด�วย 
  1. นายวิทูร  ศิลาอ3อน  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  2. นายจอห�น สกaอต  ไฮเน็ค    กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  3. นายป̀ยะ   ซอโสตถิกุล กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
  ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริษัท ได�มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมกรรบริหารความเสี่ยงตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ดังน้ี 

(1)  กําหนด นโยบาย กลยุทธ� ควบคุมและติดตามการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค�กร 
(2) กํากับดูแลผลการปฏิบัติงานในด�านต3าง ๆ ขององค�กร 

 
5. คณะกรรมการบริหาร 

  ในป[ 2555 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ท3าน ประกอบด�วย 
  1. ร�อยโทวรากร  ไรวา  ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายขจรเดช  ไรวา  กรรมการบริหาร 
  3. นายประเวศวุฒิ  ไรวา  กรรมการบริหาร 
  4. นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการบริหาร 
  5. นายวิทูร  ศิลาอ3อน  กรรมการบริหาร 
  6. นายจอห�น สกaอต  ไฮเน็ค  กรรมการบริหาร 
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  ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
(1)  ให�กรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซ่ึงอยู3ภายใต�กฎหมาย เง่ือนไข 
(2) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ�ทางธุรกิจของบริษัทต3อ

คณะกรรมการ 
(3) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับการประกอบธุรกิจประจําป[และ    

งบประมาณรายจ3ายประจําป[ และดําเนินการตามแผนงานและกลยุทธ�ทางธุรกิจโดยสอดคล�องกับนโยบาย
และแนวทางธุรกิจท่ีได�แถลงต3อคณะกรรมการ 

(4) สําหรับการอนุมัติ เ ก่ียวกับกิจการอันจะเป4นพันธะผูกพันบริ ษัทฯ จะต�องได�รับอนุมัติ โดยคณะ
กรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผู�มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองเท3าน้ัน 

(5) ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯท้ังน้ีอํานาจในการดําเนินการดังกล3าว ข�างต�น
ไม3รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการได�มาและจําหน3ายทรัพย�สิน   ท่ีสําคัญ
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีจะต�องดําเนินการให�เป4นไปตามกฎเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทย 

(6) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายในแต3ละช3วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 
 

การมอบอํานาจดังกล3าวให�แก3คณะกรรมการบริหารน้ันกําหนดให�รายการท่ีกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแย�ง มีส3วนได�เสีย หรือมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย3อยให�กรรมการบริหาร 
ซ่ึงมีส3วนได�เสียในเรื่องใดไม3มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ท้ังน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ไม3ได�มอบอํานาจให�
กรรมการผู�จัดการ ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได� 
 

8.2 คณะผู�บริหาร 
 ในป[ 2556 คณะผู�บริหาร มีจํานวน 8 ท3าน ประกอบด�วย 

 1. นายประเวศวุฒิ ไรวา  กรรมการผู�จดัการใหญ3  
 2. นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการรองผู�จดัการใหญ3 และ 
      กรรมการผู�จดัการใหญ3บริษัท เอส แอนด� พี โกลเบิล จํากัด 
 3. นายวิทูร  ศิลาอ3อน  กรรมการ/เลขานุการบริษัท และ 
      รองผู�จัดการใหญ3อาวุโส-ธุรกิจอาหารในประเทศ 
 4. นางพัชรี  จันทรโชต ิ รองผู�จัดการใหญ3สายปฏิบัติการสาขา 
 5. นายสมจิตร  กิติธีระกุล  รองผู�จัดการใหญ3สายการผลิตเบเกอรี่ 
 6. นายจงชนะ  จันทมาศ  รองผู�จัดการใหญ3สายการผลิตอาหาร และ 
      รองผู�จัดการใหญ3สายการขาย  
      (ได�รับการแต3งตั้งเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2556)  
 7. นายภากรณ�  ทิวเจริญ  รองผู�จัดการใหญ3ฝeายพัฒนาธุรกิจโกลเบิล  
      บริษัท เอส แอนด� พี โกลเบิล 
      (ได�รับการแต3งตั้งเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2556)  
 8. นางกัลยุพา อัชชะกุลวิสุทธ์ิ รองผู�จัดการใหญ3สายบัญชีและการเงิน  

   (รายละเอียดของกรรมการและผู�บริหารทุกท�านปรากฏในเอกสารแนบ)
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แผนภูมิโครงสร�างการจัดการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������	
����           

������ก�����	 

������������ก� 

 ���������	
ก������ 

���ก��ก���	�� ���ก�����������
��  

�!
ก��"ก�������� 

ก��"ก���#$��%ก�����& 

ก��"ก������#$��%ก�����& 

�'���ก���(�(	���������  

�����%)*+���%���	
�	������$� 

 ����-�����ก����.� S&P  

 ���2�����	
���� 
����-�����ก����.� Specialty  ���ก���	������� 

���ก��.�� 

�!
ก��"ก����2���� 

����������ก�� 

 ���ก���	�% 

 ���ก���	�����ก���; 

�!
ก��"ก�����<�� 

�!
ก��"ก������� 
�	
ก'���%�&������� 

�'���ก�����2���� 

�'���กก��"ก���#$��%ก�����& 

�!
ก��"ก�� 
�������2�"���;�� 

ก��ก������ก� 

�'���กก=�"�� 

 �'���กก	����� 

ศูนย การเรียน S&P 

��� Supply chain �'���ก�����
�����                 
�	
ก��	���� 



บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                                หน�า  35 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2553 ได�มีการพิจารณาแต3งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาผู�ท่ีมีความรู�
ความสามารถเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีเลขานุการบริษัทในการให�ความเห็นหรือรายงานผลต3อคณะกรรมการในการปฏิบัตติามหลกัการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีรวมท้ังกฎหมายว3าด�วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว3าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และกฎหมา
อ่ืน ๆ ต3อไป  
 

 รายชื่อเลขานุการบริษัท 
 นายวิทูร  ศิลาอ3อน   
 ขอบเขตหน�าท่ีของเลขานุการบริษัทมีดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําและจัดเก็บเอกสารได�แก3 ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ และรายงานประจําป[ของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป[ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส3วนได�เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู�บริหาร    
3. ให�คําแนะนําด�านกฎหมายและกฎเกณฑ�ต3าง ๆ ท่ีคณะกรรมการต�องทราบในการทําหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
4. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ  
(รายละเอียดของเลขานุการปรากฏในเอกสารแนบ) 

 

8.4 ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร 
 บริษัทได�กําหนดนโยบายค3าตอบแทนกรรมการท่ีเป4นธรรมและสมเหตุสมผลโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอด 

คล�องกับความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ3มธุรกิจในระดับเดียวกัน 
โดยกําหนดค3าตอบแทนเป4นเงินบําเหน็จและเบ้ียประชุม  อน่ึงกรรมการท่ีได�รับมอบหมายให�เป4นคณะกรรมการตรวจสอบให� 
ได�รับค3าตอบแทนเบ้ียประชุมตามความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน  ท้ังน้ีบริษัทได�ขออนุมัติค3าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น
ในทุกป[ 
8.4.1 ค�าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 ท่ีประชุมผู� ถือหุ�นในการประชุมผู� ถือหุ�นสามัญประจําป[ 2556 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติ        
ค3าตอบแทนกรรมการ แยกเป4นดังน้ี 

คณะกรรมการ ตําแหน�ง 
ค�าตอบแทนประจําเฉพาะ

กรรมการท่ีมิได�เป9นผู�บริหาร
(บาท/คน/เดือน) 

ค�าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธาน  - 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 15,000 30,000 

กรรมการ 10,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและ 
กําหนดค3าตอบแทน 

ประธาน  - 15,000 

กรรมการ  - 10,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธาน  - 15,000 

กรรมการ  - 10,000 
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 ท้ังน้ีค3าตอบแทนประจําและค3าเบ้ียประชุมดังกล3าวข�างต�น ให�มีผลเริ่มใช�ตั้งแต3เดือนพฤษภาคม 2556 เป4นต�นไป 
จนกว3าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทนจะได�พิจารณาเห็นว3าค3าตอบแทนดังกล3าวไม3เหมาะสมหรือสอดคล�องกับ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล�ว จะนําเสนอต3อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาขออนุมัติต3อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นให�ทําการแก�ไข
เปลี่ยนแปลงต3อไป 
 

 สําหรับค3าบําเหน็จประจําป[ 2556 ประธานกรรมการบริษัท 430,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ท3านในอัตรา
ท3านละ 290,000 บาท รวมเป4นเงินท้ังสิ้น 3,620,000 บาท และให�กําหนดจ3ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน3งของกรรมการ 
 

   สรุปในป[ 2556 ค3าตอบแทนท่ีคณะกรรมการได�รับโดยเปรียบเทียบกับป[ 2555 เป4นดังน้ี 

 

 
ค3าตอบแทน 

ป[ 2556 ป[ 2555 

จํานวน 
(ท3าน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(ท3าน) 

จํานวนเงิน 
 (บาท) 

ค3าตอบแทนประจําเฉพาะกรรมการท่ีมิได�เป4นผู�บริหาร 6 1,860,000 6 1,860,000 
ค3าเบ้ียประชุม 
เงินบําเหน็จกรรมการ 

12 
12 

1,730,000 
3,620,000 

12 
14 

1,625,000 
2,960,000 

รวม  7,210,000  6,405,000 

 

ท้ังน้ีค3าตอบแทนท่ีคณะกรรมการได�รับในฐานะเป4นกรรมการบริษัทอันได�แก3 ค3าตอบแทนประจํา เงินบําเหน็จและ  
เบ้ียประชุม ซ่ึงได�แบ3งแยกแสดงเป4นรายบุคคล  โปรดดูรายละเอียดในหัวข�อ  “คณะกรรมการบริษัท” 
 

8.4.2 ค�าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู�บริหาร 
 

 บริษัทได�กําหนดค3าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู�บริหาร เป4นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ�ท่ีพิจารณาถึงความ
เหมาะสมสอดคล�องกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการและกําไรสุทธิของบริษัท โดยกรรมการผู�จัดการใหญ3และผู�บริหาร
ร3วมกันกําหนดตัวช้ีวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต3ละป[เ พ่ือกําหนดค3าตอบแทนให�สะท�อนถึงผลการ         
ปฏิบัติงานจริงและสร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีข้ึนอย3างต3อเน่ือง  
 

 สรุปในป[ 2556 ค3าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริหารและผู�บริหารได�รับ โดยเปรียบเทียบกับป[ 2555 เป4นดังน้ี 

 
ค3าตอบแทน 

ป[ 2556 ป[ 2555 

จํานวน (ท3าน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ท3าน) จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 12 25,197,700 12 25,302,000 
โบนัส  เงินรางวัลพิเศษ และค3าพาหนะ 12 3,094,800 12 4,506,500 

รวม  28,292,500  29,808,500 
 

 ท้ังน้ีค3าตอบแทนดังกล3าวข�างต�นไม3ได�นําค3าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู�บริหารบางท3านท่ีเป4นกรรมการ  
และได�รับค3าตอบแทนในฐานะท่ีเป4นคณะกรรมการบริษัทดังได�แสดงรายละเอียดในหัวข�อ “คณะกรรมการบริษัท”มารวม
คํานวณด�วย 
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8.4.3 ค�าตอบแทนอ่ืน ๆ  
 นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษัทได�จัดค3าตอบแทนและสวัสดิการ ท้ังท่ีเป4นตัวเงินและไม3เป4นตัวเงิน         
อย3างเหมาะสมและเป4นธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ3ายของบริษัทและการเปรียบเทียบกับองค�กรอ่ืน ๆ    
อาทิ รถยนต�ประจําตําแหน3ง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจร3างกายประจําป[         
ค3ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห�กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต เป4นต�น 
 

8.5 นโยบายในด�านทรัพยากรบุคคล 
 บุคลากรเป4นทรัพยากรท่ีมีคุณค3าต3อองค�กรซ่ึงบริษัทตระหนักถึงความสําคัญเรื่องน้ีอย3างมาก จึงมุ3งมั่นในการสร�าง และ
พัฒนาบุคลากรให�มีความพร�อมรับมือกับการแข3งขันทางธุรกิจ มีการพัฒนาระบบการดูแลเอาใจใส3พนักงาน และระบบการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือรักษาและเพ่ิมคุณค3าให�บุคลากรท่ีมีคุณค3าต3อองค�กร รวมถึงบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงให�อยู3กับ
องค�กรได�อย3างมีความสุข ดังน้ันในป[ท่ีผ3านมาบริษัทได�มุ3งเน�นการพัฒนาพนักงานระดับบริหารตามแผนกลยุทธ�ขององค�กรใน
หลักสูตรหลัก ๆ ได�แก3 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan in Action), การวิเคราะห�ปZญหา การแก�ปZญหาและการ
ตัดสินใจ (Problem analysis problem solving and decision making), เทคนิคการกระจายงาน การติดตามงาน และ
การอํานวยการ (How to effective delegating and controlling) ท้ังน้ีเพ่ือสร�างบุคลากรระดับบริหารให�มีความรู�
ความสามารถในการถ3ายทอดการพัฒนาพนักงานในองค�กรอย3างต3อเน่ือง เพ่ือการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจท้ังในประเทศ
และต3างประเทศ  
 นอกจากน้ีบริษัทยังคงให�การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การสร�างบุคลากรให�องค�กร โดยผ3านการดําเนินงานของ
“ศูนย�การเรียน เอส แอนด� พี” ซ่ึงผ3านการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เป̀ดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค�าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ อีกท้ังความร3วมมือกับกรมอาชีวศึกษารับนักเรียนอาชีวะ
ในระบบทวิภาคีท่ัวประเทศ ให�ฝvกอาชีพในร�านสาขา ทําให�นักเรียนได�รับประสบการณ�จริง มีรายได�ระหว3างเรียน และสามารถ
นําความรู�ท่ีได�จากการปฏิบัติจริงกลับไปสร�างอาชีพในถ่ินบ�านเกิด อีกท้ังยังมีการเตรียมผลิตบุคลากรซ่ึงจะเป4น Chef และ
ผู�บริหารร�านอาหารสาขาในอนาคต โดยความร3วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

 

8.6 บุคลากร 
 ระยะ 3 ป[ท่ีผ3านมาไม3ปรากฏข�อพิพาทด�านแรงงานในองค�กร บริษัทมีจํานวนพนักงาน (ไม3รวมกรรมการและผู�บริหาร 

ตามหัวข�อเรื่องค3าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร) ค3าตอบแทนพนักงานได�แก3 เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ ค3าล3วงเวลา 
และสวัสดิการอ่ืน ๆ โดยแยกตามสายงานหลัก ๆ ได�ดังน้ี 

 ป2 2556 ป2 2555 

หน3วยงาน จํานวนคน ค3าตอบแทน 
(ล�านบาท) 

จํานวนคน ค3าตอบแทน 
(ล�านบาท) 

สํานักงานในประเทศ 587 247.56 575 182.16 

ฝeายปฏิบัติการสาขา 4,755 792.65 4,588 653.46 

โรงงาน 1,854 343.80 1,689 294.95 

รวม 7,195 1,384.01 6,852 1,130.57 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อการจัดทํารายงานทางการเงิน 
 

 งบการเงินของ บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย3อย ท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวมได�จัดทํา
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 เรื่อง กําหนดรายการย3อท่ีต�องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และ
เป4นไปตามข�อบังคับของตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทยลงวันท่ี 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทําและส3งงบการเงินและ
รายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544  รวมท้ังเป4นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
34 เรื่อง “งบการเงินระหว3างกาล” และเป4นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย  

 คณะกรรมการรับผิดชอบต3อรายงานทางการเงินของ บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย3อย
ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือให�ได�ความเช่ือมั่นอย3างมีเหตุผลว3าได�แสดงฐานะการเงิน รายได�และค3าใช�จ3าย และกระแสเงินสดรวมท่ีเป4นจริง 
และสมเหตุสมผล โดยได�จัดให�มีการบันทึกข�อมูลทางบัญชีท่ีถูกต�องครบถ�วนเพียงพอท่ีรักษาไว�ซ่ึงทรัพย�สิน การดําเนินการ   
อันเป4นสาระสําคัญ และในการจัดทํารายงานทางการเงิน ได�มีการพิจารณาเลือกใช�นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติ  
โดยสม่ําเสมอและเป4นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปรวมท้ังได�มีการเป̀ดเผยข�อมูลสําคัญอย3างเพียงพอ           
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผู�สอบบัญชีได�แสดงความเห็นต3องบการเงินของบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทย3อยในรายงานของผู�สอบบัญชี 

 
 
 
 
 ลงช่ือ นางภัทรา ศิลาอ3อน   ลงช่ือ นายประเวศวุฒิ ไรวา 
      ประธานกรรมการ    กรรมการผู�จดัการใหญ3 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ   

 คณะกรรมการบริษัท ได�ปฏิบัติตามข�อพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนําหลักเกณฑ�การกํากับดูแล
กิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทย มาใช�เป4น
แนวทางกําหนดและได�พิจารณาแต3งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช3วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป4นท่ีมั่นใจว3าได�มี
การปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
9.1.1 สิทธิของผู�ถือหุ�น 

 คณะกรรมการได�กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน�ในระยะยาวของผู�ถือหุ�นภายใต�กรอบ 
ข�อกําหนดกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และให�ความสําคัญต3อสิทธิของผู�ถือหุ�น โดยบริษัทมีความมุ3งมั่นและตั้งใจท่ีจะดูแล
ผู�ถือหุ�นทุกรายให�ได�รับสิทธิในฐานะผู�ถือหุ�นอย3างเท3าเทียมกัน ดังน้ี  

(1) สิทธิข้ันพ้ืนฐานตามท่ีผู�ถือหุ�นพึงจะได�รับท้ังสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปZนผลสิทธิในการ 
ซ้ือขายหรือโอนหุ�นสิทธิในการเข�าร3วมประชุมผู�ถือหุ�นและสิทธิในการได�รับข�อมูลข3าวสารอย3างเพียงพอเท3าเทียมกันในรูปแบบ 
ท่ีเหมาะสมต3อการพิจารณาและตามเวลาท่ีเหมาะสม 

(2) สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต3งตั้งกรรมการ บริษัทได�นําเสนอช่ือและ 
ข�อมูลเก่ียวกับกรรมการท่ีต�องเสนอแต3งตั้งในหนังสือเชิญประชุมอันประกอบด�วยช่ือ ประวัติ การดํารงตําแหน3งในบริษัทอ่ืน  
เป4นต�น รวมถึงวาระการแต3งตั้งผู�สอบบัญชี 

(3) สิทธิในการได�รับจัดสรรเงินปZนผล 
(4) สิทธิในการได�รับทราบมติคณะกรรมการท่ีเก่ียวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผู�ถือหุ�นล3วงหน�า     

ก3อนวันประชุมผู�ถือหุ�น โดยเป̀ดเผยข�อมูลผ3านเว็บไซต�ของบริษัท 
 (5)  สิทธิในการได�รับหนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�นและข�อมูลท่ีเก่ียวกับสถานท่ีจัดประชุมเวลาวาระการประชุมกฎเกณฑ� 
กฎเกณฑ� และวิธีการในการเข�าร3วมประชุม และประเด็นท่ีใช�ในการพิจารณาโดยมีการนําเสนอข�อเท็จจริง เหตุผลและความ 
เห็นของคณะกรรมการในแต3ละวาระอย3างชัดเจน โดยบริษัทจะส3งหนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�นพร�อมกับเผยแพร3ให�ผู�ถือหุ�นได� 
ทราบผ3านเว็บไซต�ของบริษัทล3วงหน�าไม3น�อยกว3า 1 เดือน ก3อนวันประชุมรวมท้ังได�ทําการประกาศในหนังสือพิมพ�รายวันอย3าง 
น�อย 1 ฉบับ ติดต3อกัน 3 วัน ก3อนวันประชุม 3 วัน ท้ังน้ีบริษัทจะจัดวันเวลาและสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกสูงสุดให�แก3  
ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร3วมประชุม 

(5) บริษัทได�เป̀ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอวาระการประชุมรวมท้ังส3งคําถามสําหรับการประชุมผู�ถือหุ�น โดย 
ติดต3อส3งคําถามผ3านเว็บไซต�ของบริษัทล3วงหน�าไม3น�อยกว3า 5 เดือน ก3อนวันประชุมผู�ถือหุ�น 

(6) บริษัทสนับสนุนให�คณะกรรมการทุกท3านให�เข�าร3วมประชุมผู�ถือหุ�นอย3างต3อเน่ืองเป4นประจําทุกป[ โดยเฉพาะ 
อย3างยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู�จัดการใหญ3 ได�เข�าร3วมประชุมผู�ถือหุ�นทุกครั้ง 
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9.1.2 การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทได�ตระหนักและให�ความสําคัญในการปฏิบัติต3อผู�ถือหุ�นอย3างเป4นธรรม และเท3าเทียมกัน โดยได�
กําหนดนโยบายให�ดูแล และปกป�องสิทธิของผู�ถือหุ�น สนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นทุกราย ได�รับสิทธิในฐานะผู�ถือหุ�นอย3างเป4นธรรม 
และเท3าเทียมกันนอกจากน้ีนโยบายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติต3อผู�ถือหุ�นจะต�องเป4นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
และต�องสอดคล�องกับข�อปฏิบัติตามข�อบังคับและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�ตลาดหลักทรัพย�
แห3งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องนโยบายหลักของบริษัทท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือดูแลให�ผู�ถือหุ�นได�รับสิทธิท่ีเสมอ
ภาคเป4นธรรมและเท3าเทียมกันโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) การสนับสนุนและเป̀ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นทุกกลุ3มโดยเฉพาะผู�ถือหุ�นส3วนน�อยได�มีส3วนร3วมในการสรรหาและเลือก 
ตั้งกรรมการเพ่ือเข�ามาทําหน�าท่ีดูแลรักษาผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นทุกฝeายอย3างเท3าเทียมกันโดยการเผยแพร3ให�ผู�ถือหุ�นได�
ทราบผ3านทางเว็บไซต�ของบริษัทล3วงหน�าไม3น�อยกว3า 5 เดือนก3อนวันประชุมผู�ถือหุ�น 

(2) การสนับสนุนและเป̀ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีไม3สามารถร3วมประชุมมอบฉันทะได� 
(2.1) ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม3สามารถเข�าร3วมประชุมผู�ถือหุ�นได� บริษัทได�อํานวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือ 

มอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพ่ือเป̀ดโอกาสให�ผู�มอบฉันทะสามารถเลือกใช�ให�เหมาะสมกับความต�องการของผู�
มอบฉันทะ ท้ังน้ี หนังสือมอบฉันทะท้ังหมด เป4นหนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีกําหนดโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� 

(2.2) อํานวยความสะดวกให�ผู�มอบฉันทะ โดยผู�มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให�แก3กรรมการอิสระซ่ึงจะเป4นผู� 
ปฏิบัติหน�าท่ีตามเจตนารมณ�ของผู�มอบฉันทะ ท้ังน้ีบริษัทได�แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล3าวพร�อม
หนังสือมอบฉันทะอย3างต3อเน่ืองเป4นประจําทุกป[ 

(3) ความเท3าเทียมกันในระหว3างการประชุมผู�ถือหุ�น 
(3.1) ก3อนการเริ่มประชุม ประธานท่ีประชุมจะให�มีการแจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบถึงกฎเกณฑ�ต3าง ๆ ท่ีใช�ในการ

ประชุม และข้ันตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแต3ละวาระอย3างชัดเจน 
(3.2) ในการประชุมผู�ถือหุ�น ประธานคณะกรรมการซ่ึงจะเข�าร3วมประชุมและเป4นประธานท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทุก 

ครั้งได�เป̀ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามและตอบช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับวาระการประชุมหรือบริษัท
อย3างเต็มท่ีทุกครั้ง 

(3.3) บริษัทเป̀ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป4นรายบุคคล 
(3.4)   ในการประชุมผู�ถือหุ�น ต�องดําเนินตามวาระตามท่ีได�แจ�งในหนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�น ท้ังน้ีบริษัทไม3มี 

นโยบายในการเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการประชุม เว�นแต3การเพ่ิมหรือ
การเปลี่ยนแปลงดังกล3าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกต�องตามกฎหมายทุกประการ 

(3.5) เพ่ือความโปร3งใสและตรวจสอบได� ในการประชุมผู�ถือหุ�นบริษัทจะใช�บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม 
และเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว และแม3นยํา บริษัทได�นําระบบคอมพิวเตอร�มาใช�ในการลงทะเบียน และลงมติ
ของผู�ถือหุ�น 
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(4) ภายหลังการประชุมผู�ถือหุ�น บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พร�อมท้ังมติท่ีประชุมและจํานวนเสียง 
ท่ีเห็นด�วย ไม3เห็นด�วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดท่ีสําคัญท่ีใช�ในการพิจารณาให�แล�วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวัน 
ประชุมพร�อมท้ังเผยแพร3ให�ผู�ถือหุ�นทราบโดยผ3านทางตลาดหลักทรัพย� แห3งประเทศไทยและเว็บไซต�ของบริษัทเพ่ือให�ผู�ถือหุ�น 
สามารถตรวจสอบได� 
 

ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป[ 2556 บริษัทได�จัดให�ผู�ถือหุ�นได�รับสิทธิและความเท3าเทียมกันดังกล3าวท้ังหมด
ตามสิทธิผู�ถือหุ�นท่ีกล3าวในข�อ 1 และข�อ 2 ข�างต�น รวมตลอดถึงการจัดทําหนังสือเชิญประชุม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สําหรับผู�ถือหุ�นชาวต3างประเทศด�วยและสําหรับการประชุมสามัญประจําป[ 2557 บริษัทจะดําเนินการให�ผู�ถือหุ�นได�รับสิทธิและ
ความเท3าเทียมกันดังกล3าว 
 

9.1.3 บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย 

 บริษัทได�ให�ความสําคัญต3อสิทธิของผู�มีส3วนได�เสียทุกกลุ3มโดยปฏิบัติตามข�อบังคับ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย�
แห3งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในการ
ปกป�องสิทธิของผู�มีส3วนได�เสียเหล3าน้ีให�ได�รับการดูแลอย3างดี 

� ผู�ถือหุ�น  บริษัทตระหนักเสมอว3าจะดําเนินธุรกิจอย3างโปร3งใส มุ3งมั่นในการสร�างการเจริญ 
เจริญเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีให�กับผู�ถือหุ�นอย3างต3อเน่ืองในระยะยาว 
 

� ลูกค�า  บริษัทมุ3งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค�าและจะเอาใจใส3บริการลูกค�า 
อย3างเป4นมิตรเพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกค�าตลอดจนการจัดให�มีหน3วยงานหรอืบุคคล
ท่ีทําหน�าท่ีรับข�อร�องเรียนของลูกค�าเพ่ือรีบดําเนินการให�แก3ลูกค�าโดยเร็วท่ีสุดและการ
เก็บรักษาความลับของลูกค�า 
 

� คู�ค�า  บริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติต3อคู3ค�าอย3างเสมอภาคและตั้งอยู3บนพ้ืนฐานของความเป4น 
ธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชน�ร3วมกัน 
 

� เจ�าหนี้  บริษัทจะปฏิบัติต3อเจ�าหน้ีอย3างเป4นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขข�อกําหนดของ 
สัญญาและพันธะทางการเงินอย3างเคร3งครัด 
 

� คู�แข�ง บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข3งขันสากลและปฏิบัติต3อคู3แข3ง ด�วย 

   ความเป4นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม3สุจริต และไม3ทําลายช่ือเสียงของคู3แข3ง 
 

� พนักงาน  บริษัทยึดถือว3าพนักงานเป4นทรัพยากรท่ีมีคุณค3าและต�องได�รับการปฏิบัติ ท่ีเป4นธรรม 

ท้ังในด�านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร�อมให�  ความมั่นใจในคุณภาพ
ชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังสวัสดิการท่ีเหมาะสม และกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 
 

� สังคมและสิ่งแวดล�อมบริษัทมุ3งมั่นจะดําเนินธุรกิจท่ีเป4นประโยชน�ต3อเศรษฐกิจ และสังคมและ ให�ความ 
สําคัญความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมโดยบริษัทได�ให�มีหน3วยงานท่ีทําหน�าท่ี
ดูแลและรับผิดชอบต3อสังคมพร�อมท้ังมีการส3งเสริมวัฒนธรรมองค�กร และสร�าง
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จิตสํานึกให�กับทุกคนในองค�กร ในอันท่ีจะดูแลพัฒนาและเสริมสร�างสังคมสิ่งแวดล�อม 
และผู�มีส3วนได�เสียโดยควบคู3 ไปกับการเติบโตของบริ ษัท อย3างยั่ งยืนได�แสดง
รายละเอียดในหัวข�อ “นโยบายการดูแลด�านสังคมและสิ่งแวดล�อม”   
 
 

ผู�มีส3วนได�เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ�งข�อร�องเรียน หรือแจ�งเบาะแสการกระทําผิดเก่ียวกับรายงานทาง   
การเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยแจ�งมายัง E-mail address  secretary@snpfood.com 
หรือ audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพท�หมายเลข 0-2785-4000 หน3วยงานเลขานุการบริษัท หรือสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน  ซ่ึงจะทําการพิจารณาก3อนนําเสนอต3อคณะกรรมการตรวจสอบและส3งให�หน3วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ ท้ังน้ี ข�อมูล
ร�องเรียนและแจ�งเบาะแสจะได�รับการคุ�มครอง และเก็บรักษาไว�เป4นความลับ โดยจะดําเนินการหาแนวทางแก�ไขปรับปรุง    
ต3อไป 

 
9.1.4 การเปMดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 

(1) ความสัมพันธ กับผู�ลงทุน 
คณะกรรมการได�ให�ความสําคัญและตระหนักว3าการเป̀ดเผยข�อมูลของบริษัท ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม3ใช3การเงินล�วนมีผล
ต3อกระบวนการตัดสินใจของผู�ลงทุนและผู�ท่ีมีส3วนได�เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได�ตระหนักต3อความจําเป4นในการ
เป̀ดเผยข�อมูลท่ีครบถ�วน ตรงต3อความเป4นจริง เช่ือถือได� สม่ําเสมอ และทันเวลา ในการเผยแพร3ข�อมูลดังกล3าว คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให�หน3วยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน ทําหน�าท่ีติดต3อสื่อสารกับผู�ลงทุนสถาบัน ผู�ถือหุ�น นักวิเคราะห� และ
ภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงผู�ลงทุนสามารถติดต3อขอทราบข�อมูลบริษัทได�ท่ี โทรศัพท�หมายเลข 0-2785-4000 หรือท่ี website 

www.snpfood.com หรือท่ี e-mail address presidentoffice@snpfood.com 

 

(2) หลักการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทให�ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป4นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทในการสร�างการ 
เจริญเติบโตอย3างยั่งยืนในระยะยาว โดยส3งเสริมให�คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผู�ซ่ึงเก่ียวข�องปฏิบัติหน�าท่ี
เก่ียวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติต3อบริษัท และผู�มีส3วนได�เสีย
ทุกกลุ3ม สาธารณชน สังคม และลูกค�าตามข�อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทได�ติดต3อสื่อสารกับพนักงานอย3างสม่ําเสมอ 
และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล3าวเป4นประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไว�ด�วย 
 นอกจากน้ียังให�ความสนใจดูแลรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�อย3างเคร3งครัด ดําเนินการให�เป4นไป
ตามข�อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทย รวมท้ังได�
กําหนดให�มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย�ต3อการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง  
 

(3) ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร 

ค3าตอบแทนกรรมการได�ผ3านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน โดยเป4นไปตาม 
หลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึงสอดคล�องกับผลการดําเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดในหัวข�อ  
“ค3าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร” ท้ังน้ี บําเหน็จคณะกรรมการได�มีการนําเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทุกครั้ง 
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9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร�างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทให�ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีความ    

โปร3งใสในการน้ีคณะกรรมการบริษัทได�แต3งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป4นอิสระประกอบด�วยกรรมการอิสระ 3  

ท3านมีวาระการดํารงตําแหน3งคราวละ 2 ป[ และเลขานุการ 1 ท3าน ดังรายช่ือต3อไปน้ี 

1. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายป̀ยะ  ซอโสตถิกุล  กรรมการตรวจสอบ 

4. นางเชอร�ลี ่  สว3างคง  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

พ่ือดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ในป[ 2556 มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบท้ังสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต3อคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   
โปรดดูรายละเอียดในหัวข�อ “การควบคุมภายใน” 

 

(2) การถ�วงดุลของกรรมการท่ีไม�เป9นผู�บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน  12 ท3าน ประกอบด�วย 

� กรรมการท่ีเป4นผู�บริหาร 6 ท3าน 

� กรรมการอ่ืน  2 ท3าน 

� กรรมการท่ีเป4นอิสระ  4 ท3าน  คิดเป4นอัตราส3วนเท3ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ 

 
(3) การรวมหรือแยกตําแหน3ง 

� ประธานกรรมการเป4นตัวแทนของกลุ3มผู�ถือหุ�นรายใหญ3ซ่ึงในป[ 2556 ถือหุ�นรวมกันร�อยละ 42.60 ของหุ�น
ท้ังหมด 

� ประธานกรรมการไม3เป4นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู�จัดการแต3ท้ังสองท3านเป4นตัวแทนจาก กลุ3มผู�ถือหุ�น
ใหญ3กลุ3มเดียวกัน 

� คณะกรรมการของบริษัทประกอบด�วยกรรมการท่ีเป4นอิสระ 4 ท3านและกรรมการท่ีไม3เป4น ผู�บริหาร  2  ท3าน 
ซ่ึงจะทําให�เกิดการถ3วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 
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(4) บทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(4.1) ภาวะผู�นําและวิสัยทัศน  

 คณะกรรมการของบริษัททุกท3านเป4นบุคคลท่ีมีภาวะการเป4นผู�นํา มีวิสัยทัศน�ท่ีกว�างไกล และมีความเป4น
อิสระในการตัดสินใจนอกจากน้ีคณะกรรมการได�มีส3วนร3วมในการกําหนดหรือให�ความเห็นชอบวิสัยทัศน� กลยุทธ� 
เป�าหมาย และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให�ฝeายจัดการดําเนินการทางธุรกิจให�มีประสิทธิภาพ 
อย3างเป4นอิสระเพ่ือเพ่ิมมูลค3าทางเศรษฐกิจและดําเนินธุรกิจให�เจริญเติบโตอย3างยั่งยืน 

 

(4.2) การแบ�งแยกบทบาท หน�าท่ี ความรับผิดชอบ ระหว�างคณะกรรมการและฝOายจัดการ 

 คณะกรรมการบริษัทและฝeายจัดการ มีการแบ3งแยกหน�าท่ีอย3างชัดเจนเพ่ือให�เกิดการถ3วงดุลและสอบทาน
การบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป4นผู�พิจารณาและให�ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช3น วิสัยทัศน� 
ภารกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะท่ีฝeายจัดการจะมีหน�าท่ีในการบริหารบริษัท และกําหนดกลยุทธ�
แผนงานให�เป4นไปตามนโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ ท้ังน้ี บทบาท หน�าท่ี ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และฝeายจัดการได�แสดงรายละเอียดในหัวข�อ “โครงสร�างกรรมการบริษัท” 

 

(4.3) นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน  

 เพ่ือป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�บริษัทได�กําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจก3อให�เกิด
ความขัดแย�งทางผลประโยชน�ไว�อย3างชัดเจน โดยกําหนดข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวข�องกันระหว3างบริษัท 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งไว�เป4นลายลักษณ�อักษร ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีส3วนได�เสียในวาระใด ๆ กรรมการ
ท3านน้ันจะไม3มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล3าว รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม3ให�ผู�บริหารและผู�เก่ียวข�อง
นําข�อมูลภายในของบริษัทไปใช�เพ่ือประโยชน�ส3วนตนด�วยนอกจากน้ีในป[ 2552 คณะกรรมการบริษัทได�กําหนด
หลักเกณฑ�และวิธีการรายงานข�อมูลของกรรมการและบุคคลผู�มีความเก่ียวข�อง ซ่ึงต�องรายงานเป4นประจําทุกป[
และทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข�อมูล เพ่ือให�บริษัทใช�เป4นข�อมูลในการติดตามดูแลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

 
(4.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทได�ขยายการลงทุนอย3างต3อเน่ือง จึงมีความจําเป4นท่ีจะต�องมีการจัดทําระบบการควบคุมภายในให�

เป4นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงเป4นการเสริมสร�างความมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ทําให�องค�กรบรรลุเป�าหมาย
ตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� ดังน้ันเพ่ือเป4นการลดภาระและช3วยผู�บริหารให�ทํางานได�ง3ายข้ึน ในป[ 2555 น้ีบริษัทจึงได�
จัดทํา "ข�อกําหนดระบบการควบคุมภายในองค�กร" ข้ึนเพ่ือครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด�านในการดําเนินธุรกิจ 
เช3น การขาย การตลาด การบริหารงานบุคคล การเงิน ระบบบัญชี ฯ สําหรับใช�อ�างอิงในการปฏิบัติงาน  
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การตรวจสอบภายใน 
บริษัทได�ให�ความสําคัญในเรื่องให�หน3วยงานมีความเป4นอิสระ มีความเท่ียงธรรม สร�างสรรค� โดยมีการ

กําหนดเป4นวิสัยทัศน�ในการทํางานท้ังยังได�เริ่มให�มีการประกันคุณภาพในระดับองค�กร เช3น การให�มีส3วนงาน
พัฒนาการตรวจสอบซ่ึงไม3มีหน�าท่ีตรวจสอบโดยตรงทําการประเมินผลการปฏิบัติงานงานตรวจสอบภายในองค�กร 
2 ระดับคือ ระดับหน3วยงานรับตรวจประเมินเมื่อเสร็จสิ้น และให�ผู�ตรวจสอบประเมินตนเอง ซ่ึงได�เอาผลการ
ประเมินท้ังสองอย3างมาประเมินเพ่ือทําการปรับปรุงการทํางานต3อไปรวมท้ังให�ความสําคัญในเรื่องการตดิตามผลท่ี
ได�จากการตรวจสอบด�วย 

 
(4.5) ระบบบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทได�มุ3งมั่นท่ีจะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน 
ในป[ 2555 น้ีจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค�กรเพ่ิมจาก คณะทํางานบริหารความเสี่ยงจากระดับ
หน3วยงานซ่ึงในป[น้ีคณะกรรมการได�มีการประชุมท้ังหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุก
หน3วยงานท้ังองค�กร จัดอันดับความเสี่ยง กําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู�รับผิดชอบจัดให�มี
มาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให�อยู3ในระดับท่ียอมรับได�เพ่ือให�บริษัทสามารถบรรลุเป�าหมายและ
กลยุทธ�ท่ีกําหนดไว� และสร�างความเช่ือมั่นให�กับผู�ถือหุ�นและผู�มีส3วนได�เสีย ซ่ึงได�มีการพิจารณาความเสี่ยงของ
บริษัทว3ามีความเสี่ยงด�านใดบ�างท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจท่ีอาจส3งผลกระทบ
ต3อบริษัทในแต3ละไตรมาส คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�ประเมินความเสี่ยงในโครงการสําคัญท่ีผ3านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหาร เสนอให�คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและเสนอคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณากลั่นกรองเพ่ือให�มีการจัดการความเสี่ยงและติดตามอย3างใกล�ชิดและมั่นใจได�ว3าความเสี่ยงอยู3ในระดับท่ี
ยอมรับได� รวมท้ังบริษัทสามารถบรรลุเป�าหมายท่ีกําหนดไว� 

 

(4.6) การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได�กําหนดให�มีการประชุมโดยปกติเป4นประจําอย3างน�อยทุกไตรมาสและเพ่ือให�กรรมการ
สามารถเข�าร3วมประชุมคณะกรรมการ ฝeายเลขานุการได�กําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว�ล3วงหน�าทุกป[ 
และได�แจ�งให�กรรมการทุกท3านรับทราบตารางการประชุมดังกล3าวก3อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ฝeาย
เลขานุการบริษัทจะจัดส3งหนังสือเชิญประชุมพร�อมเอกสารประกอบก3อนการประชุมล3วงหน�าอย3างน�อย 7 วัน ให�
คณะกรรมการ พิจารณาและได�มีเวลาศึกษาข�อมูลอย3างเพียงพอก3อนเข�าร3วมประชุม ในป[ 2556 ท่ีผ3านมา
คณะกรรมการบริษัทได�มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง ประธานกรรมการได�เข�าร3วมประชุมคณะกรรมการครบทุก
ครั้ง และในระหว3างการประชุม ประธานในท่ีประชุมได�เป̀ดโอกาสและจัดสรรเวลาให�กรรมการสอบถามจากฝeาย
จัดการ และพิจารณาข�อมูลอย3างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และได�มีการจดบันทึกการประชุมเป4นลาย
ลักษณ�อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ3านการรับรองจากคณะกรรมการพร�อมให�กรรมการและผู�ท่ี
เก่ียวข�องตรวจสอบได� 
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(4.7) การรายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท เป4นผู�รับผิดชอบต3องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย3อยและสารสนเทศทางการ
เงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป[ งบการเงินดังกล3าวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย  
โดยเลือกใช�นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย3างสม่ําเสมอ และใช�ดุลยพินิจอย3างระมัดระวังและประมาณ
การท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเป̀ดเผยข�อมูลสําคัญอย3างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โปรดดู
รายละเอียดใน  “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต3อการจัดทํารายงานทางการเงิน” 

 คณะกรรมการได�จัดให�มีการดํารงรักษาไว�ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�มั่นใจได�อย3างมี
เหตุผลว3า การบันทึกข�อมูลทางบัญชีมีความถูกต�อง ครบถ�วน และเพียงพอ และเพ่ือให�ทราบจุดอ3อนเพ่ือป�องกัน
ไม3ให�เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย3างมีสาระสําคัญ 

 
(4.8) การประเมินผลงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ�  2557 มีมติเห็นชอบแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท่ีใช�เพ่ือการประเมินการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการท้ังคณะ และ
คณะกรรมการชุดย3อย ประจําป[ 2556 ภายใต�หัวข�อการประเมินเก่ียวกับโครงสร�างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ บทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการ การทําหน�าท่ี
ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ�กับฝeายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู�บริหาร ซ่ึง
แบบประเมินน้ีได�ผ3านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทนเป4นท่ีเรียบร�อยแล�วโดย
มุ3งเน�นการนําผลประเมินไปใช�ประโยชน�เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการให�ดียิ่งข้ึน ซ่ึงโดย
ภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทเห็นว3าการดําเนินการส3วนใหญ3ได�ดําเนินการหรือจัดทําเรื่องดังกล3าวน้ันได�ดี 

 
(4.9) การพัฒนากรรมการและผู�บริหาร 

� การพัฒนาความรู�ของกรรมการและผู�บริหารบริษัทส3งเสริมและอํานวยความสะดวกให�กรรมการ  
  และ ผู�บริหารเข�ารับการฝvกอบรมและพัฒนาความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมท้ังบริษัท 

 ได�จัดให�มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม3เป4นประจําทุกครั้งท่ีมีการแต3งตั้งกรรมการใหม3 โดยจะจัดให�มีการ
แสดงภาพรวมเพ่ือแนะนําธุรกิจและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องของบริษัท รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและโครงสร�างการ
บริหาร  เอกสารคู3มือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับของหน3วยงานท่ีเก่ียวข�อง บทบาท อํานาจหน�าท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการกํากับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห�สนธิ และข�อบังคับ 
ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน� เป�าหมาย ข�อมูลการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมท้ังจัดให�กรรมการเข�าเยี่ยม
ชมกิจการและร3วมประชุมท่ีเก่ียวข�องกับการกําหนดวิสัยทัศน�และแผนธุรกิจร3วมกับผู�บริหารระดับสูงของบริษัท 

� แผนสืบทอดงาน บริษัทได�มีการจัดเตรียมความพร�อมด�านบุคลากร เพ่ือทดแทนผู�บริหาร 

  ระดับสูงท่ีจะเกษียณอายุ พร�อมท้ังได�กําหนดแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของผู�บริหารในการเข�ารับ
ตําแหน3งใหม3โดยสืบเน่ืองต3อกัน 
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9.2 คณะกรรมการชุดย�อย 

 โครงสร�างการจัดการของบริษัทประกอบด�วยคณะกรรมการชุดย3อย 4 ชุด ได�แก3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด 
และขอบเขตอํานาจหน�าท่ีดังน้ี 
 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท ได�มีมติแต3งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วย 

1.   นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรู�ด�านบัญชีการเงิน 

2.   นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ 

3.   นายป̀ยะ ซอโสตถิกุล กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท ได�มีการปรับปรุงขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2554 เพ่ือให�เป4นไปตามหลักเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ท่ีใช�อยู3ในปZจจุบัน 

 
(1) สอบทานให�บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย3างถูกต�องและเพียงพอ 

(2) สอบทานให�บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมท้ังส3งเสริมให�มีการนําระบบ Control Self Assessment มาใช�ในการ
ปฏิบัติงานของหน3วยงาน 

(3) สอบทานให�บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว3าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย�
และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�เป4นไปตามกฎหมายและ
ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย� ท้ังน้ีเพ่ือให�มั่นใจว3ารายการดังกล3าวสมเหตุสมผลและเป4นประโยชน�สูงสุดต3อ
บริษัท 

(5) การส3งเสริมให�มีการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
(6) การกํากับดูแลการประเมินการบรหิารความเสี่ยงขององค�กร 
(7) การพิจาณาแต3งตั้ง โยกย�าย การเลิกจ�าง การประเมินผล การฝvกอบรบ ผู�อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ 
(8) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกําลังพล การลงทุน ค3าใช�จ3ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ  
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(9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต3งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป4นอิสระเพ่ือทําหน�าท่ีเป4นผู�สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค3าตอบแทนของบุคคลดังกล3าว รวมท้ังเข�าร3วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม3มฝีeายจัดการเข�าร3วมประชุมด�วย
อย3างน�อยป[ละ 1 ครั้ง  

(10)  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป̀ดเผยไว�ในรายงานประจําป[ของบริษัทซ่ึงรายงานดังกล3าวต�อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

(11)  การได�รับความร3วมมือจากฝeายบริหารในการช้ีแจงแสดงหลักฐานในเรื่องท่ีเห็นว3ามีความจําเป4นและพิจารณาใน
การจ�างท่ีปรึกษาหรือผู�ชํานาญเฉพาะเรื่องมาให�คําปรึกษาและเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในเรื่องน้ันด�วยค3า 

  ใช�จ3ายของบริษัท 
(12)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย3างสม่ําเสมออย3างน�อย 3 เดือนต3อครั้งและมีการรายงานต3อคณะกรรมการ
บริษัท ซ่ึงในป[ 2555 มีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง ท้ังน้ี จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ แต3
ละท3านท่ีเข�าประชุมในป[ท่ีผ3านมา โปรดดูรายละเอียดในหัวข�อ “คณะกรรมการบริษัท” 
 

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัท ได�กําหนดให�มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2554 เพ่ือทําหน�าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ� และกระบวนการในการสรรหา
กรรมการและกําหนดอัตราค3าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยให�แต3งตั้งกรรมการบริษัทเข�าเป4นกรรมการสรรหาและ
กําหนดค3าตอบแทน จํานวนไม3น�อยกว3า 3 คน และให�คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและกําหนด         
ค3าตอบแทน 1 คน เป4นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน มีวาระ
การดํารงตําแหน3งคราวละ 2 ป[ นับตั้งแต3วันท่ีได�รับการแต3งตั้ง และกรณีครบกําหนดวาระแล�วอาจแต3งตั้งให�กรรมการสรรหา
และกําหนดค3าตอบแทนเดิมกลับเข�าดํารงตําแหน3งอีกวาระหน่ึงก็ได� 

 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริ ษัทได�มีมติแต3 งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3 าตอบแทน ตามมติ ท่ีประ ชุม         
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน จํานวน 
4 ท3านประกอบด�วย 

 1.    นายอวิรุทธ�  วงศ�พุทธพิทักษ� ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน 

 2. นายป̀ยะ   ซอโสตถิกุล กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน 

 3. นางปZทมาวลัย รัตนพล  กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน 

 4. นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน 
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 ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

 ทําหน�าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ�และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน3งกรรมการ
บริษัท และกําหนดอัตราค3าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอความเห็นต3อคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังอาจเชิญ
ฝeายจัดการเข�าร3วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นได�ตามหลักเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับของบริษัทมีดังน้ี 

 หน�าท่ีในการสรรหา 

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล ท่ีมี คุณสมบัติ เหมาะสมเป4นกรรมการบริ ษัทและนํา เสนอให�       
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต3งตั้งหรือนําเสนอต3อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแต3งตั้งแล�วแต3กรณี 

2. พิจารณาทบทวนสัดส3วนจํานวน และประสบการณ�ของคณะกรรมการบริษัทให�มีความเหมาะสมต3อสภาพกิจการ 
รวมท้ังการให�ข�อเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได�รับการ  
เสนอให�เป4นกรรมการบริษัท 

 

 หน�าท่ีในการกําหนดค�าตอบแทน 

 พิจารณาและนําเสนอค3าตอบแทนท่ีจําเป4นและเหมาะสมในแต3ละป[ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย3อยต3างๆ
และผู�บริหารตั้งแต3กรรมการผู�จัดการใหญ3ข้ึนไป เพ่ือเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือนําเสนอต3อท่ีประชุมผู�
ถือหุ�นอนุมัติแล�วแต3กรณี 

 

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2555 ได�อนุมัติแต3งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงข้ึน เพ่ือทําหน�าท่ีบริหารความเสี่ยงภายในองค�กร เน่ืองจากสภาพแวดล�อมทางธุรกิจในปZจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีได�รับการแต3งตั้งแล�วน้ี จะดําเนินการจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือกําหนดบทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบ เพ่ือเสนอต3อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทต3อไป 
 

 รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทได�มีมติแต3งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
1/2555 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2555 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 ท3าน ประกอบด�วย 

 1. นายวิทูร  ศิลาอ3อน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2. นายจอห�น สกaอต ไฮเน็ค   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 3. นายป̀ยะ   ซอโสตถิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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 ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัท ได�มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมกรรบริหารความเสี่ยง ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ดังน้ี 

 1. กําหนด นโยบาย กลยุทธ� ควบคุมและติดตามการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค�กร 
 2.  กํากับดูแลผลการปฏิบัติงานในด�านต3าง ๆ ขององค�กร 
 

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

 ในป[ 2555 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ท3าน ประกอบด�วย 
 1.     ร�อยโทวรากร  ไรวา  ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายขจรเดช  ไรวา  กรรมการบริหาร 

 3. นายประเวศวุฒิ ไรวา  กรรมการบริหาร 
 4. นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการบริหาร 
 5.      นายวิทูร  ศิลาอ3อน  กรรมการบริหาร 
 6.     นายจอห�น สกaอต ไฮเน็ค  กรรมการบริหาร 

 ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให�กรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซ่ึงอยู3ภายใต�กฎหมาย เง่ือนไข
กฎระเบียบ และข�อบังคับของบริษัท เว�นแต3รายการท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องได�รับมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

2. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ�ทางธุรกิจของบริษัทต3อคณะกรรมการ 

3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับการประกอบธุรกิจประจําป[และงบประมาณ  
รายจ3ายประจําป[ และดําเนินการตามแผนงานและกลยุทธ�ทางธุรกิจโดยสอดคล�องกับนโยบายและแนวทาง
ธุรกิจ   ท่ีได�แถลงต3อคณะกรรมการ 

4. สําหรับการอนุมัติเก่ียวกับกิจการอันจะเป4นพันธะผูกพันบริษัทฯ จะต�องได�รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
และลงนามโดยกรรมการผู�มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองเท3าน้ัน 

5. ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯท้ังน้ีอํานาจในการดําเนินการดังกล3าว ข�างต�นไม3
รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการได�มาและจําหน3ายทรัพย�สิน ท่ีสําคัญของบริษัท
จดทะเบียนท่ีจะต�องดําเนินการให�เป4นไปตามกฎเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาด
หลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทย 

6. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายในแต3ละช3วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทการมอบอํานาจดังกล3าว
ให�แก3คณะกรรมการบริหารน้ันกําหนดให�รายการท่ีกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง มีส3วนได�
เสีย หรือมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย3อยให�กรรมการบริหาร ซ่ึงมีส3วน
ได�เสียในเรื่องใดไม3มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ท้ังน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ไม3ได�มอบอํานาจ
ให�กรรมการผู�จัดการ ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได�  
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9.3 การสรรหาและแต�งต้ังกรรมการผู�บริหารระดับสูง 

 บุคคลท่ีจะได�รับการแต3งตั้งให�ดํารงตําแหน3งกรรมการและผู�บริหารของบริษัทจะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตาม 
กฎหมายว3าด�วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว3าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
 

9.3.1 กรรมการอิสระ 

 ท้ังน้ีบริษัทได�กําหนดคํานิยามความเป4นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซ่ึงสอดคล�องกับหลักเกณฑ�ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทย ดังน้ี 

 คํานิยาม “กรรมการอิสระ” 

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนและมีความเป4นอิสระตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทยได�กําหนด กล3าวคือ  

 - ถือหุ�นไม3เกินร�อยละ 1 ของทุนชําระแล�วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วม บริษัทท่ีเก่ียวข�อง 
 - เป4นกรรมการท่ีไม3มีส3วนร3วมในการบริหารงาน ไม3เป4นลูกจ�าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา

หรือผู�ให�บริการทางวิชาชีพซ่ึงได�รับค3าบริการเกินกว3าสองล�านบาทต3อป[จากบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร3วม 
บริษัทท่ีเก่ียวข�อง หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ในระยะเวลาท่ีผ3านมาแล�วไม3น�อยกว3า   2 ป[   

 - เป4นกรรมการท่ีไม3มีผลประโยชน�หรือส3วนได�เสียไม3ว3าทางตรงหรือทางอ�อมท้ังในด�านการเงินและการบริหาร 
  งานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วม บริษัทท่ีเก่ียวข�อง หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 
 - เป4นกรรมการท่ีไม3ใช3เป4นผู�เก่ียวข�องหรือญาติสนิทของผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ3 
 - เป4นกรรมการท่ีไม3ได�รับการแต3งตั้งข้ึนเป4นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน�ของกรรมการบริษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ3 
  หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเป4นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ3 
 

 นอกจากน้ีแล�วยังต�องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได�อย3างเสรีตามภารกิจท่ีได�มอบหมาย โดยไม3ต�อง
คํานึงถึงผลประโยชน�ใด ๆท่ีเก่ียวกับทรัพย�สินหรือตําแหน3งหน�าท่ีและไม3ตกอยู3ภายใต�อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ3มบุคคลใด ๆ 
รวมท้ังไม3มีสถานการณ�ใด ๆ ท่ีจะมาบีบบังคับทําให�ไม3สามารถแสดงความเห็นได�ตามท่ีพึงจะเป4น  
 

9.3.2 การแต�งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท  

 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข�าดํารงตําแหน3งเป4นกรรมการของบริษัทฯได�ผ3านข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค3าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัทได�มีมติกําหนดให�มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2554 เพ่ือทําหน�าท่ีพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู�มีคุณวุฒิ   
ความรู� ความสามารถ และประสบการณ�การทํางานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประโยชน�ต3อการดําเนินงานของบริษัทให�มีประสิทธิภาพ 
และมีคุณสมบัติตามข�อกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ท่ีเก่ียวข�อง 

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�นโดยมีจํานวนไม3น�อยกว3า 5 คนและมีกรรมการอิสระอย3างน�อย 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดและไม3น�อยกว3า 3 คน ซ่ึงกรรมการไม3น�อยกว3าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดต�องมี
ถ่ินท่ีอยู3ในประเทศไทย 

2. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯจะกระทําโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�นตามหลักเกณฑ�และวิธีการดังต3อไปน้ี 
(1) ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท3ากับหน่ึงหุ�นต3อหน่ึงเสียง 
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(2) ผู�ถือหุ�นแต3ละคนจะต�องใช�คะแนนเสียงท่ีมีอยู3ท้ังหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป4นกรรมการก็
ได�แต3จะแบ3งคะแนนเสียงให�แก3ผู�ใดมากน�อยเพียงใดไม3ได�   

(3) บุคคลซ่ึงได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป4นผู�ได�รับเลือกตั้งเป4นกรรมการเท3าจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา     
มีคะแนนเสียงเท3ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให�ผู�เป4นประธาน         
ในท่ีประชุมเป4นผู�ออกเสียงช้ีขาด     

3. ในการประชุมสามัญประจําป[ทุกครั้ง ให�กรรมการหมุนเวียนออกจากตําแหน3งตามวาระเป4นจํานวน 1 ใน 3 
เป4นอัตรา ถ�าจํานวนกรรมการแบ3งเป4นสามส3วนไม3ได�ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุดกับส3วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท3านท่ีอยู3ใน
ตําแหน3งนานท่ีสุดเป4นผู�ออกจากตําแหน3งกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจได�รับเลือกตั้งกลับเข�ามาดํารงตําแหน3งใหม3ได� 

4. กรรมการท3านใดจะลาออกจากตําแหน3งก3อนถึงคราวออกตามวาระให�ยื่นหนังสือลาออกต3อบริษัทและการ    
ลาออกมีผลบังคับตั้งแต3วันท่ีหนังสือลาออกไปถึงบริษัท 

5. กรณีตําแหน3งกรรมการว3างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
ใหม3แทนตําแหน3งกรรมการท่ีว3างลงและบุคคลผู�เป4นกรรมการใหม3จะอยู3ในตําแหน3งกรรมการได�เพียงเท3าวาระท่ียังเหลืออยู3ของ
กรรมการท่ีตนแทน  

6. ในการลงมติให�กรรมการคนใดออกจากตําแหน3งก3อนถึงคราวออกตามวาระได�โดยอาศัยมติของท่ีประชุม        
ผู�ถือหุ�นเท3าน้ัน และต�องใช�คะแนนเสียงไม3น�อยกว3า 3 ใน 4 ของจํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ�นนับ
รวมกันได�ไม3น�อยกว3าก่ึงหน่ึงของจํานวนหุ�นท่ีถือโดยผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 

การแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเป4นผู�พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู�มีคุณวุฒิ ความรู� ความสามารถและประสบการณ�การทํางาน 

ท่ีเก่ียวข�องท่ีจะเอ้ือประโยชน�ต3อระบบการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในให�ได�มาตรฐานและเป4นไปในแนวทางท่ี   
ถูกต�อง ซ่ึงผู�ได�รับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติตามข�อกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�ท่ีเก่ียวข�อง 

1. ให�แต3งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติเป4นไปตามข�อกําหนดของสํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ไม3น�อยกว3า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย3างน�อย 1 คน ต�องเป4นผู�มี
ความรู�และประสบการณ�ด�านการเงินและการบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน�าท่ีในการสอบทานความน3าเช่ือถือของ         
งบการเงิน 

2. วาระการดํารงตําแหน3งคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 2 ป[ เริ่มนับตั้งแต3วันท่ีแต3งตั้ง และกรณีหมดวาระ
แล�วอาจแต3งตั้งให�กรรมการตรวจสอบเดิมกลับเข�าดํารงตําแหน3งอีกวาระหน่ึงได�  

3. คณะกรรมการตรวจสอบต�องคงไว�ซ่ึงจํานวนไม3น�อยกว3า 3 คน หากลดลงจนน�อยกว3าจํานวนดังกล3าวให�   
ดําเนินการแต3งตั้งเพ่ิมเติมให�ครบจํานวนท่ีกําหนดภายใน 3 เดือน นับแต3วันท่ีลดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหม3จะมีวาระ
การดํารงตําแหน3งเท3าระยะเวลาท่ีกรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยู3ในคราวน้ัน 

4. ให�คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพ่ือทําหน�าท่ีเป4นประธานกรรมการตรวจสอบและเลือก
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล�วให�ทําหน�าท่ีเป4นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บุคคลท่ีจะได�รับการแต3งตั้งให�ดํารงตําแหน3งกรรมการตรวจสอบของบริษัทต�องมีคุณสมบัติดังน้ี  
(1) ถือหุ�นไม3เกินร�อยละ 1 ของทุนชําระแล�วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วมหรือบริษัทท่ีเก่ียวข�อง 

ท้ังน้ีนับรวมถึงหุ�นท่ีถืออยู3โดยผู�ท่ีเก่ียวข�องด�วย 
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(2)  เป4นกรรมการท่ีไม3มีส3วนร3วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วม หรือบริษัท          
ท่ีเก่ียวข�อง หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ3ของบริษัท รวมท้ังไม3เป4นลูกจ�าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับ    
เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วมหรือบริษัทท่ีเก่ียวข�อง หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ3ของ
บริษัท 

(3) เป4นกรรมการท่ีไม3มีผลประโยชน�หรือส3วนได�เสียไม3ว3าทางตรงหรือทางอ�อมท้ังในด�านการเงิน และ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วม หรือผู� ถือหุ�นรายใหญ3ของบริษัท รวมถึงไม3มี          
ผลประโยชน�หรือส3วนได�เสียในลักษณะดังกล3าวในเวลา 1 ป[ก3อนได�รับการแต3งตั้งเป4นกรรมการ    
ตรวจสอบ ยกเว�นคณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาอย3างรอบคอบแล�วเห็นว3าการเคยมีผลประโยชน�
หรือส3วนได�เสียน้ันจะไม3มีผลกระทบต3อการปฏิบัติหน�าท่ีและการให�ความเห็นท่ีเป4นอิสระของกรรมการ
ตรวจสอบ  

(4)  เป4นกรรมการท่ีไม3ใช3ผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือญาติสนิทของผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ3ของบริษัท 
(5)  เป4นกรรมการท่ีไม3ได�รับการแต3งตั้งข้ึนเป4นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน�ของกรรมการของบริษัท      

ผู�ถือหุ�นรายใหญ3 หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเป4นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ3ของบริษัท  
(6)  เป4นกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหน�าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน�าท่ี     

ท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได�โดยอิสระ โดยไม3อยู3ภายใต�การควบคุมของผู�ถือหุ�น
รายใหญ3ของบริษัท รวมท้ังผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล3าว  

  (7)   เป4นกรรมการท่ีมีความรู�ความสามารถและมีความชํานาญท่ีเหมาะสม 
 

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม 

 ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทย3อยและบริษัทร3วม บริษัทจะส3งตัวแทนเพ่ือเข�าดํารงตําแหน3งเป4นกรรมการและ/ 
หรือผู�บริหารในบริษัทย3อยและบริษัทร3วมตามสัดส3วนการถือหุ�นของบริษัท โดยบุคคลดังกล3าวจะต�องได�รับการเสนอช่ือและ
อนุมัติแต3งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ียังต�องมีคุณสมบัติและประสบการณ�ท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการของ
บริษัทย3อยและบริษัทร3วมให�เป4นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมท้ังปฏิบัติหน�าท่ีให�เป4นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค�  
ข�อบังคับ และมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นอีกท้ังผู�แทนของ
บริษัทมีหน�าท่ีกํากับดูแลให�บริษัทย3อยและบริษัทร3วมมีการเป̀ดเผยข�อมูลฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การทํา
รายการระหว3างบริษัทดังกล3าวกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง การได�มาหรือจําหน3ายไปซ่ึงทรัพย�สินหรือการทํารายการสําคัญอ่ืนใดของ
บริษัทดังกล3าวให�ครบถ�วนถูกต�อง 
 

9.5 นโยบายและมาตรการการดูแลข�อมูลภายใน  

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู�บริหาร ในการนําข�อมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังไม3เป̀ดเผยต3อสาธารณชน
ไปใช�เพ่ือประโยชน�ส3วนตน รวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย�โดยเฉพาะในช3วงระหว3าง 1 เดือนก3อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร3ต3อ
สาธารณชนโดยกําหนดให�กรรมการและผู�บริหารฝeายต3าง ๆ ให�เข�าใจถึงภาระหน�าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย�ในบริษัท
ของตนเอง คู3สมรสและบุตรยังไม3บรรลุนิติภาวะ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย�ทุกครั้งต�องแจ�งและนําส3งรายงานการถือ
หลักทรัพย�ผ3านมายังสํานักเลขานุการของบริษัท ก3อนนําส3งต3อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
ทุกครั้ง และแบบแจ�งรายงานการมีส3วนได�เสียของกรรมการและผู�บริหาร เพ่ือให�การปฏิบัติงานสอดคล�องกับมาตรฐานท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� บริษัทจึงกําหนดมาตรฐานและแนวทางการควบคุมการ
ปฏิบัติงานดังต3อไปน้ี  
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1. กําหนดวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนในการมอบอํานาจให�แก3บุคคลท่ีจะกระทําการแทนบริษัทท่ีจะก3อให�เกิดภาระผูกพัน 
แก3บริษัท และระบุรายละเอียดของการมอบอํานาจหรือ การอนุมัติดําเนินการดังกล3าวไว�ให�ชัดเจนเป4นลายลักษณ�อักษร  
เพ่ือให�มีการปฏิบัติภายใต�ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

2. จัดทําข�อกําหนดว3าด�วยการควบคุมภายในและอํานาจดําเนินการธุรกิจ ซ่ึงมีการกําหนดขอบเขตการใช�อํานาจ 
ดําเนินการ และผังกระบวนการขออนุมัติอํานาจดําเนินการโดยแบ3งเป4นอํานาจดําเนินการท่ัวไปอํานาจดําเนินการโดยเฉพาะ
เพ่ือใช�ในการพิจารณาอนุมัติการดําเนินธุรกิจในเรื่องท่ีมีความสําคัญของบริษัท 

3. มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให�ท่ีทําหน�าท่ีดูแลการดําเนินงานในเรื่อง 
ท่ีมีความสําคัญรวมท้ังเสนอข�อคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานในเรื่องท่ีสําคัญโดยรายงานต3อคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษัท 

4. บริษัทมีข�อกําหนดว3าด�วยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนเป4นลายลักษณ�อักษรโดยจรรยาบรรณและ  
มีข�อกําหนดว3าด�วยการให�หรือรับทรัพย�สิน ความขัดแย�งทางผลประโยชน� การทําธุรกรรมภายในและภายนอกตอบแทนใดๆ 
รวมท้ังการบันทึกการายงานและการเก็บรักษาข�อมูลการใช�และการดูแลรักษาข�อมูลอิเลคทรอนิกส�ทรัพย�สินทางปZญญา    การ
ซ้ือขายหลักทรัพย� และการใช�ข�อมูลภายในเป4นต�น  
 

9.6 ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี  

 บริษัท และบริษัทย3อย มีบริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป4นผู�สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา 
บัญชี ป[ 2556 ซ่ึงไม3มีส3วนได�เสียเสียกับบริษัท และบริษัทย3อย รวมท้ังผู�บริหาร และผู�ถือหุ�นรายใหญ3 ในกรณีท่ีผู�สอบบัญชี
ดังกล3าวไม3สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�ให� บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู�สอบบัญชีอ่ืนของสํานักงาน
ทําหน�าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทน 

 (1)    ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
         บริษัทและบริษัทย3อยจ3ายค3าตอบแทนการสอบบัญชี     ให�แก3 
   (บาท) 

� ผู�สอบบัญชีของบริษัทในรอบป[บัญชีท่ีผ3านมามีจํานวนเงินรวม                                3,625,000.- 
� สํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสงักัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกับ 
 ผู�สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสังกัดในรอบป[บัญชีท่ีผ3านมา                 - ไม3มี - 

(2).   ค�าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
        บริษัทและบริษัทย3อยจ3ายค3าตอบแทนของงานบริการอ่ืนซ่ึงได�แก3การตรวจสอบสถานะของกิจการ(Due 
Diligence) การศึกษาความเป4นไปได�ของโครงการ (Feasibility Study)และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา 
ให�แก3 

� ผู�สอบบัญชีของบริษัทในรอบป[บัญชีท่ีผ3านมา                                                      103,000.-  

� สํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสงักัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกับ 
 ผู�สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกล3าว ในรอบป[บัญชีท่ีผ3านมา  - ไม3มี - 
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10. ความรับผิดชอบต�อสังคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได�ดําเนินการจัดทํากิจกรรม CSR (Corporate Social   
Responsibility) อย3างจริงจังตั้งแต3เรื่องการศึกษาโดยการรับนักเรียนท่ีด�อยโอกาสทางการศึกษา เข�าเรียนระดับ ปวช. สาขา
ธุรกิจค�าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการท่ี ศูนย�การเรียน เอส แอนด� พี ในระบบทวิภาคี เพ่ือให�นักเรียนมีโอกาสฝvกฝน
ปฏิบัติงานจริงและมีรายได�ระหว3างเรียนไปด�วย และการทําโครงการ Kitchen for kids เพ่ือสร�างสุขลักษณะท่ีดีให�แก3ชุมชน 
และเป4นการทําให�ชุมชนน้ันๆ เกิดการเรียนรู�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกท้ังยังเป̀ดโอกาสให�ประชาชนท่ัวไปได�เข�ารับการ
พัฒนาจิต ด�วยการฝvกปฏิบัติธรรมร3วมกันของพนักงานขององค�กร ส3วนด�านสิ่งแวดล�อมโรงงานของเราได�มีการปรับปรุงระบบ
คุณภาพมาตรฐานต3างๆ ให�ทันสมัยเป4นท่ียอมรับตามมาตรฐานท้ังในระดับประเทศและระดับสากลอยู3เสมอเพ่ือความพึงพอใจ
ของลูกค�าทุกท3าน 

 
10.2 การดําเนินงาน 

นอกจากการใส3ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ และมุ3งพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพแก3ผู�บริโภคแล�ว บริษัทยังได�ดําเนิน
กิจการ ภายใต�ความรับผิดชอบต3อสังคม หรือ CSR โดยตลอดระยะเวลา 40 ป[ท่ีผ3านมา S&P ได�จัดทํากิจกรรม CSR และ
กิจกรรมเพ่ือ สังคมดังน้ี 

10.2.1.  นโยบายการต�อต�านการทุจริตคอร รัปชั่น 
บริษัทฯ ได�ให�ความสําคัญกับการดําเนินตามนโยบายการต3อต�านคอร�รัปช่ัน โดยเข�าร3วมเป4นสมาชิกภาคีเครือข3าย

ต3อต�านการคอร�รัปช่ัน และได�รับการรับรองการเป4นสมาชิกอันดับต�นๆในโครงการแนวร3วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต3อต�านทุจริต ของสมาคมส3งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 ท่ีผ3านมา นอกจากน้ีบริษัทฯ ได�
กําหนดแนวปฏิบัติ และมีการจัดกิจกรรมส3งเสริมการต3อต�านคอร�รัปช่ันอย3างสม่ําเสมอเป4นท่ีประจักษ�จนได�รับรางวัลองค�กร
โปร3งใส ครั้งท่ี 3ประจําป[ 2555 (NACC Integrity Awards 2012) จากคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริต
แห3งชาติซ่ึงแสดงให�เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย�สุจริต มีความโปร3งใสและตรวจสอบได�ขององค�กรและ
เพ่ือให�เป4นป[แห3งความมุ3งมั่นในการรณรงค�ต3อต�านคอร�รัปช่ันจึงได�จัดกิจกรรมKick Off-Anti Corruption เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 
2556 ณ ศูนย�ประชุมแห3งชาติสิริกิติ์ เพ่ือเป4นการส3งเสริมและปลูกจิตสํานึกในด�านการต3อต�านคอร�รัปช่ันให�กับพนักงานใน
องค�กร ซ่ึงได�รับความสําเร็จเป4นอย3างดี  

10.2.2.  ความรับผิดชอบต�อผู�บริโภค 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมุ3งเน�นการผลิตสินค�า และผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัยสอดคล�องตามกฎหมาย และ

มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดยควบคุมตลอดท้ังห3วงโซ3อาหารตั้งแต3คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ� และการนําไปใช�ของ
ผู�บริโภค รวมถึงระบบการสืบย�อนกลับข�อมูลเพ่ือให�ผู�บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและปลอดภัยในการใช�ผลิตภัณฑ�ภายใต�
แบรนด� S&P, Premo, Delio, Patio โดยมุ3งมั่นพัฒนาอย3างต3อเน่ืองเพ่ือให�สอดคล�องกับการเจริญเติบโตของตลาด และ
มาตรฐานคุณภาพในระดับสากลเพ่ือตอบสนองท้ังลูกค�าภายในและภายนอกประเทศ 
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(1) สายการผลิตอาหาร 
สายการผลิตอาหารโรงงานลาดกระบังได�รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพในการผลิตอาหารจากหน3วย 

งานภาครัฐ ได�แก3 มาตรฐานหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP) และ ระบบการวิเคราะห�อันตรายและจุดวิกฤต
ท่ีต�องควบคุม (HACCP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง และยังได�รับ
มาตรฐานจาก ภาคองค�กรเอกชน ได�แก3 GMP, HACCP, ISO9001 : 2008 , ISO22000: 2005 , IFS และ BRC จากบริษัท 
เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด  

ในป[ 2556 สายการผลิตอาหารได�ผ3านการตรวจประเมินจากสํานักสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ�อาหารแช3แข็งพร�อมบริโภคทันที (Frozen Ready to Eat) ประเภท
อาหารทะเล และอาหารหวาน เพ่ือให�ลูกค�ามีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยต3อผลิตภัณฑ�ท่ีส3งออกมากยิ่งข้ึน และ
โรงงานอยู3ระหว3างการขอรับรองเพ่ือส3งออกผลิตภัณฑ�อาหารแช3แข็งสําเร็จรูปท่ีมีส3วนประกอบของไก3จากกรม   ปศุสัตว� (EST 
Number) เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ� และความปลอดภัยของผู�บริโภคในกลุ3มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศ
อ่ืนๆ  

 

(2) สายการผลิตเบเกอร่ี  
ตลอดระยะเวลา 40 ป[ สายการผลิตเบเกอรี่ดําเนินการผลิตภายใต�ระบบงานคุณภาพเป4นท่ียอมรับตาม

มาตรฐานสากลอย3างต3อเน่ืองโดยท่ีโรงงานสุขุมวิทได�ผ3านการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice 
(GMP) ด�านระบบการจัดการ ด�านความปลอดภัยคุณภาพอาหารจากสํานักงานอาหารและยา และจากกรมวิชาการเกษตรและ 
ในป[ 2555มีการนํามาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point ( HACCP) การขยายขอบข3ายการรับรองเพ่ิม
สําหรับผลิตภัณฑ�ใหม3 4 รายการ คือISO/IEC 17025 ซ่ึงเป4นมาตรฐานห�องปฏิบัติการทดสอบกลางของโรงงานทําหน�าท่ี 
ตรวจสอบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ�สําเร็จรูป และสิ่งแวดล�อม 

นอกจากน้ีโรงงานบางนาได�รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) 
จากสํานักงานอาหารและยา และจากกรมวิชาการเกษตร และได�รับการรับรองระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO 
22000: 2005 ซ่ึงเป4นมาตรฐานท่ีครอบคลุมในเรื่องของการปฏิบัติท่ีดีของสถานท่ีผลิตความปลอดภัยอาหาร และระบบการ
ผลิตท่ีสามารถยืนยันถึงคุณภาพและความปลอดภัยจากสถานท่ีผลิตจนถึงผู�บริโภค  

10.2.3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม 

บริษัท ฯ ได�ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมด�านต3างๆโดยในป[ 2556ท่ีผ3านมา       สายการผลิต
อาหาร โรงงานลาดกระบังได�มีโครงการลดการใช�พลังงาน โดยการใช�หลอดไฟประหยัดพลังงาน ซ่ึงได�ทําการติดตั้งหลอดไฟ 
แอลอีดี ในพ้ืนท่ีการผลิต ส3วนห�องบรรจุอาหารท้ังหมด ทําให�การใช�พลังงานไฟฟ�าแสงสว3างลดลง 67% และยังเป4นการลดขยะ
ของเสียท่ีเป4นอันตรายต3อสิ่งแวดล�อมลง 

อีกท้ังสายการผลิตเบเกอรี่โรงงานบางนา ได�เข�าร3วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล�อม ของอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟช3วยไทยลดใช�พลังงานไฟฟ�าโดยการเปลี่ยนมาใช�หลอดไฟฟ�า แบบ LED ของ
การไฟฟ�าส3วนภูมิภาค (PEA) และได�มีการรณรงค�ลดการใช�ลังกระดาษ โดยการเปลี่ยนมาใช�ตะกร�าพลาสติกในการบรรจุ
ผลิตภัณฑ�ในการขนย�าย หรือขนส3งผลิตภัณฑ�ในโรงงาน 

นอกจากน้ี บริษัทโดยให�การสนับสนุนการดูแลรักษาคูคลองในเขตมีนบุรี โดยเข�าร3วมโครงการ “รวมแรงไทยรักษานํ้า
ใสทุกคูคลอง” ของสถาบันทรัพยากรมนุษย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ตั้งแต3ป[ 2555 เป4นต�นมา 
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10.2.4.  การร�วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

(1) ศูนย การเรียน เอส แอนด  พี  
จากวิสัยทัศน�ของผู�บริหารระดับสูงในเรื่องของ “คน” ซ่ึงมองว3า คนในบริษัท ไม3ว3าจะอยู3ท่ีใดก็ตาม จะถือว3า 

เป4นสมบัติ (Asset) ท่ีสําคัญของบริษัทท่ีต�องได�รับการพัฒนาให�มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงได�เกิดแนวคิดท่ีสนับสนุนการเรียน
ในรูปแบบของศูนย�การเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ. 2542 โดยบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) เป4น 1 ใน 7 สถานประกอบการท่ีมีความพร�อมและเหมาะสมท่ีจะเป4นต�นแบบในการจัดตั้งศูนย�การเรียน ซ่ึงผ3านการ
พิจารณาจากสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา โดยศูนย�การเรียน เอส แอนด� พี เป̀ดการศึกษาป[แรกในป[การศึกษา 2550 ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาคหกรรม โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือยกระดับการศึกษาให�กับแรงงานไทยในบริษัท เป4นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให�มีศักยภาพในการทํางานเพ่ิม
มากข้ึน ผลิตบุคลากรให�ตรงกับความต�องการของอุตสาหกรรมสายอาหารและการบริการ ค�าปลีก เข�าทํางานในบริษัทฯ และ
สนับสนุนให�บุคคลท่ีมีความสนใจในเรื่องอาหารได�มีโอกาสเรียนรู�ท้ังภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ เพ่ือให�สามารถทํางานใน
องค�กรได�ต3อไป 
  สําหรับป[ 2556 ท่ีผ3านมา ศูนย�การเรียน เอส แอนด� พี ได�ดําเนินโครงการความร3วมมือทางการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาระดับต3างๆ ท่ัวประเทศ เช3น 

� รับนักเรียนด�อยโอกาสจากกลุ3มโรงเรียนราชประชานุเคราะห� โรงเรียนศึกษาสงเคราะห� ท่ัวประเทศ เข�า
ศึกษาต3อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอาหารและโภชนาการ และสาขางานธุรกิจค�า
ปลีก หลังจบการศึกษาสามารถทํางานท่ีบริษัทได�ทันที 

� ความร3วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการทําโครงการทวิภาคีร3วมกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาต3างๆ ท่ัวประเทศ โดยการเป̀ดโอกาสให�นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข�ารับการฝvกอาชีพ
จากครูฝvกในสถานประกอบการ ซ่ึงเป4นผู�มีความชํานาญด�านวิชาชีพอาหาร และบริการ รวมท้ังสายอาชีพ
ในส3วนสํานักงานด�วย ท้ังน้ีในป[น้ีมีวิทยาลัยส3งนักเรียนมาฝvกอาชีพท่ีบริษัทจํานวนกว3า 50แห3ง 

� ความร3วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาการประกอบอาหารและ 
การบริการ และสาขาการตลาดธุรกิจค�าปลีก เพ่ือสร�างบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถด�านธุรกิจอาหาร
และบริการท่ีตรงกับความต�องการของบริษัท ซ่ึงสามารถประกอบอาชีพเป4น Chef หรือผู�บริหารร�านได�
ทันทีหลังจบการศึกษา ได�แก3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร3 

� ความร3วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการรับนักศึกษาเข�ามาฝvกงานและฝvกอาชีพในสถานประกอบการ เช3น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เป4นต�น 

� ความร3วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช3น สาขาการตลาดธุรกิจค�าปลีก สาขาอาหารและ
โภชนาการ เป4นต�น 
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(2) โครงการ S&P Kitchen for kids 

S&P จัดโครงการ S&P Kitchen for kid ซ่ึงจัดต3อเน่ืองข้ึนเป4นป[ท่ี 5 ซ่ึงโครงการน้ีถือเป4นพันธกิจหลักในการ 
ดําเนินธุรกิจเพ่ือตอบแทนสังคมโดยมีผู�บริหารและพนักงานเข�าร3วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือส3งเสริมสุขอนามัยและ
โภชนาการท่ีดีให�กับผู�บริโภคและเยาวชนของชาติท่ีจะเป4นกําลังสําคัญในอนาคต บริษัทฯ มีความตั้งใจไปพัฒนาโรงครัวให�ครบ
ท่ัวทุกภาคของประเทศ ท่ีผ3านมาได�ไปภาคเหนือ ภาคใต� ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก โดยใน ป[ 2556 ได�มุ3งเป�ามาพัฒนาทาง
ภาคอีสาน 2 แห3ง ได�แก3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห�นางรอง จ.บุรีรัมย� และโรงเรียนราชประชานุเคราะห� 32        จังหวัด
อุบลราชธานี โดยเข�ามาพัฒนาและปรับปรุงโรงครัวให�ถูกสุขลักษณะ เพ่ือประกอบอาหารท่ีสะอาดให�กับเด็กนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนพร�อมกันน้ียังได�ส3งเสริมการทําเกษตรยั่งยืนด�วยการมอบแปลงผักไฮโดรโปนิก โรงเพาะเห็ดเพ่ือนํามาเป4น
วัตถุดิบในการทําอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพสดสะอาด และใช�เป4นแหล3งการศึกษาหาความรู�ให�กับเยาวชนอีกทางหน่ึง พร�อม
ท้ังได�ทําอาหารกลางวัน และนําขนมมามอบให�กับทางโรงเรียน เมื่อเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 

(3) สถานท่ีปฏบัิติธรรมบ�านไรวา  
ในป[ พ.ศ. 2522 คุณแม3จํานงค�  ไรวา ได�มอบบ�านไรวา ท่ีตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป4นบ�านเกิดของท3าน 

ซ่ึงสร�างโดยคุณพ3อสุริยน ไรวา ให�เป4นสถานท่ีปฏิบัติธรรม และเป̀ดหลักสูตรอบรมพัฒนาจิตเป4นครั้งแรกใน ป[ พ.ศ. 2552 โดย
ได�เรียนเชิญคุณแม3ดร.สิริ กรินชัย มาเป4นผู�เป̀ดหลักสูตรอบรม บ�านไรวาได�จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตมาอย3างต3อเน่ืองและ
ยาวนาน โดยมีหลักสูตรอบรมไม3ต่ํากว3า 10 หลักสูตรต3อป[ โดยอนุญาตให�บุคคลท่ัวไปเข�าร3วมการปฏิบัติธรรมร3วมกับพนักงาน
ของบริษัท 

สําหรับในป[ 2556 บ�านไรวามีหลักสูตรอบรมพัฒนาจิต เจริญสมาธิ เจริญสติสัมปชัญญะ และวิถีโสดาบัน  
จํานวน 18ครั้ง ซ่ึงมีพนักงาน และบุคคลภายนอกสนใจเข�าร3วมเป4นจํานวนมาก รวมท้ังสิ้น 762 ท3าน 

 

10.2.5. กิจกรรมเพ่ือประโยชน ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

(1) โครงการ “Cake A Wish Make A Wish”   
บริษัทฯ ได�จัดโครงการ “Cake A Wish Make A Wish” เพ่ือตอบแทนสังคมอย3างต3อเน่ืองเป4นประจําทุกป[ 

ในช3วงเทศกาลป[ใหม3เดือนมกราคม โดยการนําเค�กมอบให�กับผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ เด็กกําพร�าและคนชรายังมูลนิธิต3างๆ ท้ังใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม20แห3ง  

 

(2) มอบเงินบูรณะพระราชวังพญาไท 

บริษัท ฯ มอบเงินจํานวน 1,000,000 บาท เพ่ือบูรณะซ3อมแซมพระราชวังพญาไท ซ่ึงเป4นสถานท่ีเก3าแก3ท่ีสร�าง
ข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5โดยมี พล.ท. ธํารงรัตน� แก�วกาญจน� ประธานมูลนิธิพระราชวังพญาไท เป4นผู�รับมอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 
2556 ท่ีผ3านมา 
 

(3) มอบผลิตภัณฑ ช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย  
บริษัท ฯ มอบผลิตภัณฑ�ขนมไหว�พระจันทร�เอส แอนด� พี จํานวน 12,000 ช้ิน มูลค3า 1,100,000 บาท เพ่ือ 

นําไป ช3วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย โดยมี รศ.นราพร จันทร�โอชา นายกสมาคมแม3บ�านทหารบก เป4นผู�รับมอบ ณ สมาคม
แม3บ�านทหารบก ถนนวิภาวดี เมื่อเดือนสิงหาคม2556 ท่ีผ3านมา 

(4) โครงการประกันสังคม รวมใจนายจ�าง ลูกจ�าง ผู�ประกันตน บริจาคโลหิต ถวายแด�พ�อหลวง 
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บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จําากัด (มหาชน) โดยพนักงานสายการผลิตเบเกอรี่ ร3วมกับสําานักงานประกัน 
สังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 12 และสมาคมอัสสัมชัญ ร3วมกันบริจาคโลหิตเพ่ือน�อมถวายเป4นพระราชกุศลแด3พระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู3 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ท่ีผ3านมา 
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11. ระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 
  
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ให�มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีอย3างต3อเน่ืองและเป4นลายลักษณ�
อักษรซ่ึงครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกระบบ เป4นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท จึงได�จัดทําโครงสร�างพ้ืนฐานของ
ระบบการควบคุมภายในไว�เป4นแนวทางปฏิบัติงาน  
 การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในน้ี เพ่ือเป4นกระบวนการในการควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือสร�างความมั่นใจได�
ว3าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค�โดยรวมของบริษัทท้ังในด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึง
การดูแลทรัพย�สิน การป�องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย หรือการทุจริตในหน3วยงาน ด�านความเช่ือถือได�ของ
รายงาน การเงิน และด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับต3างๆ รวมท้ังสามารถบริหารระบบการควบคุมภายในให�
เกิดประสิทธิภาพมีการติดตามประเมินผลอย3างสม่ําเสมอและส3งเสริมให�ผู�บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสาํคัญ
และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย3างต3อเน่ืองจนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในท่ีดีในองค�กร 
 ดังน้ัน บริษัทจึงได�การจัดทําคู3มือ "ข�อกําหนดระบบการควบคุมภายใน" ของบริษัทเพ่ือเป4นการเสริมสร�างความรู� 
ความเข�าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติและหลักการในการตรวจสอบติดตามการประเมินผล การรายงานผลการปฏิบัติงานอย3าง
ทันเวลาและเพ่ือให�พนักงานสามารถนําไปปฏิบัติได�ท่ัวท้ังองค�กร ซ่ึงจะส3งผลให�การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�ของบริษัท 
นําไปสู3การเติบโตอย3างยั่งยืนขององค�กรต3อไป 
 

สาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทท่ีได�กําหนดตามหลักการควบคุมภายในของ COSO ไว� ดังน้ี 
 
1. องค กรและสภาพแวดล�อม 

บริษัทได�จัดให�มีการทํา Strategic Plan ประจําป[โดยมีการทบทวนเป�าหมายการปฏิบัติงานว3าการตั้งเป�าหมาย 
ได�ดําเนินการอย3างรอบคอบ และได�พิจารณาถึงความเป4นไปได�ของเป�าหมายท่ีกําหนด รวมท้ังมีการจัดตั้งคณะทํางานในเรื่อง
ต3างๆโดยคัดเลือกบุคคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถและความชํานาญในแต3ละสายงาน เพ่ือมากําหนดแนวทางให�พนักงานได�
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกับเป�าหมาย และใช� Key Performance Indicator (KPI’s) เป4นเครื่องมือในการประเมินผล
พนักงาน และจัดทําคู3มือระเบียบเก่ียวกับการทํางานและจรรยาบรรณเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ และ
พนักงานยึดถือปฏิบัติอย3างเคร3งครัดด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต และโปร3งใส 
 

2. การกําหนดวัตถุประสงค  
บริษัทได�มีการกําหนดวัตถุประสงค�ของระบบการควบคุมภายในอย3างชัดเจนรวมท้ังกลยุทธ�ด�านการปฏิบัติงาน  

ด�านการรายงาน ด�านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข�อปฏิบัติต3างๆ ซ่ึงบันทึกเป4นลายลักษณ�อักษรโดยสอดคล�องกับ
เป�าหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได�เพ่ือให�ผู�บริหารใช�เป4นเครื่องมือและแนวทางใน
การบริหารและควบคุมอย3างมีประสิทธิภาพเพ่ือความโปร3งใสและตรวจสอบได�ซ่ึงสามารถสร�างความเช่ือถือให�แก3ผู�เก่ียวข�อง 
นอกจากน้ีบริษัทยังได�มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ�และวัตถุประสงค�ให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมและปZจจัยเสี่ยงท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย3างสม่ําเสมอ 
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3. การบ�งชี้เหตุการณ  
บริษัทได�ระบุตัวบ3งช้ีเหตุการณ�หรือปZจจัยเสี่ยงต3างๆ ท่ีอาจส3งผลเสียหายต3อวัตถุประสงค�ในระดับองค�กรและ 

ระดับปฏิบัติการของบริษัทไว�อย3างเหมาะสมเป4นระบบ รวมท้ังระบุเหตุการณ�ท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเอ้ืออํานวยต3อวัตถุประสงค�
ทางด�านบวกไว�ด�วยโดยพิจารณาจากแหล3งความเสี่ยงภายนอกและภายในบริษัทและยังมีการติดตามผลอย3างสม่ําเสมอ เพ่ือให�
มั่นใจว3าบริษัทมีการระบุปZจจัยเสี่ยงท่ีครอบคลุมต3อการเปลี่ยนแปลงของแต3ละระดับรวมท้ังมีการรายงานต3อผู�บริหารหรือ
ผู�เก่ียวข�องให�รับทราบอยู3เสมอ 
 

4. การประเมินความเสี่ยง 
บริษัทได�ให�ความสําคัญต3อการบริหารและจัดการความเสี่ยงโดยฝeายบริหารได�ให�ความสําคัญและประเมินความ 

เสี่ยงท่ีมีผลกระทบต3อผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแต3ละหน3วยงานท่ีเกิดจากปZจจัยภายในและภายนอกด�วยวิธีการท่ีเป4น
ระบบอย3างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีคู3มือข�อกําหนดในการบริหารความเสี่ยงใช�เป4นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง การ
วัดความเสี่ยงการควบคุมการลดความเสี่ยงรวมท้ังการติดตามและประเมินผล เพ่ือให�สามารถบริหารความเสี่ยงได�อย3างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทมีการระบุความเสี่ยงในแต3ละประเภทและจัดลําดับความสําคัญรวมท้ังโอกาสของความเสี่ยงท่ีอาจเกิด 

ข้ึน แล�วดําเนินการกําหนดกลยุทธ�ท่ีเหมาะสมในการจัดการและบริหารซ่ึงรวมถึงการป�องกันกําหนดมาตรฐานการตอบสนอง
ต3อความเสี่ยงดังกล3าวให�อยู3ในระดับท่ียอมรับได�รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ันยังมีการกําหนด
สัญญาณเตือนภัยของความเสี่ยงน้ันๆ ไว�เพ่ือใช�ในการประเมินติดตามและระมัดระวังความเสี่ยงดังกล3าวโดยให�ทุกหน3วยงาน
เข�าใจและดําเนินการบริหารความเสี่ยงให�เป4นมาตรฐานเดียวกัน 
 

6. กิจกรรมควบคุม 
บริษัทได�กําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในการปฏิบัติงานให�เหมาะสมกับการดําเนินงานธุรกิจเพ่ือใช�ใน การ 

ปฏิบัติงานซ่ึงได�กําหนดหรือออกแบบเพ่ือป�องกันหรือลดความเสี่ยงอย3างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยฝeายบริหารได�จัด
ให�มีกิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสมไม3เข�มงวดจนปฏิบัติงานไม3สะดวกหรือหย3อนยานจนเกิดการรั่วไหลสิ้นเปลืองเพ่ือป�องกัน
หรือลดความเสียหายความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนและให�สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมายของบริษัทโดยได�มีการแบ3งแยก
หน�าท่ีการปฏิบัติงานการกลั่นกรองการอนุมัติการติดตามและการประเมินผลออกจากกันเพ่ือให�เกิดความถูกต�อง โปร3งใสและ
ตรวจสอบได� 
 

7. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในป[ 2556น้ี ได�เน�นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถใช�งานได�สะดวกมากข้ึนรวมท้ังความถูกต�อง 
รวดเร็วสมบูรณ�ของข�อมูลเพ่ือให�ผู�บริหารและคณะกรรมการบริษัทมีรายงานท่ีสามารถนํามาใช�ในการวิเคราะห�ตัดสินใจได�
อย3างรวดเร็วทันเวลา 
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8. การติดตาม  
บริษัทได�มีการกําหนด KPIs สําหรับการวัดและประเมินผลของทุกหน3วยงาน โดยให�มีการทบทวน KPIsทุกป[ส3ง 

ผลให�บริษัทสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานเป4นรายเดือนได�อย3างต3อเน่ืองและทันเวลา รวมท้ังมีการวิเคราะห�ถึงสาเหตุท่ีทํา
ให�เกิดผลต3างจากเป�าหมาย และกําหนดมาตรการแก�ไขได�อย3างรวดเร็วเป4นเหตุให�บริษัทเติบโตได�อย3างยั่งยืน 
 
 
11.2 หัวหน�างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

นางเชอร�ล่ี  สว3างคง  ผู�ช3วยผู�จัดการฝeายประจําสํานักงานตรวจสอบ 

 
              (รายละเอียดของหัวหน�างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                                หน�า  63 

 

 
11.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) ได�แต3งตั้งกรรมการอิสระเป4นคณะกรรมการตรวจสอบ 
3 ท3าน โดยมี นางสาว คัทลียา แสงศาสตรา เป4นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายป̀ยะ 
ซอโสตถิกุล เป4นกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได�แก3 การสอบทานงบการเงิน ระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กํากับดูแลให�มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่ง การสอบทาน
รายการระหว3างกันและรายการขัดแย�งทางผลประโยชน�การส3งเสริมให�มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการพิจารณาเสนอแต3งตัง้
และค3าตอบแทนของผู�สอบบัญชี 
 เพ่ือให�บรรลุถึงหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังกล3าวข�างต�น ในป[2556 คณะกรรมการตรวจสอบได�ประชุมร3วมกับ
ผู�สอบบัญชีผู�ตรวจสอบภายในและฝeายท่ีเก่ียวข�อง จํานวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข�าประชุมครบทุกครั้ง และมี
การประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม3มีฝeายจัดการร3วมประชุมด�วย ซ่ึงสรุปสาระสําคัญในการประชุมได� ดังน้ี 
 

1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจําป22556  
โดยมีการประชุมร3วมกับผู�สอบบัญชีผู�ตรวจสอบภายในผู�จัดการฝeายบัญชีและการเงินและฝeายจัดการอ่ืนทีเก่ียว 

ข�องเพ่ือพิจารณาสอบทานข�อมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมท้ังได�ซักถามและได�รับคําช้ีแจงเป4นท่ีพอใจในรายการท่ีเป4น
สาระสําคัญเพ่ือให�ได�งบการเงินท่ีน3าเช่ือถือได�ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห3งประเทศไทยท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติการบัญชีและมีการเป̀ดเผยข�อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย3างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจรวมท้ังได�มีการติดตามการปรับปรุงบัญชีตามข�อสังเกตของผู�สอบบัญชีท่ีฝeายบัญชีเห็นชอบในทุกประเด็นท่ีเป4น
สาระสําคัญส3งผลให�ผู�สอบบัญชีแสดงความเห็นอย3างไม3มีเง่ือนไขในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม  

ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได�ให�ความเห็นชอบต3อรายงานของผู�สอบบัญชีงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมดังกล3าวเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก3อนนําเสนอขอ
อนุมัติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทต3อไป 
 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
ได�มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอร�ท่ีใช�ในการบันทึกข�อมูลทาง 

การเงินและการปฏิบัติงานร3วมกับหน3วยงานตรวจสอบและฝeายบริหารท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติงานตามข�อกําหนดการควบคุม
ภายในและอํานาจหน�าท่ีดําเนินการของบริษัทพบว3าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอร�ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกับการดําเนินงานตามสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ ซ่ึงสอดคล�องกับการประเมินของผู�สอบบัญชี 
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3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนท่ีได�รับอนุมัติพบว3าปฏิบัติได�เกินเป�าหมาย ในด�าน 

การพัฒนางานให�เป4นไปตามวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว� คือ ตรวจสอบอย3างสร�างสรรค�เพ่ือให�เกิดมูลค3าเพ่ิมในองค�กรตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีสามารถกําหนดพันธกิจ กลยุทธ�และวางแผนได�สําเร็จตามเป�าหมายเป4นส3วนใหญ3ซ่ึงพิจารณาได�จาก

สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสท่ีมีการเสนอสิ่งท่ีตรวจพบและมีความเห็นร3วมกันกับหน3วยงานรับตรวจในการกําหนด

มาตรการแก�ไขติดตามผลทําให�หน3วยงานปฏิบัติงานได�อย3างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนนอกจากน้ีได�กําหนดการประกันคุณภาพ

ภายในโดยให�หน3วยงานรับตรวจเป4นผู�ประเมินน้ันมีผลเป4นท่ีน3าพอใจ 

 
4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ  

ได�มีการสอบทานกับหน3วยงานตรวจสอบและฝeายบริหารท่ีเก่ียวข�องพบว3าหน3วยงานท่ีรับการตรวจมีการปฏิบัติ 

ถูกต�องตามท่ีกําหนดไว�เป4นส3วนใหญ3 ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติต3างไปบ�างก็จะมีการติดตามให�แก�ไขโดยเร็วนอกจากน้ียังได�มีวาระ

ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของบริษัทในแต3ละ  ไตร

มาสเพ่ือให�มีการศึกษาและกําหนดแนวปฏิบัติให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

 
5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง  

ในป[น้ีคณะกรรมการตรวจสอบได�มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมและคณะทํางานการบรหิาร

ความเสี่ยงพบว3ามีการปฏิบัติสอดคล�องกับข�อกําหนดในการบริหารความเสี่ยง และมีการจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความ

เสี่ยงท่ีเป4นสาระสําคัญให�ลดลงเป4นท่ียอมรับได�ซ่ึงเห็นได�จากผลการดําเนินงานท่ีเติบโตได�ดีกว3าป[ก3อนๆอย3างต3อเน่ือง โดยปZจจัย

ความเสี่ยงท่ีสําคัญๆได�แสดงไว�ในรายงานประจําป[แล�ว นอกจากน้ีบริษัทยังกําหนดให�มีการประเมินความเสี่ยงของโครงการ

ขยายและโครงการใหม3ท่ีสําคัญๆ ในเรื่องการคาดการณ�ปZจจัยความเสี่ยงท่ีจะไม3บรรลุเป�าหมาย และแนวทางท่ีจะใช�ลดความ

เสี่ยงให�น�อยลงไว�ล3วงหน�า 

 
6. การสอบทานรายการระหว�างกันและรายการขัดแย�งทางผลประโยชน   

คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการตรวจสอบรายการระหว3างกันรวม 

ถึงรายการเก่ียวโยงท่ีอาจจะก3อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� พบว3าในป[ 2556 การทํารายการระหว3างกันมีลักษณะท่ี

เป4นธุรกรรมการค�าปกติ และรายการเก่ียวโยงก็เป4นรายการปกติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทยซ่ึงได�

เป̀ดเผยรายการดังกล3าวไว�อย3างเพียงพอในรายงานประจําป[แล�ว 
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7. การส�งเสริมให�มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
ในป[น้ีได�ส3งเสริมการพัฒนาในเรื่องการมีระบบการควบคุมภายในรวมท้ังการประเมินการควบคุมตนเองท่ีมี

ประสิทธิภาพ การมอบอํานาจหน�าท่ีดําเนินการ การประเมินการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจตามภาวะท่ี

เปลี่ยนแปลง และการจัดกิจกรรมต3างๆเพ่ือสื่อสารให�พนักงานทุกระดับมีความเข�าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณได�อย3างมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด�านการต3อต�านคอร�รัปช่ันบริษัทได�รับรางวัลองค�กรโปร3งใสจาก ป.ช.ช.และได�รับการรับรองจากIOD 

เข�าเป4นสมาชิกเครือข3ายต3อต�านคอร�รัปช่ันด�วย 

 
8. การพิจารณาเสนอแต�งต้ังและค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี  

ได�มีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผู�สอบบัญชีแล�วเห็นว3ามีความเหมาะสม จึงได� 

ให�ความเห็นชอบให� บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โทมัทสุ ไชยยศ เป4นผู�สอบบัญชีของบริษัทต3อไปอีกหน่ึงป[ และจะเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบก3อนเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสามัญอนุมัติแต3งตั้งและกําหนดค3าตอบแทนผู�สอบบัญชี

ประจําป[2557  

อน่ึง เพ่ือให�การกํากับดูแลงานตรวจสอบให�มีความเท่ียงธรรมและเป4นอิสระจากฝeายจัดการได�มีการประชุมร3วม 

กับผู�สอบบัญชีโดยไม3มีฝeายจัดการหน่ึงครั้ง รวมท้ังเป̀ดโอกาสให�ผู�ตรวจสอบภายในและผู�สอบบัญชีสามารถเข�าพบเพ่ือ

ปรึกษาหารือได�ตลอดเวลา รวมท้ังได�มีการให�ความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบให�ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ

ได�มาตรฐานยิ่งข้ึน 

 
 

 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

  
                                                                        (นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา) 
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12.        รายการระหว�างกัน 
               ในป[ 2556  บริษัทฯ มีรายการระหว3างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข�องบางรายการ  อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ  มีรายละเอียดรายการระหว3างกันในป[ 2556 และป[  2555  สรุปได�ดังนี้  

ชื่อบริษัทและ
ผู�เกี่ยวข�อง ลักษณะความสัมพันธ  ลักษณะรายการที่สําคัญ มูลค�าของรายการ (บาท) ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป9น 

    ที่ก�อให�เกิดความขัดแย�ง   ป2 2556 ป2 2555 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. บจ.เอส แอนด  พี  เป4นบริษัทย3อย โดยบริษัทฯ ถือหุ�น 80%  - ���������� 
         
522,000.00  

        
360,000.00  GB ดําเนินธุรกิจทางด�านดูแลการลงทุนของกลุ3ม S&P 

    โกลเบิล (GB) และมีกรรมการร3วมกันถือหุ�น 20%     ตั้งแต3ป[ 2537 บริษัทฯ ให� GB เช3าพื้นที่บางส3วน     
ที่ต3างประเทศ  มีความจําเป4นใช�พื้นที่สํานักงาน

บางส3วน  

        ในอาคารทองหล3อ เพื่อเป4นสํานักงานบริษัท  ซึ่ง     
ซึ่งบริษัทฯ ได�พิจารณาตามสัดส3วนพื้นที่แล�วเห็นว3า

เป4น 

  (* การถือหุ�นของกรรมการดังกล3าว เพื่อ     เป4นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง     
อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3า

ของ 
  เพิ่มศักยภาพในการร3วมลงทุนกับบริษัท     ตามข�อตกลงการเช3ามีระยะเวลาเป4นป[ต3อป[  เริ่มตั้งแต3     สํานักงานใกล�เคียงกันเป4นเกณฑ�ตามมูลค3ายุติธรรม 
  ต3างประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของ     วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป[ และสิ้นสุด       
  กรรมการ)     เดือน มิถุนายน 2556 และในเดือนกรกฏาคม 2557       
        ได�เช3าพื้นที่ บางส3วน เพื่อเป4นสํานักงานบริษัท ที่        
        อาคารอิตัลไทยทาวเวอร� ชั้น 23 ตามข�อตกลงการเช3า       
        มีระยะเวลาเป4นป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3 วันที่ 1 กรกฏาคม        
        ถึงวันที่ 31 มีนาคม       

     - ���������� !���"!#$%&��!��'�(ก*+, 
         
111,800.17  

        
224,166.75  

 GB ดําเนินธุรกิจด�านบริหารจัดการร�านสาขา
ต3างประเทศ 

        บริษัทฯได�มีการขายวัตถุดิบส3วนผสมและวัสดุอุปกรณ�      มีความจําเป4นต�องจัดซื้อวัตถุดิบส3วนผสมและวัสดุ 
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อุปกรณ� 

        ให� GB เพื่อส3งให�แก3ร�านสาขาต3างประเทศใช�ในการเป̀ด     
 ให�แก3ร�านสาขาต3างประเทศเพื่อใช�ในการดําเนิน

กิจการซึ่ง 

        และดําเนินกิจการ ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง     
 เป4นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาด

ทั่วไป 
        ตามที่ได�มอบสิทธิให�บริหารจัดการร�านสาขาต3างประเทศ      เป4นเกณฑ� 
            

2. บจ.เอส. อาร . 
เอสเตท  เป4นบริษัทที่เกี่ยวข�องอื่น   โดยกรรมการ  - ���������� 

         
432,000.00  

        
432,000.00  เนื่องจากห�องชุดที่เช3าดังกล3าวอยู3ใกล�สถานที่ตั้งสาขา 

    (SR) ร3วมกันถือหุ�น 100%   และมีกรรมการ      ตั้งแต3ป[ 2542 บริษัทฯ ได�เช3าห�องพักในห�องชุด        เมืองทอง, มอลล� งามวงศ�วาน, พันธุ�ทิพย� งามวงศ�วาน 
  ร3วมกัน     คอนโดมิเนียมจํานวน 9 ห�อง ในเมืองทอง แจ�ง        และมีความจําเป4นต�องจัดหาที่พักให�พนักงานสาขาอยู3 
        วัฒนะ ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติและ        อาศัยในขณะปฏิบัติหน�าที่  โดยเป4นเกณฑ�ตามนโยบาย 

        ต3อเนื่อง  ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลาป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3     
ที่บริษัทกําหนด และพิจารณาเห็นว3าเป4นอัตราที่สม

เหตุ 
       วันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกป[ มีอัตราค3าเช3า     สมผล   และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของห�องชุดที่ 
        เดือนละ 4,000 บาท/ห�อง     ใกล�เคียงกันเป4นเกณฑ� 
              

ชื่อบริษัทและ
ผู�เกี่ยวข�อง ลักษณะความสัมพันธ  ลักษณะรายการที่สําคัญ มูลค�าของรายการ (บาท) ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป9น 

    ที่ก�อให�เกิดความขัดแย�ง   ป2 2556 ป2 2555 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

3. บมจ.ไมเนอร ฟูm
ดกรุnป เป4นบริษัทย3อยของผู�ถือหุ�นรายใหญ3  - ���������� !���"!# 

     
20,903,376.16  

    
25,630,800.96   บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ 

(MFG)       บริษัทฯได�มีการขายวัตถุดิบส3วนผสมอาหารให� MFG     
 ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝeาย โดยถือตามราคา

ตลาด 

        ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง      และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ� 
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4. บจ.ไมเนอร  ดีคิว เป4นบริษัทย3อยของผู�ถือหุ�นรายใหญ3  - ���������� !���"!# 
       
9,716,459.20  

     
8,086,065.00   บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ 

(DQ)       บริษัทฯได�มีการขายวัตถุดิบส3วนผสมอาหารให� DQ     
 ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝeาย  โดยถือตามราคา

ตลาด 
        ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง      และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ� 
              

5. บจ.ไมเนอร  แดรี่ เป4นบริษัทย3อยของผู�ถือหุ�นรายใหญ3  - ���������� !���"!# 
       
2,921,624.00  

     
5,604,991.00   บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ 

(MD)       บริษัทฯได�มีการขายวัตถุดิบส3วนผสมอาหารให� MD     
 ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝeาย  โดยถือตามราคา

ตลาด 
        ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง      และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ� 
              

6. บจ.สเวนเซ�นส 
(ไทย) เป4นบริษัทย3อยของผู�ถือหุ�นรายใหญ3  - ���������� !���"!# 

     
17,617,950.00  

    
11,172,045.00   บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ 

(SW)       บริษัทฯได�มีการขายวัตถุดิบส3วนผสมอาหารให� SW     
 ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝeาย  โดยถือตามราคา

ตลาด 
        ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง      และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ� 
            

7. บจ.เอส.แอล.อาร .
ที เป4นบริษัทย3อยของผู�ถือหุ�นรายใหญ3  - ���������� !���"!# 

       
7,324,294.00  

     
5,432,740.00   บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ 

(SLRT)       บริษัทฯได�มีการขายวัตถุดิบส3วนผสมอาหารให� SLRT     
 ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝeาย  โดยถือตามราคา

ตลาด 
        ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง      และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ� 
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8. บจ. เจน
เนอรัลมิลส     เป4นบริษัทแม3ของบริษัทร3วม  - ���!��-.�!/��*01*2( 

                    
-   

     
5,664,990.08   บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ 

 อินเตอร   เนชั่น
แนล        บริษัทฯได�มีการขายสินค�าสําเร็จรูป GM     

 ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝeาย  โดยถือตามราคา
ตลาด 

 (ประเทศไทย) 
(GM)       ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง      และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ� 
              

ชื่อบริษัทและ
ผู�เกี่ยวข�อง ลักษณะความสัมพันธ  ลักษณะรายการที่สําคัญ มูลค�าของรายการ (บาท) ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป9น 

    ที่ก�อให�เกิดความขัดแย�ง   ป2 2556 ป2 2555 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

9. บมจ. ซีคอน 
เป4นบริษัทที่เกี่ยวข�องอื่น   โดยมี
กรรมการ  - ���������� 

       
4,741,251.80  

     
2,950,602.65   บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ 

 ดีเวลลอปเมนท  ร3วมกัน    ตั้งแต3ป[ 2547 บริษัทฯ ได�เช3าและใช�ประโยชน�พื้นที่     
 ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝeาย  โดยถือตามราคา

ตลาด 
       บางส3วนภายในศูนย�การค�าซีคอน สแควร� ศรีนครินทร�      และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ� 
       เนื้อที่ 114.92 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจจําหน3ายเบเกอรี่       
       กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใต�ชื่อร�าน เอส แอนด� พี ซึ่งเป4น       
       รายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญา       
       เช3าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ป[ สําหรับ       

    
   ป[ 2556 อัตราค3าเช3าและค3าบริการเดือนละ 222,944.80
บาท       

    
   รวมเป4นเงินทั้งสิ้น 2,675,337.60บาท และค3า
สาธารณูปโภค       

       รวมเป4นเงิน 254,565.52 บาท โดยค3าเช3าและค3าบริการ       

       ปรับเพิ่มขึ้นร�อยละ 5 ต3อป[       
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       ตั้งแต3ป[2536 บริษัทฯ ได�เช3าและใช�ประโยชน�พื้นที่       
       บางส3วนภายในศูนย�การค�าซีคอน บางแค       
       เนื้อที่ 350 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจจําหน3ายเบเกอรี่       
       กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใต�ชื่อร�าน เอส แอนด� พี ซึ่งเป4น       
       รายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญา       
       เช3าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ป[ สําหรับ       

    
   ป[ 2556 อัตราค3าเช3าและค3าบริการเดือนละ 120,746.57 
บาท       

    
   รวมเป4นเงินทั้งสิ้น 1,506,302.60 บาท และค3า
สาธารณูปโภค       

       รวมเป4นเงิน 305,046.08 บาท โดยค3าเช3าและค3าบริการ       
         ปรับเพิ่มขึ้นร�อยละ 5 ต3อป[       

กรรมการบริษัท                 
11. นางภัทรา  
ศิลาอ�อน   เป4นกรรมการและผู�ถือหุ�นรายใหญ3  - ���������� 

         
240,000.00  

        
240,000.00  บริษัทฯ มีความจําเป4นต�องใช�พื้นที่โกดังขนาดใหญ3 เพื่อ 

  ในบริษัท     ตั้งแต3ป[ 2542  บริษัทฯ ได�เช3าและใช�ประโยชน�จาก     จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช�  ซึ่ง 

        ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร3  และอาคารโกดังเนื้อที่  390  ตรม.     
ที่ดินและโกดังดังกล3าวอยู3ใกล�กับสํานักงานบริษัท ทํา

ให� 

        ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา   เพื่อเก็บเอกสารบัญชี  และ     
สะดวกต3อขนส3งจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกล3าว 

ซึ่ง 
        สัมภาระวัสดุเหลือใช�ต3าง ๆ ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้น     ได�แก3 ตู� ชั้นโชว�ต3าง ๆ มาใช�ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได� 
        เดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลา     พิจารณาแล�วเห็นว3ามูลค3าของรายการสมเหตุสมผล 
        ป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม         และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของที่ดินและโกดังที่ใกล� 
         ของทุกป[  มีอัตราค3าเช3าเดือนละ  20,000  บาท     เคียงกันเป4นเกณฑ�ตามมูลค3ายุติธรรม 

        บริษัทฯ มีความจําเป4นต�องขยายพื้นที่สํานักงาน และ 
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- - �������	
��          
420,000.00  

        
840,000.00  

          ตั้งแต3ป[ 2543 บริษัทฯ ได�เช3าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1     พิจารณาแล�วเห็นว3ามูลค3าของรายการสมเหตุสมผล 

          เพื่อใช�เป4นสํานักงานของบริษัท ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้น      
และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของพื้นที่สํานักงานที่

ใกล� 
          เดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง  ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลา     เคียงกันเป4นเกณฑ�ตามมูลค3ายุติธรรม 
           เป4นป[ต3อป[   เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 ������	
������ 31       
          มีนาคมของทุกป[  มีอัตราค3าเช3าเดือนละ 70,000  ���        
          ยกเลิกการเช3าตั้งแต3เดือน กรกฏาคม 2556       
              

ชื่อบริษัทและ
ผู�เกี่ยวข�อง ลักษณะความสัมพันธ  ลักษณะรายการที่สําคัญ มูลค�าของรายการ (บาท) ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป9น 

    ที่ก�อให�เกิดความขัดแย�ง   ป2 2556 ป2 2555 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

12. นายขจรเดช  ไร
วา เป4นกรรมการและผู�ถือหุ�นรายใหญ3  - ���������� 

         
120,000.00  

        
120,000.00  

บริษัทฯ มีความจําเป4นต�องใช�พื้นที่โกดังขนาดใหญ3 
เพื่อจัดเก็บ 

  ในบริษัท     ตั้งแต3ป[ 2542 บริษัทฯ ได�เช3าและใช�ประโยชน�จากที่ดิน     
เอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช�  ซึ่งที่ดิน

และโกดัง 

        เนื้อที่  1 ไร3  1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บ     
ดังกล3าวอยู3ใกล�กับสํานักงานบริษัท ทําให�สะดวกต3อ

ขนส3ง 

        เอกสารบัญชี   ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติ     
จัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกล3าว ซึ่งได�แก3 ตู� ชั้นโชว�

ต3าง ๆ  

        และต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลาเป4นป[ต3อป[     
มาใช�ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได�พิจารณาแล�วเห็นว3า

มูลค3าของ 
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         เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป[       
รายการสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3า

ของที่ดิน 

         มีอัตราค3าเช3าเดือนละ  10,000 บาท     และโกดังที่ใกล�เคียงกันเป4นเกณฑ�ตามมูลค3ายุติธรรม 
              

13. นางเกษสุดา  ไร
วา เป4นกรรมการและผู�ถือหุ�นรายใหญ3  - ���������� 

         
270,000.00  

        
540,000.00  บริษัทฯ มีความจําเป4นต�องขยายพื้นที่สํานักงาน และ 

  ในบริษัท     ตั้งแต3ป[ 2537 บริษัทฯ ได�เช3าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1       อยู3ใกล�กับสํานักงานใหญ3ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได� 
        ชั้น 15 ถนนทองหล3อ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 153 ตรม.      พิจารณาแล�วเห็นว3ามูลค3าของรายการสมเหตุสมผล 
        เพื่อใช�เป4นสํานักงานบริษัท ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้นเดิม     และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของพื้นที่สํานักงานที่ 
        เป4นปกติและต3อเนื่อง  ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลาเป4น     ใกล�เคียงกันเป4นเกณฑ�ตามมูลค3ายุติธรรม 
        ป[ต3อป[  เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม       
        ของทุกป[ โดยมีอัตราค3าเช3าเดือนละ 45,000 บาท       
        ยกเลิกการเช3าตั้งแต3เดือน กรกฏาคม 2556       
              

14. นายปราการ   
ไรวา เป4นบุตรของนายประเวศวุฒิ  และนาง  - ���������� 

         
270,000.00  

        
540,000.00  บริษัทฯ มีความจําเป4นต�องขยายพื้นที่สํานักงาน และ 

  เกษสุดา  ไรวา ซึ่งเป4นกรรมการและผู�ถือ     ตั้งแต3ป[ 2537 บริษัทฯ ได�เช3าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1     อยู3ใกล�กับสํานักงานใหญ3ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได� 
  หุ�นรายใหญ3ในบริษัท     ชั้น 15 ถนนทองหล3อ  จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่  150.42     พิจารณาแล�วเห็นว3ามูลค3าของรายการสมเหตุสมผล 
        ตรม. เพื่อใช�เป4นสํานักงานบริษัท ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้น     และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของพื้นที่สํานักงานที่ 
        เดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลาเป4น     ใกล�เคียงกันเป4นเกณฑ�ตามมูลค3ายุติธรรม 
        ป[ต3อป[  เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม       
        ของทุกป[ โดยมีอัตราค3าเช3าเดือนละ 45,000 บาท       
        ยกเลิกการเช3าตั้งแต3เดือน กรกฏาคม 2556       
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ชื่อบริษัทและ
ผู�เกี่ยวข�อง 

ลักษณะความสัมพันธ  ลักษณะรายการที่สําคัญ มูลค�าของรายการ (บาท) ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป9น 

    ที่ก�อให�เกิดความขัดแย�ง   ป2 2556 ป2 2555 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

15. คณะบุคคล
ระหว�าง เป4นกรรมการและผู�ถือหุ�นรายใหญ3ใน  - ���������� 

         
960,000.00  

        
960,000.00  

บริษัทฯ มีความจําเป4นต�องเช3าที่ดินและอาคาร 
ร�านอาหาร 

    นางภัทรา ศิลา
อ3อน, บริษัท     ตั้งแต3มีนาคม 2548 บริษัทได�เช3าที่ดินและอาคาร     บ�านพักตากอากาศ เพื่อใช�ประกอบกิจการร�านอาหาร   
    ร�อยโทวราการ ไร
วา,        ร�านอาหาร  บ�านพักตากอากาศ  ตั้งอยู3เลขที่ 9 ซอย     พักอาศัย และสันทนาการแก3พนักงานของบริษัท 
    นายขจรเดช  ไรวา 
และ       ซอยสถิตย�จอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา     ซึ่งบริษัทฯ ได�พิจารณาแล�วเห็นว3ามูลค3าของรายการ 
    นายประเวศวุฒิ  
ไรวา       อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งส3วนควบและเครื่อง     

และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของ
ที่ดิน 

    
    อุปกรณ� เพื่อใช�ประกอบกิจการร�านอาหาร พักอาศัย 
และ     อาคารที่ใกล�เคียงกันเป4นเกณฑ�ตามมูลค3ายุติธรรม 

        สันทนาการแก3พนักงานของบริษัท  ซึ่งเป4นรายการที่เกิด       
        ขึ้นเดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลา       
        เป4นป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม       
        ของทุกป[ โดยมีอัตราค3าเช3าเดือนละ 80,000 บาท        
              

16. คณะบุคคล
ระหว�าง เป4นกรรมการและผู�ถือหุ�นรายใหญ3ใน  - ���������� 

         
190,000.00  

        
172,500.00  

บริษัทฯ มีความจําเป4นต�องเช3าที่ดินและอาคาร เพื่อใช�
ในการ  

    ร�อยโทวราการ ไร        บ�านพักรับรอง สูง  2 ชั้น   ตั้งอยู3เลขที่ 139/2 หมู3ที่ 4     บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได�พิจารณาแล�วเห็นว3ามูลค3าของ
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วา, รายการ 
    นายขจรเดช  ไรวา 
และ       ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี     

สมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของที่ดิน 
และ 

    นายประเวศวุฒิ  
ไรวา       อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งที่ดินรอบนอกอาคาร     อาคารที่ใกล�เคียงกันเป4นเกณฑ�ตามมูลค3ายุติธรรม 
        เครื่องตกแต3ง ส3วนควบ และพืชผลอาสินบนที่ดิน เพื่อใช�       

        ในการพักอาศัย จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการแก3       
        พนักงานของบริษัท  ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติ       
        และต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลาเป4นป[ต3อป[       
        เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป[        
        โดยมีอัตราค3าเช3าป[ละ 172,500 บาท        
              

สําหรับรายการกับบริษัทย3อยและร3วมอื่น รวมทั้งรายการระหว3างกันของบริษัทย3อยและบริษัทร3วม  ซึ่งไม3ได�มีบุคคลที่มีความขัดแย�งถือหุ�นอยู3 บริษัทฯ ได�แสดงรายการเป̀ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข�อ 16  ของงบการเงินสําหรับป[สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ซึ่งผู�สอบบัญชีได�ระบุว3ารายการดังกล3าวเป4นไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป4นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว�สําหรับรายการที่ไม3
มีราคาตลาด 

ความจําเป9นและความสมเหตุสมผลการทํารายการระหว�างกัน 
บริษัทฯ ได�ทํารายการระหว3างกันกับบริษัทย3อยและบริษัทร3วม รวมทั้งผู�ที่เกี่ยวข�องอื่น ซึ่งเป4นตามปกติธุรกิจ รายการระหว3างกันที่เกิดขึ้นเป4นความจําเป4นและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชน�สูงสุด
ของบริษัท โดยบริษัทฯ จัดให�คณะ 

กรรมการตรวจสอบเป4นผู�ให�ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผ3านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑ�นโยบายที่กําหนดไว� รวมทั้งผู�ตรวจสอบบัญชีมีความเห็นว3า รายการระหว3างกันข�างต�นในป[ 2556 และ
ป[  2555 เป4นรายการ 
ที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเป4นไปตามปกติธุรกิจและไม3แตกต3างกับมูลค3ายุติธรรมอย3างมีนัยสําคัญ 

นโยบายหรือแนวโน�มการทํารายการ
ระหว�างกัน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว3างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขต3าง ๆ ให�เป4นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการอนุมัติการทํา
รายการระหว3างกัน โดยรายการที่ดําเนินไป 
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ตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง มีส3วนได�เสียจะไม3มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ส3วนรายการที่สําคัญ จะให�คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู�สอบบัญชีของบริษัทหรือผู�เชี่ยวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและ 
ให�ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว3างกันดังกล3าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให�เป4นไปตามกฎหมายว3าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
และข�อบังคับ  
ประกาศหรือข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข�อกําหนดเกี่ยวกับการเป̀ดเผยข�อมูลรายการที่เกี่ยวโยงและการได�มา หรือจําหน3ายไปซึ่งสินทรัพย�ที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทย3อย โดย
บริษัทฯ จะเป̀ดเผยรายการ 
ระหว3างกันไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได�รับการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทย3อยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู3ในต3างประเทศ ประกอบด�วย  บริษัท เอส แอนด� พี เรสทัวรองท� จํากัด  บริษัท ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จํากัด  บริษัท ภัทรา ไฟน� ไทย คูซีน(พีทีอี) จํากัด(เดิมชื่อ บริษัท ธีม 
ฟูดส� (พีทีอี) จํากัด)  

 บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด บริษัท ภัทรา ไต�หวัน จํากัด  บริษัท พาทิโอ อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด  บริษัท ภัทราอินเตอร�เนชั่นแนล เรสทัวรองท� แมเนจเม�นท� (ปZกกิ่ง) จํากัด บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท�, เวียนนา  จีเอ็มบีเอช 
จํากัด   
ถือหุ�นทางอ�อมโดยบริษัท เอส แอนด� พี เรสทัวรองท� จํากัด ประกอบด�วย บริษัทภัทรา ไฟน� ไทย คูซีน จํากัด บริษัท สุดา จํากัด  ถือหุ�นทางอ�อมโดยบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด ประกอบด�วย บริษัท บางกอกแจม จํากัด 
บริษัท บางกอกแจม เอส ดี เอ็น บีเอชดี จํากัด   บริษัทย3อยดังกล3าวทั้งหมดมิได�มีการแก�ไขข�อบังคับเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได�มาหรือจําหน3ายไปซึ่งสินทรัพย�ที่สําคัญของบริษัทย3อยในลักษณะที่สอดคล�องกับ
ข�อมกําหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทย อย3างไรก็ตาม บริษัทมีมาตราการในการควบคุมและการทํารายงานดังกล3าว โดยในการอนุมัติการทํารายการตามข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทย จะต�องได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
และให�ผู�แทนของบริษัทที่ได�รับแต3งตั้งเป4นกรรมการของบริษัทย3อยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทย3อยนั้นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการ
บริษัทให�ไว� 
ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของรายการ 
ดังกล3าว 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร�างการจัดการ 
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ส�วนท่ี 3 
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
13. ข�อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
 
13.1 งบการเงิน 

 (1) สรุปรายงานการของผู�สอบบัญชรัีบอนุญาต 

งบการเงิน
สําหรับ 

ผู�สอบบัญชี สํานักงาน 

ป$ 2554-2556 
นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตน�บด ี
(ผู�สอบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3440) 

บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จํากัด 

 

 บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ได�ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทย8อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด�วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส8วนของ
ผู�ถือหุ�นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับป$สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ 

 
ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี 

 ผู�สอบบัญชีเปBนผู�รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต8องบการเงินดังกล8าวจากผลการตรวจสอบของผู�สอบบัญชี ผู�สอบบัญชี
ได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดให�ผู�สอบบัญชีปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให�ได�ความเช่ือมั่นอย8างสมเหตุสมผลว8างบการเงินปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต8อข�อเท็จจริงอันเปBน
สาระสําคัญหรือไม8 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใช�วิธีการตรวจสอบเพ่ือให�ได�มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปEดเผย
ข�อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช�ข้ึนอยู8กับดุลยพินิจของผู�สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข�อมูลท่ีขัดต8อข�อเท็จจริงอันเปBนสาระสําคัญของงบการเงินไม8ว8าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล8าว ผู�สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต�องตามท่ีควรของกิจการ 
เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� แต8ไม8ใช8เพ่ือวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต8อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู�บริหารใช�และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผู�บริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

 
ผู�สอบบัญชีเช่ือว8าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช�เปBนเกณฑ�ในการแสดงความเห็น

ของผู�สอบบัญชี 
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ความเห็น 
ผู�สอบบัญชีเห็นว8า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข�างต�นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิ 

เคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย8อยและของบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ       
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป$สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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(2) งบแสดงฐานะการเงินสําหรับป,สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม      (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม       งบการเงินรวม 
 2556 % 2555 % 2554 % 
สินทรัพย6       
สินทรัพย6หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท8าเงินสด  546,856 15.45 443,458 12.86 672,789 22.14 
เงินลงทุนช่ัวคราว  439,212 12.41 831,527 24.12 375,738 12.36 
ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอ่ืน  267,822 7.57 254,984 7.39 219,811 7.23 
เงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก8กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน - สุทธิ 7,500 0.21 7,500 0.22 - - 
สินค�าคงเหลือ  317,951 8.98 270,787 7.85 239,510 7.88 
สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน 15,560 0.44 14,229 0.41 22,140 0.73 

รวมสินทรัพย6หมุนเวียน 1,594,901 45.06 1,822,485 52.85 1,529,988 50.34 
สินทรัพย6ไม�หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีใช�เปBนหลักประกัน 4,471 0.13 24,339 0.71 20,584 0.68 
เงินลงทุนในบริษัทร8วม  62,511 1.77 57,353 1.66 42,309 1.39 
เงินลงทุนในบริษัทย8อย  - - - - - - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,000 0.28 10,000 0.29 - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� - สุทธิ  1,489,904 42.10 1,222,472 35.45 1,162,085 38.24 
สิทธิการเช8า - สุทธิ 92,430 2.61 87,411 2.54 98,136 3.23 
สินทรัพย�ไม8มีตัวตน - สุทธิ  13,782 0.39 8,103 0.23 3,895 0.13 
เงินมัดจําระยะยาว 213,664 6.04 168,248 4.88 148,997 4.90 
สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตดับัญชี - สุทธิ 24,789 0.70 18,604 0.54 15,189 0.50 
สินทรัพย�ไม8หมุนเวียนอ่ืน  32,701 0.92 29,150 0.85 18,025 0.59 

รวมสินทรัพย6ไม�หมุนเวียน 1,944,252 54.94 1,625,680 47.15 1,509,220 49.66 

รวมสินทรัพย6 3,539,153 100.00 3,448,165 100.00 3,039,208 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม      (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  (ต�อ)     งบการเงินรวม 
 2556 % 2555 % 2554 % 
หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น       
หนี้สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,058 0.06 - - 1,579 0.05 
เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน  875,373 24.73 834,502 24.20 710,400 23.37 
เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ 
ภายในหน่ึงป$ 24,358 0.69 35,104 1.02 29,503 0.97 
หน้ีสินจากสัญญาเช8าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป$ 1,808 0.05 3,440 0.10 3,178 0.10 
ภาษีเงินได�ค�างจ8าย 109,311 3.09 130,770 3.79 153,780 5.06 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก8ลูกค�า 5,075 0.14 3,161 0.09 1,763 0.06 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน       

ภาษีมูลค8าเพ่ิมรอนําส8ง 49,092 1.39 43,932 1.27 43,908 1.44 
อ่ืนๆ 19,316 0.55 22,374 0.65 13,585 0.45 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,086,391 30.70 1,073,283 31.13 957,696 31.51 

หนี้สินไม�หมนุเวียน       
เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 41,487 1.17 78,295 2.27 90,115 2.97 
หน้ีสินภายใต�สญัญาเช8าการเงิน 1,146 0.03 3,180 0.09 2,490 0.08 
หน้ีสินภาษีเงินได�รอตัดบัญชี  2,438 0.07 1,703 0.05 1,711 0.06 
ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 112,833 3.19 95,101 2.76 73,150 2.41 
หน้ีสินไม8หมุนเวียนอ่ืน 3,644 0.10 3,818 0.11 3,776 0.12 

รวมหนี้สินไม�หมนุเวียน 161,548 4.56 182,097 5.28 171,242 5.63 
รวมหนี้สิน 1,247,939 35.26 1,255,380 36.41 1,128,938 37.15 

ส�วนของเจ�าของ        
ทุนเรือนหุ�น        
ทุนจดทะเบียน       

หุ�นสามญั 98,081,673 หุ�น มูลค8าหุ�นละ 5 บาท 490,408      

ทุนจดทะเบียน       
หุ�นสามญั 104,686,273 หุ�น มูลค8าหุ�นละ 5 บาท   523,431  523,431  

ทุนจดทะเบียน       
       หุ�นสามัญ 98,081,673 หุ�น มูลค8าหุ�นละ 5 บาท 490,408 13.86     
ทุนท่ีออกและชําระแล�ว        

หุ�นสามญั 104,686,273 หุ�น มูลค8าหุ�นละ 5 บาท  ชําระครบ
แล�ว   523,431 15.18 523,431 19.06 

ส8วนเกินมลูค8าหุ�นสามญั  689,981 19.50 689,981 20.01 689,981 22.70 
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กําไรสะสม       
จัดสรรแล�ว       

ทุนสํารองตามกฎหมาย 52,343 1.48 52,343 1.52 52,343 1.72 
สํารองหุ�นทุนซ้ือคืน - - 250,951 7.28 250,951 8.26 

ยังไม8ได�จัดสรร  989,365 27.95 894,294 25.94 612,463 20.15 
องค�ประกอบอ่ืนของส8วนของเจ�าของ (19,399) (0.55) (33,215) (0.96) (37,149) (1.22) 

รวมส8วนของบริษัทใหญ8 2,202,698 62.24 2,377,786 68.96 2,092,021 68.83 
หุ�นทุนซ้ือคืน - - (250,951) (7.28) (250,951) (8.26) 
ส8วนได�เสียท่ีไม8มีอํานาจควบคุม 88,516 2.50 65,951 1.91 69,201 2.28 

รวมส�วนของเจ�าของ 2,291,214 64.74 2,192,785 63.59 1,910,270 62.85 
รวมหนี้สินและส�วนของเจ�าของ 3,539,153 100.00 3,448,165 100.00 3,039,208 100.00 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     (หน�วย:พันบาท) 
สําหรับป,สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     งบการเงินรวม 
 2556 % 2555 % 2554 % 
รายได�จากการขายและการให�บริการ  7,000,153 100.00 6,526,637 100.00 5,878,501 100.00 
ต�นทุนขายและต�นทุนการให�บริการ (3,804,207) (54.34) (3,464,754) (53.09) (3,246,050) (55.22) 

กําไรขั้นต�น 3,195,946 45.66 3,061,883 46.91 2,632,451 44.78 
รายได�อ่ืน        

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,656 0.14 1,001 0.02 4,156 0.07 
กําไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย8อย - - 19,046 0.29 - - 
ผลกําไรท่ียังไม8เกิดข้ึนจากการปรบัมูลค8าของ 
  เงินลงทุนช่ัวคราว   13,877 

 
0.21 2,587 

 
0.04 

ดอกเบ้ียรับ 6,792 0.10 16,177 0.25 10,985 0.19 

อ่ืนๆ 8,296 0.12 57,995 0.89 44,991 0.77 

กําไรก�อนค�าใช�จ�าย 69,300 0.99 3,169,979 48.57 2,695,170 45.85 

ค8าใช�จ8ายในการขาย (271,226) (3.87) (206,443) (3.16) (183,359) (3.12) 
ค8าใช�จ8ายในการบริหาร (2,175,676) (31.08) (1,992,743) (30.53) (1,759,289) (29.93) 
ค8าตอบแทนผู�บรหิาร (50,106) (0.72) (52,425) (0.80) (52,944) (0.90) 
ต�นทุนทางการเงิน (4,277) (0.06) (4,647) (0.07) (3,887) (0.07) 

รวมค�าใช�จ�าย (2,501,285) (35.73) (2,256,258) (34.57) (1,999,479) (34.01) 
ส8วนแบ8ง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร8วม 788,705 11.27 18,434 0.28 (417) (0.01) 

กําไรก�อนหักค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 9,018 0.13 932,155 14.28 695,274 11.83 
ค8าใช�จ8ายภาษีเงินได�  797,723 11.40 (219,609) (3.36) (240,940) (4.10) 

กําไรสุทธิสําหรับป, (163,093) (2.33) 712,546 10.92 454,334 7.73 

       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ผลต8างจากการแปลงค8างบการเงิน 17,616 0.25 4,795 0.07 8,181 0.14 
ผลกําไรท่ียังไม8เกิดข้ึนจากการปรบัมูลค8า       

ของหลักทรัพย�เผื่อขาย 189 - 141 - 128 - 
ภาษีเงินได�เก่ียวกับองค�ประกอบของกําไร(ขาดทุน) 
    เบ็ดเสร็จอ่ืน (38) - 1,588 

 
0.02 (27) - 

   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร� 
      ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน�พนักงาน - - 

 
(9,128) 

 
(0.14) - - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรบัป$ - สุทธิจากภาษี 17,767 0.25 (2,604) (0.04) 8,281 0.14 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป, 652,397 9.32 709,942 10.88 462,615 7.87 

 
       



บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

  หน�า  89 
 

การแบ�งปCนกําไร       
ส8วนท่ีเปBนของผู�ถือหุ�นบริษัทใหญ8 626,018 8.94 707,806 10.84 453,811 7.72 
ส8วนท่ีเปBนของผู�ถือหุ�นส8วนน�อย 8,612 0.12 4,740 0.07 523 0.01 

 634,630 9.07 712,546 10.92 454,334 7.73 

       
การแบ�งปCนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       

ส8วนท่ีเปBนของบริษัทใหญ8 639,834 9.14 702,611 10.77 453,592 7.72 
ส8วนท่ีเปBนของส8วนได�เสยีท่ีไม8มีอํานาจควบคุม 12,563 0.18 7,331 0.11 9,023 0.15 

 652,397 9.32 709,942 10.88 462,615 7.87 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส�วนของเจ�าของ     (หน�วย:พันบาท) 
สําหรับป,สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     งบการเงินรวม 

 2556 % 2555 % 2554 % 
ทุนเรือนหุ�น       
   หุ�นสามัญ       
         ยอดต�นป$ 523,431 22.85 523,431 23.87 523,431 27.40 
         หุ�นสามญัเพ่ิมทุน - - - - - - 
         ลดระหว8างป$ (33,023) (1.44) - - - - 

         ยอดปลายป$ 490,408 21.40 523,431 23.87 523,431 27.40 

   ส8วนเกินมลูค8าหุ�นสามญั       
         ยอดต�นป$ 689,981 30.11 689,981 31.47 689,981 36.12 
         เพ่ิมระหว8างป$ - - - - - - 
         ค8าใช�จ8ายในการออกหุ�นสามัญเพ่ิมทุน - - - - - - 

         ยอดปลายป$ 689,981 30.11 689,981 31.47 689,981 36.12 

กําไรสะสม       
   จัดสรรแล�ว       
      สํารองตามกฎหมาย       
         ยอดต�นป$ 52,343 2.28 52,343 2.39 52,343 2.74 
         เพ่ิมระหว8างป$ - - - - - - 
         ลดระหว8างป$ - - - - - - 

         ยอดปลายป$ 52,343 2.28 52,343 2.39 52,343 2.74 

หุ�นทุนซ้ือคืน       
      ยอดต�นป$ 250,951 10.95 250,951 11.44 250,951 13.14 
      เพ่ิมระหว8างป$ - - - - - - 
      ลดระหว8างป$  (250,951) (10.95) - - - - 

      ยอดปลายป$ - - 250,951 11.44 250,951 13.14 

   ยังไม8ได�จดัสรร       
         ยอดต�นป$ 894,294 39.03 612,463 27.93 477,417 24.99 
         เพ่ิมระหว8างป$-กําไรสุทธิ  626,018 27.32 698,678 31.86 453,811 23.76 
         ลดระหว8างป$-เงินปNนผลและสํารองหุ�นทุนซ้ือคืน (530,947) (23.17) (416,847) (19.01) (318,765) (16.69) 

         ยอดปลายป$ 989,365 43.18 894,294 40.78 612,463 32.06 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส�วนของเจ�าของ      (หน�วย:พันบาท) 
สําหรับป,สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (ต�อ)     งบการเงินรวม 
 2556 % 2555 % 2554 % 
องค�ประกอบอ่ืนส8วนของเจ�าของผลต8างจากการแปลง 
ค8างบการเงิน       
         ยอดต�นป$ (35,161) (1.53) (37,365) (1.70) (37,045) (1.94) 
         เพ่ิมระหว8างป$ 13,665 0.60 2,204 0.10 (320) (0.02) 
         ลดระหว8างป$ - - - - - - 

         ยอดปลายป$ (21,496) (0.94) (35,161) (1.60) (37,365) (1.96) 

   ผลกําไรท่ียังไม8เกิดข้ึนจากการปรับมูลค8าของหลัก
ทรัยพ�เผื่อขาย       
         ยอดต�นป$ 424 0.02 283 0.01 155 0.01 
         เพ่ิมระหว8างป$ 189 0.01 141 0.01 128 0.01 
         ลดระหว8างป$ - - - - - - 

         ยอดปลายป$ 613 0.03 424 0.02 283 0.01 

   ภาษีเงินได�รอตดับัญชี       
         ยอดต�นป$ 1,522 0.07 (66) - - - 
         ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี - - 1,588 0.07 (39) (0.00) 
         เพ่ิมระหว8างป$ - - - - (27) (0.00) 
         ลดระหว8างป$ (38) (0.00) - - - - 

         ยอดปลายป$ 1,484 0.06 1,522 0.07 (66) (0.00) 

หุ�นทุนซ้ือคืน       
      ยอดต�นป$ (250,951) (10.95) (250,951) (11.44) (250,951) (13.14) 
      เพ่ิมระหว8างป$ - - - - - - 
      ลดระหว8างป$  250,951 10.95 - - - - 

      ยอดปลายป$ - - (250,951) (11.44) (250,951) (13.14) 

ส8วนได�เสียท่ีไม8มีอํานาจควบคุม       
      ยอดต�นป$ 65,951 2.88 69,201 3.16 74,769 3.91 
      เพ่ิมระหว8างป$ 24,391 1.06 7,332 0.33 9,024 0.47 
      ลดระหว8างป$  (1,826) (0.08) (10,582) (0.48) (14,592) (0.76) 

      ยอดปลายป$ 88,516 3.86 65,951 3.01 69,201 3.62 

รวมส8วนของเจ�าของ 2,291,214 100.00 2,192,785 100.00 1,910,270 100.00 
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งบกระแสเงินสด      (หน�วย:พันบาท) 
สําหรับป,สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        งบการเงินรวม 
 2556  2555  2554  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
กําไรก8อนภาษีเงินได� 797,723  932,155  695,274  
ปรับปรุงด�วย :       

ค8าเสื่อมราคาและค8าตัดจําหน8าย 289,618  260,492  263,719  
(กําไร) ขาดทุนท่ียังไม8เกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปลีย่น  (823)  (695)  (227)  
กําไรท่ียังไม8เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุนช่ัวคราว (6,792)  (14,160)  (1,837)  
หน้ีสงสัยจะสญู ลูกหน้ีการค�า 32  -  -  
ส8วนแบ8ง(กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร8วม (9,018)  (18,434)  417  
กําไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย8อย -  (19,046)  -  
ขาดทุนจากการด�อยค8าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� 53  1,000  -  
ขาดทุนจากการตดัจําหน8ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� 14,069  15,496  7,624  
ขาดทุนจากการตดัจําหน8ายสิทธิการเช8า 774  -  -  
กําไรจากการจําหน8ายเงินลงทุนช่ัวคราว (3,919)  -  (750)  
กําไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� (1,762)  (593)  (362)  
ค8าใช�จ8ายภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 17,732  15,593  12,761  
รายได�ดอกเบ้ียรับ (8,296)  (16,178)  (10,985)  
ดอกเบ้ียจ8าย 4,277  4,647  3,887  

กําไรจากกการดําเนินงานก�อนการเปลี่ยนแปลง 
   ในสินทรัพย6และหนี้สินดําเนินงาน 

 
1,093,668  

 
1,160,277  

 
969,521 

 

สินทรัพย�ดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน) ลดลง       
ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอ่ืน (12,870)  (41,992)  (9,786)  
สินค�าคงเหลือ  (47,164)  (31,278)  (36,256)  
สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน  (3,368)  5,885  (8,389)  
เงินมัดจําระยะยาว (45,417)  (14,844)  (17,060)  
สินทรัพย�ไม8หมุนเวียนอ่ืน  (3,551)  (11,125)  (15,980)  
เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน 18,454  101,226  41,659  
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกค�า 1,914  1,398  (2,084)  
ภาษีมูลค8าเพ่ิมรอนําส8ง 5,160  24  9,817  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,058)  8,789  (824)  
หน้ีสินไม8หมุนเวียนอ่ืน (174)  42  782  

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 1,003,594  1,178,402  931,400  
รับดอกเบ้ีย 10,333  18,205  7,013  
จ8ายเงินชดเชยพนักงาน -  (2,770)  (2,366)  
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จ8ายดอกเบ้ีย (4,015)  (4,647)  (3,887)  
จ8ายภาษีเงินได� (190,040)  (244,454)  (190,650)  

เงินสดสุทธิได�มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 819,872  944,736  741,510  
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งบกระแสเงินสด      (หน�วย:พันบาท) 
สําหรับป,สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (ต�อ)       งบการเงินรวม 
 2556  2555  2554  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินฝากธนาคารท่ีใช�เปBนหลักประกัน 20,000  (3,755)  -  
เงินสดจ8ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว (766,784)  (441,488)  (903,722)  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 1,170,000  -  750,925  
เงินปNนผลรับจากบริษัทร8วม 3,860  3,390  -  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย8อย -  19,390  -  
เงินสดจ8ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  (10,000)  -  
เงินสดจ8ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� (511,552)  (291,740)  (334,808)  
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ� 2,093  1,129  433  
เงินสดจ8ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย�ไม8มีตัวตน (9,433)  (5,502)  (2,072)  
เงินสดจ8ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช8า (16,326)  (2,246)  (17,687)  

เงินสดสุทธิใช�ไปในกจิกรรมลงทุน (108,142)  (730,852)  (506,931)  
       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
เงินสดรับ(จ8ายคืน)จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,058  (1,580)  1,580  
เงินสดจ8ายคืนเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -  -  (3,747)  
เงินสดจ8ายคืนเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (72,555)  (16,649)  (22,361)  
เงินสดรับจากเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25,000  10,431  62,093  
จ8ายปNนผลแก8ผู�ไม8มีอํานาจควบคุมของบริษัทย8อย -  (4,813)  -  
เงินสดจ8ายหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช8าการเงิน (6,646)  (4,710)  (4,439)  
เงินปNนผลจ8าย (563,912)  (416,831)  (322,414)  

         เงินสดรับจากส8วนได�เสียท่ีไม8มีอํานาจควบคุมเพ่ิม 
              จากเงินลงทุนในบริษัทย8อยเพ่ิม 

 
10,003  -  -  

เงินสดสุทธิใช�ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (606,052)  (434,152)  (289,288)  
       

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม8ได�เกิดข้ึนจริง       
ของเงินสดและรายการเทียบเท8าเงินสด 691  14  227  

ผลต8างจากการแปลงค8างบการเงิน (2,971)  (9,077)  (14,930)  
เงินสดและรายการเทียบเท8าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมข้ึนสุทธิ 103,398  (229,331)  (69,412)  
เงินสดและรายการเทียบเท8าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม  443,458  672,789  742,201  

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 546,856  443,458  672,789  
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14. คําอธิบายและการวิเคราะห6ของฝEายจัดการ 

 การวิเคราะห6ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย�อย (“กลุ�มบริษัท”) 

สรุปผลการดําเนินงานป, 2556 
ในป$ 2556 กลุ8มบริษัทมีรายได�จากการขายและบริการจํานวน 7,000 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป$ก8อน 

เปBนจํานวน 474 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 7.26 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 626 ล�านบาท ซ่ึงลดลงจากป$ก8อน 82 
ล�านบาท คิดเปBนอัตรากําไรท่ีลดลง ร�อยละ 11.56 โดยสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของปNจจัยความไม8สงบทางการเมือง    
ทําให�ผู�บริโภคชะลอการใช�จ8าย ในช8วงไตรมาส 4 อย8างไรก็ตามใน ป$ 2556 กลุ8มบริษัทได�มีการขยายธุรกิจเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคตอย8างต8อเน่ือง โดยมีการเปEดร�านอาหารและเบเกอรี่ช�อพภายใต�แบรนด� เอส แอนด� พ่ี จํานวน 448 จุด
ขาย นอกจากน้ันยังได�ขยายธุรกิจร�านอาหารญี่ปุPนประเภทหมูทอด ทงคัตสึ ภายใต�แบรนด� Maisen ซ่ึงเปEดดําเนินกิจการ
สาขาแรกในปลายป$ 2555 และเปEดเพ่ิมอีก 3 สาขาในป$ 2556 สําหรับในเดือนกันยายน 2556 บริษัทยังได�ร8วมทุนกับบริษัท 
อุเมโนะฮานะ จํากัด ดําเนินธุรกิจร�านอาหารญี่ปุPนช่ือ “Umenohana” เปBนร�านอาหารญี่ปุPนระดับสูงท่ีมีรูปแบบการเสิร�ฟ
แบบไคเซกิ ซ่ึงเปBนรูปแบบการเสิร�ฟอาหารแบบดั้งเดิมของอาหารญี่ปุPน โดยอาหารญี่ปุPนท้ัง 2 แบรนด�ได�รับการตอบสนอง
อย8างดีมากจากผู�บริโภคในประเทศไทย 
 

 รายได�จากการขายและบริการ 
รายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจาก 6,527 ล�านบาท ในป$ 2555 เปBน 7,000 ล�านบาทในป$ 2556 หรือมี

อัตราการขยายตัวร�อยละ 7.25 สามารถแบ8งแยกตามประเภทช8องทางการจัดจําหน8ายได� ดังน้ี  
 

รายได�แยกตามประเภทช�องทางการจัดจําหน�าย                  
(หน�วย: ล�านบาท) 

ช�องทางการจําหน�าย 
ป, 2556 ป, 2555 เพ่ิมขึ้น(ลดลง ) 

ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ 5,382 76.89 5,025 76.99 7.10 

ธุรกิจขายส8งอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป 722 10.31 645 9.88 11.94 

ธุรกิจร�านอาหารในต8างประเทศ 892 12.74 853 13.07 4.57 

อ่ืน ๆ *  4 0.06 4 0.06 0.00 

รวมท้ังสิ้น  7,000  100.00 6,527  100.00  7.25 
 * รายได�จากการให�เช8าสถานที่แก8บุคคลภายนอก 
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 ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ 

ในป$ 2556 รายได�จากธุรกิจน้ีมีสัดส8วนร�อยละ 76.89 ของรายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน
ของป$ก8อนเปBนจํานวน 357 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 7.10 อันเน่ืองมาจากการเติบโตของยอดขายของ
ร�านอาหารและเบเกอรี่ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปEดจุดขายเพ่ิมเติม ท้ังแบรนด� เอส แอนด� พี และแบรนด�
ใหม8ภายใต�แบรนด� Maisen และ Umenohana ซ่ึงในป$ 2556 บริษัทมีการขยายสาขาร�านอาหารและเบเกอรี่ภายใต�แบรนด�
ต8างๆ ภายในประเทศจํานวน 63 สาขา โดยแบ8งเปBนร�านอาหาร 12 สาขาและร�านเบเกอรี่ 51 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ 
วันสิ้นป$ 2556 ท่ี 461 สาขา โดยแบ8งเปBนร�านอาหาร 121 สาขาและร�านเบเกอรี่ 340 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ8งเน�นการเปEด
สาขาใหม8สําหรับแบรนด� เอส แอนด� พี ในพ้ืนท่ีต8างจังหวัดต8อเน่ืองจากป$ก8อน เน่ืองจากบริษัทมองเห็นศักยภาพและกําลังซ้ือ
ของผู�บริโภคท่ีมีแนวโน�มท่ีดีในภูมิภาคต8างๆ ของประเทศไทยตามการกระจายตัวของภาคเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเติบโตอย8าง
มากในต8างจังหวัด อีกท้ังในภูมิภาคยังมีอัตราค8าเช8าและค8าแรงงานท่ีต่ํากว8าพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพฯ นอกจากน้ีบริษัทยังได�มีการ
วางแผนกลยุทธ�ทางการตลาดในด�านการส8งเสริมการขายผ8านสื่อโฆษณาต8างๆ เพ่ือสร�างความรู�สึกท่ีดีและมั่นใจในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ�ตราสินค�า (แบรนด�) “เอส แอนด� พี” อย8างต8อเน่ือง 

 
 ธุรกิจขายส�งอาหารและเบเกอร่ีสําเร็จรูป 

ในป$ 2556 รายได�จากธุรกิจน้ีมสีัดส8วนร�อยละ 10.31 ของรายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน
ของป$ก8อนเปBนจํานวน 77 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 11.94 เน่ืองจากบริษัทได�ใช�กลยุทธ�การขยายฐานลูกค�า
ตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุ8มพันธมิตรร�านค�ารายใหม8ท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจ
ให�มีการเติบโตเพ่ิมข้ึน 

 
ธุรกิจร�านอาหารในต�างประเทศ 
ในป$ 2556 รายได�จากธุรกิจน้ีมีสัดส8วนร�อยละ 12.74 ของรายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน

ของป$ก8อนเปBนจํานวน 39 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 4.57 ถึงแม�ว8าในป$ 2556 เศรษฐกิจท่ัวโลกโดยเฉพาะใน
ภาคพ้ืนยุโรปจะอัตราการขยายตัวท่ีต่ําเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนแต8กลุ8มบริษัทก็มีรายได�เพ่ิมข้ึนในภูมิภาคน้ี ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ร�านอาหารไทยในต8างประเทศของบริษัทเปBนท่ียอมรับถึงมาตรฐานของคุณภาพของอาหารและการให�บริการท้ังแบรนด� 
“Patara” ท่ีเปBนท่ีรู�จักและประสบความสําเร็จอย8างดีเยี่ยมในประเทศอังกฤษ และแบรนด� “Bangkok Jam” ซ่ึงเปBนแบรนด�
ท่ีได�รับความนิยมอย8างมากในประเทศสิงคโปร� 

        รายได�แยกตามรายผลิตภัณฑ6                                
(หน�วย: ล�านบาท) 

ผลิตภัณฑ6 
ป, 2556 ป, 2555 เพ่ิมขึ้น(ลดลง ) 

ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ 

เบเกอรี่  3,144 44.91 2,952 45.23 6.50 

อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ 2,117 30.24 1,919 29.40 10.32 

อาหารในต8างประเทศ 892 12.74 853 13.07 4.57 

ผลิตภณัฑ�อาหาร ** 625 8.93 590 9.04 5.93 

ผลิตภณัฑ�อ่ืน ๆ ***  222 3.17 213 3.26 4.23 

รวมท้ังสิ้น  7,00  100.00 6,527  100.00  7.25 
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** ผลิตภัณฑ�อาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทประกอบด�วย อาหารสําเร็จรูปแช8แข็ง ไส�กรอก เยลล่ีและผลิตภัณฑ�กล่ินสีผสมอาหาร 
*** ประกอบด�วยผลิตภัณฑ�รับจ�างผลิตภายใต�แบรนด� S&P สินค�าฝากขาย ผลิตภัณฑ�เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ และรายได�จากการให�เช8าสถานที ่

ในป$ 2556 ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ยังคงครองสัดส8วนส8วนแบ8งรายได�จากการขายและบริการสูงท่ีสุดคือร�อยละ 44.91 
ในขณะท่ีสัดส8วนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยู8ท่ีร�อยละ 30.24 ด�านอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ8มเบเกอรี่ มี
อัตราการเติบโตอยู8ท่ีร�อยละ 6.50 โดยเปBนผลจากการขยายสาขาใหม8 และการเพ่ิมยอดขายในสาขาเดิมโดยการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ�ให�มีความหลากหลายและเปBนท่ีต�องการของกลุ8มผู�บริโภค การส8งเสริมการขายในรูปแบบต8างๆ ส8วนอาหาร
และเครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตราร�อยละ 10.32 โดยบริษัทได�มีการพัฒนารายการอาหารใหม8ๆ โดยเพ่ิมรายการ
อาหารเพ่ือสุขภาพ การจัดกลุ8มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต8างๆ ซ่ึงทําให�บริษัทได�รับการตอบรับจากกลุ8มลูกค�า ท้ังรายเก8า
และรายใหม8เปBนอย8างดี 

 
ต�นทุนขายและต�นทุนการให�บริการ 
ในป$ 2556 บริษัทมีอัตราส8วนต�นทุนขายและการบริการเพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 53.09 ในป$ 2555 เปBนร�อยละ 54.34 

สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมอัตราค8าจ�างในการผลิตเพ่ือรักษากําลังคน ประกอบกับราคาวัตถุดิบสําหรับการผลิตอาหาร เช8น 
เน้ือสัตว�และอาหารทะเล มีการปรับราคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับป$ก8อน 

 
ค�าใช�จ�าย 
กลุ8มบริษัทฯ มีค8าใช�จ8ายรวมจํานวน 2,497.01 ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป$ก8อนจํานวน 245.40 ล�าน

บาท หรือเพ่ิมข้ึนร�อยละ 10.90 สาเหตุหลักท่ีทําให�ค8าใช�จ8ายมีการเปลี่ยนแปลง ได�แก8 ค8าใช�จ8ายในการขายเพ่ิมข้ึน 64.78 
ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร�อยละ 31.38 ซ่ึงหากเทียบเปBนสัดส8วนค8าใช�จ8ายในการขายต8อรายได�จากการขายและบริการ คิดเปBน
ร�อยละ 3.87 โดยสาเหตุหลักมาจากการโฆษณาและการจัดกิจกรรมทางการตลาดในช8วงปลายป$ ค8าใช�จ8ายในการบริหาร
เพ่ิมข้ึน 182.93 ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร�อยละ 9.18 ซ่ึงหากเทียบเปBนสัดส8วนค8าใช�จ8ายในการบริหารต8อรายได�จากการขาย
และบริการ คิดเปBนร�อยละ 31.08 โดยสาเหตุหลักเน่ืองจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน ทําให�ค8าใช�จ8ายพนักงานเพ่ิมข้ึน
ร�อยละ 10.31 และค8าใช�จ8ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึนร�อยละ 12.11 จากสาเหตุจากการเปEดจุดขาย
เพ่ิมข้ึนท้ังในประเทศและต8างประเทศ 

 
กําไรสุทธิ 
น่ืองจากการขยายตัวของรายได�จากการขายและบริการในป$ 2556 ขยายตัวต่ํากว8าเปoาหมายท่ีตั้งไว� มีผลให�อัตรา

กําไรสุทธิส8วนท่ีเปBนของบริษัทใหญ8ต8อรายได�สุทธิจากการขายและบริการลดลงจากร�อยละ 10.84 ในป$ 2555 เปBนร�อยละ 
8.94 ในป$ 2556 โดยกําไรสุทธิส8วนท่ีเปBนของบริษัทใหญ8ลดลงจาก 708 ล�านบาท ในป$ 2555 เปBน 626 ล�านบาท ในป$ 2556 
ลดลง 82 ล�านบาท หรือลดลงร�อยละ 11.56 และอัตราผลตอบแทนต8อส8วนของผู�ถือหุ�นบริษัทใหญ8ลดลงจากร�อยละ 35.68 
ในป$ 2555 เปBนร�อยละ 28.92 ในป$ 2556 

 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
กลุ8มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ลดลงจากร�อยละ 21.82 ในป$ 2555 เปBนร�อยละ 17.92 ในป$ 2556 

เน่ืองจากกําไรสุทธิของบริษัทท่ีปรับตัวลดลง  
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ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดป, 2556 
กลุ8มบริษัทมีสินทรัพย�รวม ณ สิ้นป$ 2556 จํานวน 3,539 ล�านบาท ประกอบด�วยสินทรัพย�หมุนเวียนในสัดส8วน    

ร�อยละ 45.06 และสินทรัพย�ไม8หมุนเวียน ร�อยละ 54.94 ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนมีสัดส8วนเพียงร�อยละ 30.70 ของ
สินทรัพย�รวม กลุ8มบริษัทจึงมีสภาพคล8องในระดับท่ี 1.47 เท8า เน่ืองจากเปBนธุรกิจท่ีมีเงินหมุนเวียนสูงจากการขายเปBนเงินสด
เปBนส8วนใหญ8 

 
ในด�านกระแสเงินสดน้ัน มีเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 820 ล�านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับก8อนภาษี

เงินได�จํานวน 1,010 ล�านบาท ในระหว8างป$มีการจ8ายภาษีเงินได�จํานวน 190 ล�านบาท 
 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดท่ีใช�ในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินน้ัน ประกอบด�วยเงินสดจ8ายจากการ
ขายเงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิจํานวน 403 ล�านบาท การลงทุนในสินทรัพย�ถาวรเพ่ิมข้ึนสุทธิจํานวน 512 ล�านบาท ซ่ึงเปBนผลมา
จากกลุ8มบริษัทมีการลงทุนในการซ้ือท่ีดิน เครื่องจักรเพ่ือใช�ในการผลิต และการลงทุนในการก8อสร�าง และเครื่องตกแต8ง
อุปกรณ� เน่ืองจากการขยายสาขาของร�านอาหารและเบเกอรี่ นอกจากน้ีได�ใช�เงินสดในการจ8ายเงินปNนผลจํานวน 564 ล�าน
บาท เมื่อรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานและรายการย8อยอ่ืนๆ แล�ว กลุ8มบริษัทมีเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจํานวน  
103 ล�านบาท โดยเมื่อรวมกับเงินสดท่ีมีอยู8 ณ วันต�นป$ 2556 จํานวน 443 ล�านบาทแล�ว ทําให�มีเงินสดและรายการเทียบเท8า
เงินสดเพ่ือใช�ในกิจการ ณ วันสิ้นป$จํานวน 547 ล�านบาท 
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การรับรองความถูกต�องของข�อมูล 

 
 บริษัทได�สอบทานข�อมูลในแบบแสดงรายการข�อมูลประจําป'ฉบับน้ีแล�ว ด�วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว+า
ข�อมูลดังกล+าวถูกต�องครบถ�วน ไม+เป.นเท็จ ไม+ทําให�ผู�อ่ืนสําคัญผิด หรือไม+ขาดข�อมูลท่ีควรต�องแจ�งในสาระสําคัญ นอกจากน้ี 
บริษัทขอรับรองว+า 
 (1) งบการเงินและข�อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข�อมูลประจําป'ได�แสดงข�อมูลอย+างถูกต�อง  
ครบถ�วนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย+อยแล�ว  
 (2) บริษัทได�จัดให�มีระบบการเป8ดเผยข�อมูลท่ีดีเพ่ือให�แน+ใจว+าบริษัทได�เป8ดเผยข�อมูลในส+วนท่ีเป.นสาระสําคัญ  
ท้ังของบริษัทและบริษัทย+อยอย+างถูกต�องครบถ�วนแล�ว รวมท้ังควบคุมดูแลให�มีการปฏิบัติตามระบบดังกล+าว 
 (3) บริษัทได�จัดให�มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให�มีการปฏิบัติตามระบบดังกล+าว และบริษัทได�
แจ�งข�อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2557 ต+อผู�สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล�ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข�อบกพร+องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ัง การกระทําท่ีมิชอบ
ท่ีอาจมีผลกระทบต+อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย+อย 
 ในการน้ี เพ่ือเป.นหลักฐานว+าเอกสารท้ังหมดเป.นเอกสารท่ีชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได�รับรองความถูกต�องแล�ว บริษัท
ได�มอบหมายให� นายประเวศวุฒิ  ไรวา เป.นผู�ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว�ทุกหน�าด�วยหากเอกสารใดไม+มีลายมือช่ือของ 
นายประเวศวุฒิ  ไรวา กํากับไว� บริษัทจะถือว+าไม+ใช+ข�อมูลท่ีข�าพเจ�าได�รับรองความถูกต�องของข�อมูลแล�วดังกล+าวข�างต�น 
 
 
             ชื่อ   ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
 
 
 1. นายประเวศวุฒิ   ไรวา กรรมการผู�จดัการใหญ+                       
 
 
 2. นางเกษสุดา   ไรวา กรรมการรองผู�จดัการใหญ+                      
 
 

   ชื่อ ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
 
 

ผู�รับมอบอํานาจ       นายประเวศวุฒิ    ไรวา  กรรมการผู�จดัการใหญ+                               
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

              ชื่อ - สกุล /  
ตําแหน'ง / 

วันที่รับตําแหน'ง 

อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส'วน ความสัมพันธ/ 
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ย�อนหลัง 

(ป3) การถือหุ�น ทางครอบครัว 
 (ร�อยละ) ระหว'างผู�บริหาร ช'วงเวลา / ตําแหน'ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางภัทรา  ศิลาอ"อน 72 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7.60 พี่สาวคนโต ทั้ง  5  ป5 / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
ประธานกรรมการ       สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ   ประธานกรรมการ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
20 เมษายน 2537       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     

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

ร�อยโทวรากร  ไรวา 66 ปริญญาโท M.A. (Economics) 2.24 น�องชายคนที่ 1 ทั้ง  5  ป5 / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  
รองประธานกรรมการ       มหาวิทยาลัยอินเดียน"า สหรัฐอเมริกา   รองประธานกรรมการ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ประธานกรรมการบริหาร  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร�บัณฑิต    ประธานกรรมการบริหาร    
20 เมษายน 2537       (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย     

นายประเวศวุฒิ  ไรวา 63 ปริญญาตรี Political Science 6.22 น�องชายคนที่ 3 ทั้ง 5 ป5/ บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  
กรรมการผู�จัดการใหญ"       มหาวิทยาลัยอินเดียน"า สหรัฐอเมริกา   กรรมการผู�จัดการใหญ"        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
20 เมษายน 2537  โครงการอบรม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย   กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเมนท� จํากัด  
   - Modern Managers Program (MMP)            (มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย� 
   - Modern Marketing Management (MMM)     

  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)     
  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)     

       สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     



 
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน�า  2 

 

              ชื่อ - สกุล /  
ตําแหน'ง / 

วันที่รับตําแหน'ง 

อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส'วน ความสัมพันธ/ 
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ย�อนหลัง 

(ป3) การถือหุ�น ทางครอบครัว 
 (ร�อยละ) ระหว'างผู�บริหาร ช'วงเวลา / ตําแหน'ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายขจรเดช   ไรวา 64 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 2.10 น�องชายคนที่ 2 ทั้ง  5  ป5 / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
กรรมการบริหาร       จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ณ.)   กรรมการบริหาร        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
20 เมษายน 2537  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)      

       สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
       
นางเกษสุดา   ไรวา 60 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร� 7.74 ภริยาของ 2556 – ปfจจุบัน/ บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  
กรรมการบริหาร     มหาวิทยาลัยนอร�ธอิสเทิร�น บอสตัน, สหรัฐอเมริกา  นายประเวศวุฒิ  ไรวา กรรมการสรรหาและกําหนด        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กรรมการรองผู�จัดการใหญ"  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร   ค"าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกําหนด     วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ   2551 – ปfจจุบัน/  
ค"าตอบแทน    ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)   กรรมการรองผู�จัดการใหญ"  
20 เมษายน 2537     สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2537 – ปfจจุบัน/  
  หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง รุ"น 10/2553   กรรมการบริหาร  
      สถาบันวิทยาการตลาดทุน   2533 – ปfจจุบัน/ บริษัท เอส แอนด� พี โกลเบิล จํากัด / 
  หลักสูตรภูมิพลังแผ"นดิน รุ"น 1    กรรมการผู�จัดการใหญ"         ธุรกิจร�านอาหารในต"างประเทศ 
      จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย     
  หลักสูตรผู�บริหารระดับสูงด�านการค�าและการพาณิชย� รุ"น 6      
      มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย     
       
นายวิทูร   ศิลาอ"อน 46 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1.14 บุตรชายของ 2555 – ปfจจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
กรรมการ       มหาวิทยาลัย นอร�ท คาร�โรลายนา แชปเปgลฮิล  นางภัทรา  ศิลาอ"อน ประธานกรรมการบริหาร        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       ประเทศสหรัฐอเมริกา   ความเสี่ยง  

       
 
 
 

  
 
 

   
 
 

 



 
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน�า  3 

 

              ชื่อ - สกุล /  
ตําแหน'ง / 

วันที่รับตําแหน'ง 

อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส'วน ความสัมพันธ/ 
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ย�อนหลัง 

(ป3) การถือหุ�น ทางครอบครัว 
 (ร�อยละ) ระหว'างผู�บริหาร ช'วงเวลา / ตําแหน'ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายวิทูร   ศิลาอ"อน (ต"อ) 
รองผู�จัดการใหญ"อาวุโสธุรกิจอาหาร 

 ปริญญาตรี ด�านการบริหารการโรงแรมและอาหาร 
     มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  2553 – ปfจจุบัน / 
กรรมการ 

 

ในประเทศ  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)   2550 – 2553/  

11 สิงหาคม 2553  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program(DAP)   2551 – ปfจจุบัน /  

        สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   รองผู�จัดการใหญ"อาวุโส  
     ธุรกิจอาหารในประเทศ  
     2549 – 2551 /  
     รองผู�จัดการใหญ"สายพัฒนา  
     ธุรกิจการตลาดร�านอาหาร   
     2545- 2549 /  
     ผู�จัดการฝkายพัฒนาธุรกิจ  
       
นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา 66 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) 0.012 ไม"มี  ทั้ง  5 ป5 / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
กรรมการอิสระ      จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย    กรรมการอิสระและ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  โครงการอบรม - Controllership   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

14 สิงหาคม 2541       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�   กรรมการ , กรรมการบริหาร บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจ 
  Management Development Program JJ Kellogg           ผลิตและจําหน"ายวัสดุก"อสร�าง กระเบื้อง 
       North Western University           เซรามิค 
  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)     
      สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     

       

 
 

       



 
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน�า  4 

 

              ชื่อ - สกุล /  
ตําแหน'ง / 

วันที่รับตําแหน'ง 

อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส'วน ความสัมพันธ/ 
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ย�อนหลัง 

(ป3) การถือหุ�น ทางครอบครัว 
 (ร�อยละ) ระหว'างผู�บริหาร ช'วงเวลา / ตําแหน'ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล 54 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  - ไม"มี  ทั้ง  5 ป5 / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  
กรรมการอิสระ       จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย    กรรมการอิสระและ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กรรมการตรวจสอบ  ปริญญาตรี นิติศาสตร�บัณฑิต   กรรมการตรวจสอบ  

28 กุมภาพันธ� 2544       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�   กรรมการอิสระและ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� จํากัด (มหาชน)  
  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)   กรรมการตรวจสอบ     / ธุรกิจโรงพยาบาล 
       สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     

  ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)     

       สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     
       

นายอวิรุทธ�  วงศ�พุทธพิทักษ� 66 M.B.A. Accounting Information System  - ไม"มี  2553 - ปfจจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
กรรมการอิสระ       New York University, U.S.A.   กรรมการอิสระ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต   ประธานกรรมการสรรหา  

ค"าตอบแทน       จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย    และกําหนดค"าตอบแทน  
21 เมษายน 2553  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)   2552 – ปfจจุบัน / ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) / 
  บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบาย   กรรมการอิสระและ         ธุรกิจบริการด�านการเงิน 
  ค"าตอบแทน   กรรมการตรวจสอบ  
       สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2549 – ปfจจุบัน / บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน)  
     กรรมการอิสระและ         / ธุรกิจการสื่อสาร 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) / 
     ที่ปรึกษาฝkายจัดการ         ธุรกิจผลิตและ จําหน"ายเคมีภัณฑ� กระดาษ 

              ผลิตภัณฑ�ก"อสร�าง 

        



 
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน�า  5 

 

              ชื่อ - สกุล /  
ตําแหน'ง / 

วันที่รับตําแหน'ง 

อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส'วน ความสัมพันธ/ 
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ย�อนหลัง 

(ป3) การถือหุ�น ทางครอบครัว 
 (ร�อยละ) ระหว'างผู�บริหาร ช'วงเวลา / ตําแหน'ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายอวิรุทธ�  วงศ�พุทธพิทักษ� (ต"อ)     2546 – ปfจจุบัน / บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ� จํากัด (มหาชน) 
     กรรมการ, กรรมการบริหาร         ธุรกิจจําหน"ายผลิตภัณฑ�พลาสติกทุกชนิด 
     2538 – ปfจจุบัน / บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) / 
     กรรมการ         ธุรกิจการประกันภัย 
       

นางปfทมาวลัย  รัตนพล 58 ปริญญาโท ด�านบริหารธุรกิจ 0.01 ไม"มี 2553 – ปfจจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  
กรรมการ       Emporia State University   กรรมการ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กรรมการสรรหาและกําหนด       ประเทศสหรัฐอเมริกา   กรรมการสรรหาและ บริษัท ไมเนอร� คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / 
ค"าตอบแทน  ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี   กําหนดค"าตอบแทน       และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจาํหน"ายสินค�า 
11 เมษายน 2553       จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย    2542 – ปfจจุบัน /       แฟชั่นจากต"างประเทศ 
  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)   ประธานเจ�าหน�าที่ฝkาย บริษัท เดอะ ไมเนอร� ฟูyด กรุzป จํากัด (มหาชน) / 
       สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   ทรัพยากรบุคคล        และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือข"าย 
     ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ         ร�านอาหารบริการด"วน 
      บริษัท ไมเนอร� คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / 
       

นายปgยะ  ซอโสตถิกุล 43 ปริญญาโท ด�านบริหารธุรกิจ (MBA)  - ไม"มี 2555 – ปfจจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  

กรรมการอิสระ       Harvard University   กรรมการบริหารความเสี่ยง        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กรรมการตรวจสอบ       ประเทศสหรัฐอเมริกา   2554 – ปfจจุบัน /  

     กรรมการอิสระ  

       

       



 
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน�า  6 

 

              ชื่อ - สกุล /  
ตําแหน'ง / 

วันที่รับตําแหน'ง 

อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส'วน ความสัมพันธ/ 
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ย�อนหลัง 

(ป3) การถือหุ�น ทางครอบครัว 
 (ร�อยละ) ระหว'างผู�บริหาร ช'วงเวลา / ตําแหน'ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายปgยะ  ซอโสตถิกุล (ต"อ)   ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร� ด�านวิศวกรรมเคมี   กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  

กรรมการสรรหาและกําหนด  Massachusetts Institute of Technology (MIT)   กรรมการสรรหาและกําหนด        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ค"าตอบแทน       ประเทศสหรัฐอเมริกา   ค"าตอบแทน  

กรรมการบริหารความเสี่ยง  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร� ด�านวิศวกรรมเคมี   2544 – ปfจจุบัน / บริษัทหลักทรัพย� บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
9 พฤศจิกายน 2553       Massachusetts Institute of Technology (MIT)   กรรมการบริหาร         ธุรกิจสถาบันการเงิน 
       ประเทศสหรัฐอเมริกา            - ปfจจุบัน / บริษัท ซีคอน จํากัด / 
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร�   กรรมการบริหาร         ธุรกิจรับเหมาก"อสร�างอาคารทุกชนิด 

  Massachusetts Institute of Technology (MIT)            - ปfจจุบัน / บริษัท ไทยชูรส จํากัด / 

       ประเทศสหรัฐอเมริกา   กรรมการบริหาร         ธุรกิจผลิตและ จําหน"ายผงชูรส 
  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)             - ปfจจุบัน / บริษัท นันยางมาร�เก็ตติ้ง จํากัด / 
       สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   กรรมการ         ธุรกิจค�าส"ง ค�าปลีก รองเท�าผ�าใบ รองเท�านันยาง 
  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร� ด�านวิศวกรรมเคมี             - ปfจจุบัน / บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จํากัด / 
     กรรมการ         ธุรกิจค�าส"ง ค�าปลีก รองเท�าผ�าใบ รองเท�านันยาง 

               - ปfจจุบัน / บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน) / 

     กรรมการบริหาร         ธุรกิจให�เช"าพื้นที่ 

                - ปfจจุบัน / บริษัท เอราวัณนา จํากัด / 
      กรรมการบริหาร         ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 
               - ปfจจุบัน / บริษัท สยามเฮ�าซิ่ง จํากัด / 
     กรรมการบริหาร         ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 
       

       

       



 
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน�า  7 

 

              ชื่อ - สกุล /  
ตําแหน'ง / 

วันที่รับตําแหน'ง 

อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส'วน ความสัมพันธ/ 
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ย�อนหลัง 

(ป3) การถือหุ�น ทางครอบครัว 
 (ร�อยละ) ระหว'างผู�บริหาร ช'วงเวลา / ตําแหน'ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายจอห�น สกzอต ไฮเน็ค 43 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว"างประเทศ      - ไม"มี 2555 – ปfจจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  
กรรมการ       Washington State University, Pullman, WA,,    กรรมการ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กรรมการบริหารความเสี่ยง         สหรัฐอเมริกา   กรรมการบริหารความเสี่ยง    

28 กุมภาพันธ� 2555  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด   2553 – ปfจจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
       Washington State University, Pullman, WA,        กรรมการบริหาร       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
       สหรัฐอเมริกา   2552 – ปfจจุบัน / บริษัท ไมเนอร� คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / 
  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)       ประธานเจ�าหน�าที่ฝkาย       และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจาํหน"ายสินค�า 
        Australian Institute of Company Directors        ทรัพยากรบุคคล       แฟชั่นจากต"างประเทศ 
        Association   2545 – ปfจจุบัน /  บริษัท เดอะ ไมเนอร� ฟูyด กรุzป จํากัด (มหาชน) / 
  ประกาศนียบัตร Director Finance  Program (DFP)      รองประธานกรรมการ       ธุรกิจเครือข"ายร�านอาหารบริการด"วน               
         Australian Institute of Company Directors      

        Association     

       

       

       

       

       

       

       



 
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน�า  8 

 

              ชื่อ - สกุล /  
ตําแหน'ง / 

วันที่รับตําแหน'ง 

อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส'วน ความสัมพันธ/ 
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ย�อนหลัง 

(ป3) การถือหุ�น ทางครอบครัว 
 (ร�อยละ) ระหว'างผู�บริหาร ช'วงเวลา / ตําแหน'ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางพัชรี  จันทรโชติ 62 ประกาศนียบัตรพาณิชย�  0.03 ไม"มี ทั้ง  5  ป5 / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  / 
รองผู�จัดการใหญ"สายปฏิบัติการสาขา       โรงเรียนเจ�าพระยาพาณิชยการ   รองผู�จัดการใหญ"สาย        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
       ปฏิบัติการสาขา  

       

นายสมจิตร  กิติธีระกุล 52 ปริญญาโท ศิลปศาสตร�  - ไม"มี ทั้ง  5  ป5 /  บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
รองผู�จัดการใหญ"สายการผลิตเบเกอรี่       มหาวิทยาลัยรามคําแหง   รองผู�จัดการใหญ"สายการ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ   ผลิตเบเกอรี่  

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�     
       

นายจงชนะ  จันทมาศ 49 ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร�บัณฑิต  - ไม"มี 2556 – ปfจจุบัน /  
รองผู�จัดการใหญ"สายการผลิตอาหาร /  วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร   รองผู�จัดการใหญ"สายการขาย บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
รองผู�จัดการใหญ"สายการขาย       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�   2551 – ปfจจุบัน /        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
     รองผู�จัดการใหญ"สายการ  

     ผลิตอาหาร  

       

นายภากรณ�  ทิวเจริญ 43 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - ไม"มี 2556 – ปfจจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี โกลเบิล จํากัด / 
รองผู�จัดการใหญ"ฝkายพัฒนาธุรกิจ       SASIN – Kellogg Program   รองผู�จัดการใหญ"        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
โกลเบิล  ปริญญาตรี  สาขาการตลาด   ฝkายพัฒนาธุรกิจโกลเบิล        
       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   2551 – 2556 / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
     รองผู�จัดการใหญ"สายการขาย        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

       

       



 
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน�า  9 

 

              ชื่อ - สกุล /  
ตําแหน'ง / 

วันที่รับตําแหน'ง 

อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส'วน ความสัมพันธ/ 
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ย�อนหลัง 

(ป3) การถือหุ�น ทางครอบครัว 
 (ร�อยละ) ระหว'างผู�บริหาร ช'วงเวลา / ตําแหน'ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายภากรณ�  ทิวเจริญ (ต"อ)     2548 – 2550 / บริษัทเครือซิเมนต�ไทย (SCG)  / 

     ผู�บริหารด�านการตลาดและ        ธุรกิจผลิตและจัดจําหน"ายเคมีภัณฑ� 
     ต"างประเทศ         
       

นางกัลยุพา  อัชชะกุลวิสุทธิ์ 53 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) - ไม"มี 2555 – ปfจจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 

รองผู�จัดการใหญ"สายบัญชีและการเงิน       จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย   รองผู�จัดการใหญ"สายบัญชี        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
  ผู�ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห"งประเทศไทย    และการเงิน  
       ตั้งแต"ป5 พ.ศ. 2529   2541 – 2551 /  
     ผู�จัดการฝkายบัญชี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน�า  10 

 

              ชื่อ - สกุล /  
ตําแหน'ง / 

วันที่รับตําแหน'ง 

อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส'วน ความสัมพันธ/ 
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ย�อนหลัง 

(ป3) การถือหุ�น ทางครอบครัว 
 (ร�อยละ) ระหว'างผู�บริหาร ช'วงเวลา / ตําแหน'ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายวิทูร   ศิลาอ"อน 
เลขานุการบริษัท 
21 เมษายน 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
     มหาวิทยาลัย นอร�ท คาร�โรลายนา แชปเปgลฮิล 
     ประเทศสหรัฐอเมริกา 
     มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program(DAP) 
      สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

1.14 บุตรชายของ 2555 – ปfจจุบัน / 
ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
 
2553 – ปfจจุบัน / 
กรรมการ 
2550 – 2553/ 
2551 – ปfจจุบัน / 
รองผู�จัดการใหญ"อาวุโส 
ธุรกิจอาหารในประเทศ 
2549 – 2551 / 
รองผู�จัดการใหญ"สายพัฒนา 
ธุรกิจการตลาดร�านอาหาร  
2545- 2549 / 
ผู�จัดการฝkายพัฒนาธุรกิจ 
 

บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 

 
 
 

 

 

 



บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหน�งของผู�บริหารและผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทย�อย และบริษัทร�วม

บริษัท

รายชื่อ เอส แอนด( พี เอส แอนด( พี เอส แอนด( พี เอส แอนด( พี อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด( พี ภัทรา เอส แอนด( พี ธีม ฟู/ดส( เอส เค ภัทรา พาทิโอ ภัทรา ภัทรา บางกอกแจม บางกอกแจม เอช ดี ฟู/ดเฮ�าส(

ซินดิเคท แอสเซท อินเตอร(เนชั่นแนล ฟ ู/ดส( ฟู/ด โซลูชั่น เอส แอนด( พี โกลเบิล (เจนีวา) เรสทัวรองท( (พีทีอี) เคเทอริ่ง ไต�หวัน ไต�หวัน ป5กกิ่ง เวียนนา ไต�หวัน มาเลเซีย ดิสทริบิวเตอร(ส เคเทอร(ริ่ง

1.  นางภัทรา  ศิลาอ"อน x x  x  /  / / /   /

2. ร&อยโทวรากร  ไรวา // // //  // //  

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

4. นายขจรเดช  ไรวา // // // // x /

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

6. นายวิทูร  ศิลาอ"อน // // // // / /

7. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา /

8. นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล /

9. นายอวิรุทธ�  วงศ�พุทธพิทักษ� /

10. นางป;ทมาวลัย  รัตนพล /

11. นายจอห�น สก<อต ไฮเน็ค /

12. นายป?ยะ  ซอโสตถิกุล /

13. นางพรพิไล  ไรวา  //  //

14. นางพันทิพา ไรวา  //  // //

15. นางจันท�นิภา  สุริยง /  

16. นางพัชรี  จันทรโชติ

17. นายสมจิตร  กิติธีระกุล

18. นายจงชนะ  จันทมาศ

19. นายภากรณ�  ทิวเจริญ

20. นางกัลยุพา  อัชชะกุลวิสุทธิ์

หมายเหตุ :
 X    ประธานกรรมการ //     กรรมการบริหาร
/     กรรมการ  
เอส แอนด� พี ซินดิเคท บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เอส เค เคเทอริ่ง เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด
เอส แอนด� พี แอสเซท บริษัท เอส แอนด� พี แอสเซท จํากัด ภัทรา ไต&หวัน บริษัท ภัทรา ไต&หวัน จํากัด (หยุดดําเนินการตั้งแต"เดือนกันยายน 2550)
เอส แอนด� พี อินเตอร�เนชั่นแนล ฟูJดส� บริษัท เอส แอนด� พี อินเตอร�เนชั่นแนล ฟูJดส� จํากัด พาทิโอ ไต&หวัน บริษัท พาทิโอ อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (หยุดดําเนินการตั้งแต"เดือนตุลาคม 2554)
เอส แอนด� ฟูJด โซลูชั่น บริษัท เอส แอนด� ฟูJด โซลูชั่น จํากัด ภัทรา ป;กกิ่ง บริษัท ภัทรา อินเตอร�เนชั่นแนล เรสทัวรองท� แมเนจเม&นท� (ป;กกิ่ง)จํากัด
เอส แอนด� พี  โกลเบิล บริษัท เอส แอนด� พี โกลเบิล จํากัด ภัทรา เวียนนา ภัทรา เรสทัวรองท�, เวียนนา จีเอ็มบีเอช
ภัทรา (เจนีวา) ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ บางกอกแจม (ไต&หวัน) บริษัท บางกอกแจม จํากัด (ไต&หวัน)
อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด( พี บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด� พี จํากัด บางกอกแจม (มาเลเซีย) บริษัท บางกอกแจม จํากัด (มาเลเซีย)
เอส แอนด� พี  เรสทัวรองท� บริษัท เอส แอนด� พี เรสทัวรองท� จํากัด เอช ดี ดิสทริบิวเตอร�ส บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอร�ส (ประเทศไทย) จํากัด
ธีม ฟูJดส� (พีทีอี) ธีม ฟูJดส� พีทีอี จํากัด ฟูJดเฮ&าส� เคเทอร�ริ่ง บริษัท ฟูJดเฮ&าส� เคเทอร�ริ่ง เซอร�วิสเซส จํากัด

เอกสารแนบ 

บริษัทย�อย บริษัทร�วม



บริษัทที่เกี่ยวข�อง

เอส.อาร(.

เอสเตท

x

//

//

//

//

//

//

เอกสารแนบ 2  หน&า 1



 

บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน�างานตรวจสอบภายในและหัวหน�างานกํากับดูแลการปฏบิัติงานของบริษัท (Compliance) (ถ�ามี) 

  3.1  ข�อมูลของหัวหน�างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ - สกุล / ตําแหน�ง 
อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส�วน ความสัมพันธ# 

ประสบการณ#ทํางานในระยะ 5 ป*ย+อนหลัง 
(ป*) การถือหุ+น ทางครอบครัว 

 (ร+อยละ) ระหว�างผู+บริหาร ช�วงเวลา / ตําแหน�ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

       

นางเชอร�ลี่  สว9างคง 

ผชฝ.ประจําสํานักงานตรวจสอบ 

44 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร�บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

0 ไม9มี 2553 – ปFจจุบัน ผชฝ.ประจํา

สํานักงานตรวจสอบ 

2551-2552 ผชฝ.ประจําศูนย�ดิลิ

เวอรี่ 

บริษัทเอสแอนด�พีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

       

       

       

       

   

  3.2 หน�าที่ความรับผดิชอบของหัวหน�างานตรวจสอบภายใน 

สํานักงานตรวจสอบกําหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน ให�สอดคล�องตาม วิสัยทัศน� พันธกิจ และกลยุทธ� รวมทั้งข�อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ที่เป+นสากล เป+นการตรวจสอบเชิงป,องกันอย-างสร�างสรรค�ทันเหตุการณ� และยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยกําหนดกําหนดความรับผิดชอบของหัวหน�างานตรวจสอบภายใน ไว�ดังนี้ 

• ตรวจสอบให�มีการจัดทาํรายงานทางการเงินให�เป+นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการจัดทํา และหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่ถกูต�องครบถ�วน มีความโปร-งใสและเชื่อถอืได� มีการ
เป5ดเผยข�อมูล ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย-างเพียงพอ  

• พิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีที่มีการ เปลี่ยนแปลงและการเลือกใช�นโยบายบัญชี ให�แก-คณะกรรมการตรวจสอบ 

• กําหนดและพัฒนาวิธกีารตรวจสอบเพื่อส-งเสริมการดําเนินงานของบริษัท ในแนวทางเชิงป,องกัน และสร�างสรรค�ด�วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัย ให�เกิดประโยชน�และเพิ่มคุณค-าแก-องค�กรยิ่งขึ้น  

• พิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�เป+นตามกฎหมาย และข�อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย�แห-งประเทศไทย 

• ให�คําปรึกษาอย-างเป+นอิสระและเทีย่งธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล เพื่อลดความ เสี่ยงจากการปฏิบัติไม-ตรงตามหลักการที่หน-วยงานกาํหนดไว� 
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• สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร� เพื่อการบริหารงานและพฒันาการตรวจสอบ  

• จัดให�มีระบบประเมินผลการตรวจสอบตามนโยบายตรวจสอบและกาํหนด KPIsวัดผลของผู�ตรวจสอบและสํานักงานตรวจสอบเพือ่พัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบให�ดียิ่งขึ้น  

• จัดให�มีการตรวจสอบที่เป+นแนวทาง Innovative Auditing 

• กําหนดและพัฒนาแนวทางตรวจสอบให�มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการตรวจสอบที่กาํหนดโดยองค�กรวชิาชีพสากล และส-งเสริมให�
ผู�ตรวจสอบภายในได�รับวุฒิบัตร  

• พัฒนาองค�ความรู� ทักษะและคุณภาพในการตรวจสอบภายในอย-างต-อเนื่อง ตามสภาพแวดล�อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

• ประสานงานกับผู�สอบบัญชีตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

• กําหนดผังบริหารงาน กําลังพล แผนงาน และงบประมาณของสํานักงานตรวจสอบให�สอดคล�องกับการกาํกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลที่ดี  

• ปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิ่มเติม 
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