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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 2557 บริษัทมีร�านอาหารและร�านเบเกอรี่ท่ีดําเนินการอยู!ภายใต�การดําเนินการของ เอส แอนด�
พี รวม 446 สาขา ถือเป3นช!องทางจัดจําหน!ายท่ีสําคัญและทํารายได�หลักของบริษัท ซ่ึงบริษัทได�วางตําแหน!งผลิตภัณฑ�และ
บริการของร�านแยกตามกลุ!มลูกค�าเปAาหมายโดยแต!ละร�านมีความโดดเด!นเฉพาะตัวท่ีแตกต!างกัน ท้ังน้ีเพ่ือให�สามารถเข�าถึง
และครอบคลุมกลุ!มลูกค�าเปAาหมายอย!างท่ัวถึง อาทิ ร�านอาหารและร�านเบเกอรี่ เอส แอนด� พี มุ!งเน�นกลุ!มลูกค�าในวงกว�าง 
(Mass Customization)ในขณะท่ีร�านอาหารแบรนด�อ่ืนมุ!งเน�นกลุ!มลูกค�าท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant) 
โดยสรุปรายละเอียดของร�านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของบริษัท ได�ดังน้ี  

 

กลุ�มร+านอาหารและเบเกอร่ี 
จํานวนสาขา 

กรุงเทพและปริมณฑล ต�างจังหวัด รวม 

S&P Bakery Shop  115 202  317 

S&P Restaurant & Bakery 63 56   119 

Vanilla Group 4 -  4 

BlueCup 2 1 3 

Patio 1 -  1 

Patara 1 -  1 

Grand Seaside - 1  1 

รวม 186 260 446 
 

หมายเหตุ :  บริษัทมีเคาน�เตอร�กาแฟ “BlueCup” อยู!ในร�านอาหารและเบเกอรี่ S&P จํานวน 236 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 แซนวิชและขนมปjง 
พร�อมท้ังอาหารสําเร็จรูปอ่ืน ๆ โดยเน�นทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีสําคัญ ๆในแต!ละภาคของประเทศ 
 

(3) Vanilla Group 

Vanilla Group เป3นกลุ!มร�านอาหารท่ีออกแบบมาเพ่ือเข�าถึงลูกค�ากลุ!มวัยรุ!นและวัยทํางานท่ีทันสมัย มีรสนิยม 
และความเป3นตัวของตัวเอง ร�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 ช็อปปpqงมอลล�) นําเสนอความพิถีพิถันของการสร�างสรรค�เมนู อาทิ พาสต�า สลัด-แซน
วิช และขนมหวานสไตล�ฝรั่งเศส พร�อมท้ังสินค�าท่ีระลึก  

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

มุมในร�านมีความเป3นส!วนตัว จูงใจด�วยการคิดค�นเค�กและขนมญี่ปุsนท่ีหลากหลายเหมือนมารับประทานอาหารท่ีบ�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 และขนมหวานท่ีผสมผสานวัตถุดิบแบบไทย 

� ร+าน  Vanilla Bake Shop 
ร�านขนมอบแบบโฮมเมดคาเฟs ในบรรยากาศแบบ Industrial Look ออกแบบตกแต!งด�วย 

ด�วยวัสดุท่ีเป3นเหล็ก ไม� กระเบ้ือง และมีการเปpดผิวของวัสดุตกแต!งให�เห็นความเป3นธรรมชาติ รูปแบบการจัดเสิร�ฟของเมนู
ร�านจะเน�นเป3นแบบ sharing นอกจากน้ีในร�านยังมีมุมสําหรับบริการอาหารแบบ chef’s table และ cooking workshop 
อีกด�วย  
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(4) Patio: Delicatessen 

ร�านอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลูกค�าเฉพาะกลุ!มท่ีช่ืนชอบอาหารนานาชาติในลักษณะ Home  
Style Cooking ในบรรยากาศเรียบง!าย และสบาย ๆ 

(5) Patara: Fine Thai Cuisine 
บริการอาหารไทยร!วมสมัย สําหรับงานเลี้ยงสังสรรค�เชิงธุรกิจ และโอกาสพิเศษต!าง ๆ รวมท้ังการจัดงานประชุม 

และงานพิธีมงคล ในบรรยากาศวัฒนธรรมไทยอันอบอุ!นสบายแต!มีระดับ และได�รับรางวัลThailand Best Restaurant 
ติดต!อกันมา 9 ป{ 
 

(6) Grand Seaside: Seafood 

ร�านอาหารทะเล และอาหารไทยร!วมสมัยในบรรยากาศสบายๆชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

 

(7) BlueCup Coffee 

ร�าน BlueCup Coffee เป3นจุดจําหน!ายกาแฟสดคุณภาพในร�านเอสแอนด�พี เริ่มต�นข้ึนเป3นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 21  
มกราคม 2545 ท่ี ร.พ. ศิริราช  ซ่ึงในขณะน้ันเป3นช!วงท่ีตลาดกาแฟสดกําลังเริ่มพัฒนาในประเทศไทย  เมื่อหันกลับมาเห็นถึง
ความพร�อมของบริษัท ศักยภาพและทรัพยากรท่ีต�องการให�ร�านเอสแอนด�พี มีกาแฟสดคุณภาพไว�คอยให�บริการจึงถือเป3นจุด
กําเนิดของช่ือ BlueCup Coffee ตั้งแต!น้ันเป3นต�นมา ปjจจุบันกาแฟ BlueCup ในร�านเอสแอนด�พีมีท้ังหมด 236 จุดขายท่ัว
ประเทศ  เปAาหมายในการดําเนินธุรกิจของ BlueCup Coffee  คือเป3นร�านกาแฟช้ันนําท่ีอยู!ในใจของผู�บริโภคคนไทย         
มีกาแฟสดคุณภาพ อาหาร และเบเกอรี่อร!อย ในบรรยากาศแบบสบายๆ  และบริษัทมีแผนท่ีจะขยายร�านกาแฟ BlueCup 
เพ่ือให�ถึงกลุ!มเปAาหมายท้ังประเทศ ท้ังน้ีนอกจากจุดขายในร�านเอสแอนด�พีแล�ว ยังมีการริเริ่มเปpดร�านกาแฟ BlueCup ท่ีเป3น
แบบ ‘standalone store’ ให�บริการอีกด�วย โดยสาขาแรกคือร�านกาแฟ BlueCup ท่ีห�างเซ็นทรัลเวิร�ล และสาขาล!าสุด     
ท่ีเปpดคือท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

1.2 กลุ�มธุรกิจท่ีดําเนินการโดย บริษัทย�อย 

1.2.1 บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟู_ดส' จํากัด 

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

� ร+านไมเซน 
ทงคัตสึไมเซน คือ ร�านอาหารประเภททงคัตสึ หรือ หมูชุบแปAงทอด ท่ีมีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต!ป{ 

ค.ศ. 1965 และได�รับความนิยมจากคนญี่ปุsนท่ัวประเทศ โดยได�รับการขนานนามว!าเป3น “ทงคัตสึท่ีอร�อย..นุ�ม จนใช+ตะเกียบ
ตัดได+” ในป{ 2554 ทงคัตสึไมเซนได�ฉลองการเข�าสู!ป{ท่ี 48 ด�วยการร!วมมือทางธุรกิจกับ S&P เปpดร�านทงคัตสึไมเซนร�านแรก
ในประเทศไทย ท่ีช้ัน B สีลมคอมเพล็กซ� เพ่ือให�คนไทยได�ลิ้มลองทงคัตสึท่ีปรุงด�วยกรรมวิธีท่ีพิถีพิถัน ชุบเกล็ดขนมปjงกรอบ
เบา ราวกับกลีบดอกไม�ท่ีผลิบาน และซอสสูตรเฉพาะทงคัตสึ จนได�ทงคัตสึในฝjนท่ีอร!อยนุ!ม...ไม!เหมือนใคร โดย ณ 31 
ธันวาคม 2557 มีท้ังหมด 6 สาขา    
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1.2.2 บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟู_ดส' (กัมพูชา) จํากัด 
ทุนจดทุนจดทะเบียนเรยีกชําระแล�ว 1,830 ล�านบาท (เทียบเท!า 14.88 ล�านบาท) จัดตั้งบริษัทข้ึนเมื่อวันท่ี 30 

เมษายน 2557 โดยบริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.96 ดําเนินธุรกิจร�านอาหารในประเทศกัมพูชา ปjจจุบันมรี�านอาหารเอส แอนด� พี 
อยู! 1 สาขาคือ ท่ีห�างอิออน มอลล� กรุงพนมเปญ 
 

1.2.3 บริษัท เอส แอนด' พี แอสเซท จํากัด 

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

1.2.4 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 2557 บริษัทมีร�านอาหาร 
ในต!างประเทศ รวม 25 สาขา ใน 7 ประเทศ ดังน้ี  
 

 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 - - - 2 8 - - 10 

Bangkok Beat Bistro - - - - - - 1 1 

รวม 5 1 1 2 14 1 1 25 
 

� 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�ป{กบริหารของ S&P Global เป3นร�านอาหารไทยท่ีนําเสนอความหลากหลายของ 

อาหารไทยท่ีถูกใจผู�บริโภครุ!นใหม!ของศตวรรษท่ี 21 ท่ัวโลก  
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� 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 8 สาขาในประเทศสิงคโปร� และ 2 สาขาในประเทศไต�หวัน และเปpดใหม! 1 สาขาใน
ประเทศมาเลเซีย ภายใต� Brand “Bangkok Beat Bistro” 
 
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
อาหารญี่ปุsนและจําหน!ายผลิตภัณฑ�อาหารภายใต�แบรนด� Umenohana ในประเทศไทย  

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

(1) การเป3นร�านอาหารญี่ปุsนแบบไคเซกิดั้งเดิม 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 เดอะ ไทย คูซีน  จํากัด 

  ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล�ว 40 ล�านบาทโดยบริษัทถือหุ�นร�อยละ 50.00 ดําเนินธุรกิจโรงเรียนสอนทําอาหาร 
เพ่ือส!งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู�ท่ีมีความสนใจในธุรกิจด�านอาหารไทย โดยเปpดดําเนินการ ณ อาคารสํานักงานทองหล!อ 
ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 
(2)  บริษัท ฟู_ดเฮ+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� “ฟูAดเฮ�าส�” (Food house) 
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 (3)  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-ดาสคาเฟs ท้ัง 38 แห!งท่ัวประเทศไทย และจุดขายท้ังในโรงแรม ร�านอาหารไฮเปอร�มาร�เก็ต และ 
ซูเปอร�มาร�เก็ต ช้ันนําท่ัวไป 
 

1.2 วิสัยทัศน'ในการดําเนินงานของบริษัท 

 เราจะก�าวเข�าสู!การดําเนินธุรกิจในป{ท่ี 42 โดยยังคงยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตลอดไป  

 สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 ป{ 2557 เป3นอีกหน่ึงป{ท่ี เอส แอนด� พี ยังคงมุ!งมั่นผลักดันให�ธุรกิจของเราดําเนินต!อไปได�อย!างดีท่ีสุด แม�ว!าการ
ดําเนินธุรกิจของเราจะได�รับผลกระทบมากมายจากสถานการณ�ความไม!สงบท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ รวมท้ังภาวะเศรษฐกิจ
โลกท่ียังกระเตื้องข้ึนมาไม!มากนัก แต!เราได�มีการดําเนินการทางธุรกิจท่ีสําคัญหลายเรื่อง ท้ังการเปpดชอพและสาขาใหม!โดย
เลือกพ้ืนท่ีท่ีผ!านการพิจารณาอย!างรอบคอบว!าเป3นการลงทุนท่ีเหมาะสม มีการปรับปรุงสาขาท่ีเปpดมายาวนานเพ่ือให�สามารถ
คงคุณภาพของการบริการให�ได�ตามมาตรฐานเอส แอนด� พี  
 

สําหรับประเทศในกลุ!ม AEC เรามีการขยายสาขาแห!งแรกท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นับเป3นครั้งแรกท่ีเรานํา
ร�านภายใต�แบรนด� เอส แอนด� พี ไปต!างประเทศ ซ่ึงก็ได�รับการต�อนรับเป3นอย!างดี และกําลังมีแผนจะขยายสาขาเพ่ิมข้ึนอีก 
เช!นเดียวกับประเทศในกลุ!ม AEC อ่ืนๆท่ีเรามีการวางแผนท่ีจะเปpดร�านเพ่ิมข้ึนเพ่ือสร�างความแข็งแกร!งให�กับธุรกิจของเรา 
และเป3นการขยายพ้ืนท่ีการให�บริการอาหารให�ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

 
ในส!วนของสินค�าและการบริการ เรามีการนําเสนอผลิตภัณฑ�ใหม!เพ่ือให�ลูกค�ามีโอกาสได�เลือก สรรอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพ รสชาติอร!อย และมีความหลากหลายมากข้ึน นอกจากน้ันเรายังได�มีการจัดงานพบปะสังสรรค�กับคู!ค�าท่ี
ช!วยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจเรามาตลอดเพ่ือกระชับความสัมพันธ�ให�แน!นแฟAน และเพ่ือร!วมช!วยกันสนับสนุนการผลิตสินค�า
ให�มีคุณภาพเพ่ือลูกค�าของเราทุกท!าน   

 
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู�ถือหุ�น คู!ค�า ลูกค�า รวมท้ังผู�บริหารและพนักงานทุกท!านท่ีให�การ

สนับสนุนบริษัทด�วยดีตลอดมา เราจะยังคงมุ!งมั่นท่ีจะรักษาคุณภาพความเป3น เอส แอนด� พี ในการให�บริการอาหารอร!อย ใน
บรรยากาศดี บริการเยี่ยม รวมท้ังผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม เราจะก�าวเข�าสู!การดําเนินธุรกิจในป{ท่ี 42 โดย
ยังคงยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตลอดไป  
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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 รวมท้ังการออกแบบ
บรรจุภัณฑ�ท่ีสวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของร�านได�รับความนิยมแพร!หลายในกลุ!มลูกค�า ส!งผลให�มีการขยายสาขาอย!าง
รวดเร็วในแหล!งทําเลท่ีสําคัญท้ังในกรุงเทพมหานคร และต!างจังหวัด โดยในป{ 2523 เอส แอนด� พี ได�เปpดตัวสาขาสยาม 
สแควร� 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 

 
ในป{ 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 
 

ในป{ 2533 บริษัทได�มีการขยายฐานลูกค�าไปยังต!างประเทศ โดยได�เปpดร�านอาหารไทยแห!งแรกภายใต�ช่ือร�าน   
“ภัทรา”(Patara Fine Thai Cuisine) ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด�วยต�องการให�ชาวต!างชาติได�ลิ้มรสชาติอาหารไทยท่ี
ดี มีคุณภาพ ซ่ึงก็ได�รับการตอบรับเป3นอย!างดี ประกอบกับความนิยมของอาหารไทยในต!างประเทศมีมากข้ึน จึงมีการขยาย
ร�านอาหารอย!างต!อเน่ือง โดยปjจจุบัน เอส แอนด� พี มีร�านอาหารไทยตั้งอยู!ใน 8 ประเทศท่ัวโลก คือ อังกฤษ สวิสเซอร�แลนด� 
ออสเตรีย ไต�หวัน สิงคโปร� จีน มาเลเซีย และกัมพูชา รวมท้ังสิ้น 26 สาขา ภายใต�แบรนด�ท่ีหลากหลายท้ัง Patara, SUDA, 
Siam Kitchen, Bangkok Jam Bangkok Beat Bistro รวมท้ังแบรนด� S&P ด�วย 
 

บริษัทได�มีการวิจัยและพัฒนาด�านธุรกิจอาหารสําเร็จรูปรวมท้ังอาหารแช!แข็งพร�อมรับประทานและผลิตภัณฑ�     
ไส�กรอกภายใต�แบรนด� “Quick Meal” และ “Premo” เพ่ือตอบสนองต!อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
ผู�บริโภค บริษัทได�ลงทุนด�านการวิจัยและพัฒนาด�านธุรกิจอาหารสําเร็จรูปอย!างต!อเน่ืองเพ่ือให�สินค�าของบริษัทได�รับการ
ยอมรับจากกลุ!มผู�บริโภคเพ่ิมข้ึน โดยเน�นจุดแข็งในด�านคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพ่ือให�การทํา
ธุรกิจครบวงจรเพ่ิมข้ึน กลุ!มเอส แอนด� พี ได�มีการขยายฐานการให�บริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี ภายใต�แบรนด� “Caterman” 
บริการจัดส!งอาหารถึงบ�านและบริการอาหารปp�นโต (Delivery: 1344) นอกจากน้ี เพ่ือให�การบริการของบริษัทครอบคลุมกลุ!ม
ลูกค�าได�กว�างขวางมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุ!มท่ีช่ืนชอบอาหารญี่ปุsน บริษัทก็ได�นําร�าน Maisen ซ่ึงเป3นร�านหมูทอดท่ีมีช่ือเสียง
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ท่ีสุดในกรุงโตเกียวมาเปpดบริการนอกประเทศญี่ปุsนเป3นครั้งแรกในป{ 2555 และในป{ 2556 ได�นําร�านอาหารญี่ปุsนแนวไคเซกิ
ดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียงมากของญี่ปุsน คือร�าน Umenohana มาเปpดให�บริการครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุsน  

 
ในป{ 2557 ซ่ึงเป3นป{ท่ีบริษัทดําเนินการมาครบ 41 ป{ บริษัทยังคงมีความมุ!งมั่นในการพัฒนาและสร�างผลิตภัณฑ�

ใหม!ๆอย!างต!อเน่ืองเพ่ือความเป3นผู�นําด�านธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร รวมท้ังการบริการท่ีครอบคลุมช!องทาง
การจําหน!ายต!างๆในตลาดท้ังในประเทศและต!างประเทศโดยมีหลักปฏิบัติท่ียึดถือตลอดมา คือการนําเสนอสินค�าท่ีมีคุณภาพ
ดี มีคุณค!ามาตรฐานสากลเพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�ดีท่ีสุด  
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1.4 โครงสร+างการถือหุ+นของกลุ�มบริษัท  

 
 
 
 
 
 
                          99.96%                  99.93%                80.00%                                 50.00 %            49.97%                   

 
 
 
                     
                                96.00%                                                                         62.00% 

 
                 
 
       
                               50.00%                                 50.00%                              

 
 
 
   
                              52.25%                                                                                     91.86% 
             40.80% 

 
 
                                   
                                 

            96.00% 
 

 

             

                                                                                           

                                                                                                        

                                                                                   
    หมายเหตุ   
 *  ยังไม!เปpดดําเนนิงาน 
   
                                                                                  

                                                                                                         

 

บมจ.เอส แอนด' พี ซินดิเคท 

บจ.เอส แอนด' พี 
โกลเบิล 

บจ.เอชดี ดิสทริบิวเตอร'ส 
(ประเทศไทย) 

บจ.เอส แอนด' พี 
อินเตอร'เนช่ันแนล ฟู_ดส'   

บจ. เอส แอนด' พี 
เรสทัวรองท' (อังกฤษ) 

ภัทรา (เจนีวา) 
เอสเอ(สวิสเซอร'แลนด') 

ภัทรา ไฟน' ไทย คูซีน (พีทีอี) 
จํากัด (สิงคโปร') 

เอส เค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จํากัด 
(สิงคโปร') 

 ภัทรา เรสทัวรองท� เวียนนา   
จีเอม็บีเอช (ออสเตรีย) 

บจ.ภัทรา อินเตอร'เนช่ันแนล  
เรสทัวรองท' แมนเนจเมนท' (จีน) 

 

บจ.เอส แอนด' พี  
แอสเซท 

บจ. บางกอกแจม 
(ไต+หวัน) 

บจ. ภัทรา ไฟน� ไทย คูซีน*  
(สหราชอณาจกัร) 

บจ.บางกอกแจมเอสดีเอ็น บีเอชดี 
(มาเลเซีย) 

 

บจ.เอส แอนด' พี 
อินเตอร'เนช่ันแนล ฟู_ดส'  

( กัมพูชา) 

บจ.ฟู_ดเฮ+าส' เคเทอร'ร่ิง  
เซอร'วิสเซส 

บจ. อุเมะโนะฮานะ 
เอส แอนด' พี 

 99.99%  59.99  47.99%             

บจ .เดะ ไทย  
คูซีน 

บจ. สุดา* 
  (สหราชอณาจักร) 

 96.00%             

 50.00%           

 50.00%             
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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 ขนมปjง ขนมไทย ผลิตภัณฑ�     
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปp อาหารและเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง      
เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ บริการส!งอาหารถึงบ�าน บริการจัดเล้ียง      
โทรศัพท� : +66 (0) 2785-4000  นอกสถานท่ี  บริหารและลงทุนเปpดร�าน     
โทรสาร : +66 (0) 2785-4040  อาหารไทยในต!างประเทศ     
   
บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟู_ดส' ดําเนินกิจการร�านอาหารญ่ีปุsน  ภายใต�ช่ือ   500,000 499,970 99.99% 
จํากัด  "MAISEN”     
เลขท่ี 2034/100   
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปp       
โทรศัพท� : +66 (0) 2785-4000        
โทรสาร : +66 (0) 2785-4506    
   
บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟู_ดส' 
(กัมพูชา)  จํากัด 

ดําเนินกิจการร�านอาหาร ภายใต�ช่ือ  “S&P 
Restaurant” และ “BlueCup” 

45,750 45,730 99.96% 

Level 6th, Phnom Penh Tower, ในประเทศกัมพูชา     
No. 445, Preah Monivong Boulevard,   
Sangkat Beoung Prolit, Khan7 Makara,       
Phnom Penh, Cambodia       
Tell : +855 23 901 415       
โทรสาร : - 
 

  

บริษัท เอส แอนด' พี แอสเซท จํากัด          

เลขท่ี 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสุขุมวิท 26 
ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 
เพ่ือให�ร�านอาหารเช!า 

10,000 9,993 99.93% 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ      
โทรศัพท� : +66 (0) 2185-1313   
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290   
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  จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น) อัตรา  
ชื่อ / ท่ีตั้ง ธุรกิจหลัก จํานวน จํานวนหุ+น การถือหุ+น  

   หุ+นรวม ท่ีถือ (ร+อยละ)  

   
บริษัท เอส แอนด' พี โกลเบิล จํากัด ประกอบกิจการร�านอาหารไทยในต!างประเทศ 500,000 400,000 80.00% 
เลขท่ี 2034/100 โดยมีบริษัทในเครือ 10 บริษัท  ดังน้ี  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปp   
เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ   
โทรศัพท� : +66 (0) 2785-4000        
   
บริษัท เอส แอนด' พี เรสทัวรองท' จํากัด * ประกอบกิจการร�านอาหารไทย ภายใต�ช่ือ 100,000 96,000 96.00% 
Suite 4.16 "ภัทรา"   ปjจจุบันมี  4 สาขา  และ  
130 Shaftesbury Ave, London,  ภายใต�ช่ือ “สุดา”  ปjจจุบันมี  1 สาขา  
W1D 5EU,UK   
Tel : (44) 020 7031 1168,  020 7031 1169   
Fax : (44) 020 7031 1167   
   
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ * ประกอบกิจการร�านอาหารไทย ภายใต�ช่ือ 200 124 62.00% 
No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207,  "ภัทรา"  ท่ีกรุงเจนีวา  ปjจจุบันมี 1 สาขา  
Geneva Switzerland   
Tel : (4122) 735-0517   
Fax : (4122) 735-0538   
   
ภัทรา ไฟน' ไทย คูซีน (พีทีอี) จํากัด * ประกอบกิจการร�านอาหารไทย ภายใต�ช่ือ    600,000 300,000 50.00% 
จดทะเบียนเปล่ียนช่ือมาจาก บริษัท ธีม ฟูดส� (พีทีอี) 
จํากัด ** 211 Henderson Road #05-03 

"ภัทรา"  ท่ีประเทศสิงคโปร� ปjจจุบันมี 1 สาขา  

Singapore 159552      
Tel : (65) 6411-4990   
Fax : (65) 6411-4991      
       
เอส เค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จํากัด * 
211 Henderson Road #05-03 
Singapore 159552 
Tel : (65) 6411-4990 
Fax : (65) 6411-4991 

 

ประกอบกิจการร�านอาหารไทย ภายใต�ช่ือ 

สยามคิทเช!น"  ปjจจุบันมี 5 สาขา 
และช่ือ“บางกอกแจม” ปjจจุบันมี 8 สาขา 

 

300,000 150,000 50.00% 
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  จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น) อัตรา  
ชื่อ / ท่ีตั้ง ธุรกิจหลัก จํานวน จํานวนหุ+น การถือหุ+น  

   หุ+นรวม ท่ีถือ (ร+อยละ)  
 

บริษัท ภัทรา ไฟน' ไทย คูซีน จํากัด       
Sutherland  House , 1795 London Road , 
Leigh on Sea  Essex  

 
ประกอบกิจการร�านอาหารไทย ภายใต�ช่ือ 
"ภัทรา"  ท่ีสหราชอณาจักร  
ปjจจุบันยังไม!เปpดดําเนินกิจการ   

1 0.96 96.00%
 

SS9 2RZ, UK   
Tel : +44 (0) 20 8874 6503 
 

  

บริษัท  สุดา จํากัด   ประกอบกิจการร�านอาหารไทย ภายใต�ช่ือ   1 0.69 96.00% 
Sutherland  House , 1795 London Road , 
Leigh on Sea  Essex 

"สุดา"  ท่ีสหราชอณาจักร 
ป ัจจุบันยังไม!เปpดดําเนินกิจการ   

 

SS9 2RZ ,UK 
Tel : +44 (0) 20 7240 8010 

  

      
บริษัท ภัทรา อินเตอร'เนช่ันแนล  เรสทัวรองท'  ประกอบกิจการร�านอาหารไทย ภายใต�ช่ือ  4,000,000 3,650,000 91.25% 
แมนเนจเมนท' (ปvกกิ่ง) จํากัด *  "ภัทรา"  ปjจจุบันมี 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�านอาหารไทย ภายใต�ช่ือ    1,200,000 1,116,600 93.05% 
Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 /    
Graben 27 – 28 / Top.Nr.7   

"ภัทรา"  ปjจจุบันมี 1 สาขา  

1010 Wien / Vienna, Austria   
Tel :    +43 199 719 38   
Fax :   -   
   
บริษัท  บางกอกแจม  จํากัด *** 
1F, No.12, Ln.247, Sec 1, Dun-hua S. RD., 
Taipei, Taiwan 
Tel  :  (8862) 2731-5288 
Fax  :  (8862)2731-5243 
 

ประกอบกิจการร�านอาหารไทย ภายใต�ช่ือ 
“บางกอกแจม"  ปjจจุบันมี 2 สาขา 
 

5,000,000 2,500,000 50.00% 
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  จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น) อัตรา 

ชื่อ / ท่ีตั้ง ธุรกิจหลัก จํานวน จํานวนหุ+น การถือหุ+น 
   หุ+นรวม ท่ีถือ (ร+อยละ) 

  
บริษัท บางกอกแจม เอสดีเอ็น บีเอชดี****  ประกอบกิจการร�านอาหารไทย ภายใต�ช่ือ 350,000 174,999 49.99%

No.79A Jalan SS 21/37 Damansara “บางกอก บีช บิสโทร” ปjจจุบันมี 1 สาขา 
Utama 47400 Petaling Jaya Selangor  
Darul Ehsan Malaysia  
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001 
 
บริษัท  อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด'  พี จํากัด 
เลขท่ี 2034/100 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปp 
เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท� : +66 (0) 2785-4000 
 
บริษัท เดอะ ไทย คูซีน จํากัด 
เลขท่ี 457-457/1-6 ซอยสุขุมวิท 55  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
โทรศัพท� : +66 (0) 2636-6901 
โทรสาร :  +66 (0) 2636-7660 
 
บริษัท ฟู_ดเฮ+าส' เคเทอร'ร่ิง เซอร'วิสเซส  จํากัด 
เลขท่ี 234 ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)   
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท� : +66 (0) 2741-8800 
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260 
 
บริษัท  เอชดี ดิสทริบิวเตอร'ส (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขท่ี 539/2 อาคารมหานครยิบซ่ัม ช้ัน 20 
ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทรศัพท� : +66 (0) 2696-1000 
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001 
 

 
 
ดําเนินกิจการภัตรคารอาหารญ่ีปุsน  และ 
ผลิตภัณฑ�อาหาร ภายใต�ช่ือ “UMENOHANA”   
 
 
 
 
เนินกิจการโรงเรียนสอน ภายใต�ช่ือ 
“โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี” 
 
 
 
 
ให�บริการด�านโภชนาการท่ีหลากหลาย 
ในลักษณะแคนทีนหรือรับทําอาหารให�กับ 
กลุ!มสถาบันต!าง ๆ เช!น โรงพยาบาล 
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต!าง ๆ 
 
 
นําเข�าและจัดจําหน!ายไอศกรีม 
ภายใต�ช่ือ "ฮาเก�น-ดาส" 

250,000

400,000

10,000

200,000

150,000

200,000

4,997

95,996

60.00%

50.00%

49.97%

47.99%
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หมายเหตุ * 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   
        บริษัท เอส แอนด� พี ฟูAดส� โซลูช่ัน จํากัด มิได�แสดงรายละเอียดไว�โครงสร�างผู�ถือหุ�นเน่ืองจากได�หยุด

ดําเนินกิจการและได�จดทะเบียนชําระบัญชีแล�วเม่ือวันท่ี  10 ตุลาคม 2557 
                          บริษัท ภัทรา ไต�หวัน จํากัด และบริษัท พาทิโอ อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด มิได�แสดงรายละเอียดไว�

โครงสร�างผู�ถือหุ�นเน่ืองจากได�หยุดดําเนินกิจการและได�จดทะเบียนชําระบัญชีแล�วในระหว!างป{ส้ินสุดวันท่ี 
30 ธันวาคม 2557 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร+างรายได+ 

2.1.1 ธุรกิจร+านอาหารและร+านเบเกอร่ีในประเทศ 

 ในป{ 2557 กลุ!มบริษัทมีรายได�จากการขายและบริการจํานวน 7,257 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป{ก!อน
เป3นจํานวน 257 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 3.67 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 498 ล�านบาท ซ่ึงลดลงจากป{ก!อน 128 
ล�านบาท คิดเป3นอัตรากําไรท่ีลดลงร�อยละ 20.45 โดยสาเหตุสําคัญมาจากรายได�จากการขายในประเทศมีการเติบโตน�อยกว!า
ท่ีคาดการณ�ไว� โดยมีอัตราการเติบโตเพียงร�อยละ 2.69 ซ่ึงเป3นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว และการเข�ามาของธุรกิจ
อาหารจากต!างประเทศ อย!างไรก็ตามในป{ 2557 กลุ!มบริษัทได�มีการขยายธุรกิจเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตอย!าง
ต!อเน่ือง โดยมีการเปpดร�านอาหารและเบเกอรี่ช�อพ ภายใต�แบรนด� “S&P” จํานวน 437 จุดขาย นอกจากน้ันยังได�ขยายธุรกิจ
ร�านอาหารญี่ปุsนประเภทหมูทอด ทงคัตสึ ภายใต�แบรนด� “Maisen” โดยในป{ 2557 เปpดเพ่ิมอีก 3 สาขา และในเดือน
มิถุนายน 2557 บริษัทได�ขยายธุรกิจร�านอาหารไทย ภายใต�แบรนด� “S&P”  ในประเทศกัมพูชา ซ่ึงจากการขยายตัวของ
ยอดขายในต!างประเทศดังกล!าว ส!งผลให�สัดส!วนของรายได�จากต!างประเทศเพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 12.75 ในป{ 2556 เป3นร�อยละ 
14.02 ในป{ 2557  
 

 รายได+จากการขายและบริการ 
 รายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจาก 7,000  ล�านบาท ในป{ 2556  เป3น 7,257 ล�านบาทในป{  2557  หรือมี
อัตราการขยายตัวร�อยละ 3.67 สามารถแบ!งแยกตามประเภทช!องทางการจัดจําหน!ายได� ดังน้ี 

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

ช!องทางการจําหน!าย 
ป{ 2557 ป{ 2556 เพ่ิมข้ึน (ลดลง ) 

ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ   5,528  76.17   5,382  76.89 2.84 

ธุรกิจขายส!งอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป 711 9.80 722 10.31 (2.49) 

ธุรกิจร�านอาหารในต!างประเทศ 1,017 14.02 892 12.74 14.01 

อ่ืน ๆ *  1 0.01 4 0.06 (82.50) 

รวมท้ังสิ้น  7,257 100.00 7,000 100.00  3.67 
* รายได�จากการให�เช!าสถานท่ีแก!บุคคลภายนอก 
 

(1) ธุรกิจร+านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ 

ในป{ 2557 รายได�จากธุรกิจน้ีมีสัดส!วนร�อยละ 76.27 ของรายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน 
ของป{ก!อนเป3นจํานวน 153 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 2.84 อันเน่ืองมาจากยอดขายของร�านอาหารและเบเกอรี่
ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปpดจุดขายเพ่ิมเติม ท้ังแบรนด� “S&P” และ แบรนด� “Maisen” ซ่ึงในป{ 2557
บริษัทมีการขยายสาขาร�านอาหารและเบเกอรี่ภายใต�แบรนด�ต!างๆภายในประเทศจํานวน 33 สาขา โดยแบ!งเป3นร�านอาหาร 
15 สาขา และร�านเบเกอรี่ 18 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ วันสิ้นป{ 2557 มีจํานวน  446 สาขา โดยแบ!งเป3นร�านอาหาร 
126 สาขา และร�านเบเกอรี่  320 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ!งเน�นการเปpดสาขาใหม!สําหรับแบรนด� “S&P” ในพ้ืนท่ีกรุงเทพ 
และปริมณฑล เน่ืองจากบริษัทมองเห็น ศักยภาพและกําลังซ้ือของผู�บริโภคท่ีมีแนวโน�มท่ีดีข้ึนและเป3นกลุ!มลูกค�าเปAาหมาย
หลักของบริษัท นอกจากน้ีบริษัทยังได�มีการวางแผนกลยุทธ�ทางการตลาดในด�านการส!งเสริมการขายผ!านสื่อโฆษณาออนไลน� 
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ซ่ึงสามารถเข�าถึงกลุ!มเปAาหมายหลักได�อย!างท่ัวถึง เป3นการสร�างความรู�สึกท่ีดี มั่นใจและรับรู�ในคุณภาพของผลิตภัณฑ�ตรา
สินค�า (แบรนด�) “S&P” อย!างต!อเน่ือง 
 

(2) ธุรกิจขายส�งอาหารและเบเกอร่ีสําเร็จรูป 

ในป{ 2557 รายได�จากธุรกิจน้ีมสีัดส!วนร�อยละ 9.70 ของรายได�จากการขายและบริการ ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของ ป{ก!อนเป3นจํานวน 18 ล�านบาท โดยมีอัตราการลดลดร�อยละ 2.49 เน่ืองจากธุรกิจ Modern Trade ในปjจจุบันเริม่ผลิต
สินค�าใน แบรนด�ของตัวเอง ซ่ึงสินค�าบางรายการเป3นสินค�าท่ีทางบรษัิทเคยจําหน!ายให�แก!กลุ!มธุรกิจน้ี ทําให�รายได�จากกลุ!ม
ธุรกิจน้ีลดลง แต!ในขณะเดียวกันบริษัทได�ใช�กลยุทธ�การขยายฐานลูกค�าโดยเพ่ิมช!องทางการจัดจําหน!าย เพ่ือให�เข�าถึงกลุ!ม
ลูกค�าและการจัดหากลุ!มพันธมิตรร�านค�ารายใหม!ท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจให�มีการเติบโตเพ่ิมข้ึน 

 

(3) ธุรกิจร+านอาหารในต�างประเทศ 

ในป{ 2557 รายได�จากธุรกิจน้ีมีสัดส!วนร�อยละ 14.02 ของรายได�จากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกันของป{ก!อนเป3นจํานวน 125 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 14.01 กลุ!มบริษัทก็มีรายได�เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ร�านอาหารไทยในต!างประเทศของบริษัท เป3นท่ียอมรับถึงมาตรฐานของคุณภาพของอาหารและการให�บริการ ท้ังแบรนด�
“Patara” ท่ีเป3นท่ีรู�จักและประสบความสําเร็จอย!างดีเยี่ยมในประเทศอังกฤษ และแบรนด�“Bangkok Jam” ซ่ึงเป3นแบรนด�ท่ี
ได�รับความนิยมอย!างมากในประเทศสิงคโปร� โดยในป{ 2557 มีการเปpดสาขาใหม! จํานวน 4 สาขา และการขยายธุรกิจ
ร�านอาหารภายใต�แบรนด� “S&P” ในประเทศกัมพูชา 

 

2.1.2 รายได+แยกตามรายผลิตภัณฑ'  

รายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจาก 7,000 ล�านบาท ในป{ 2556 เป3น 7,257 ล�านบาทในป{ 2557 หรือมีอัตรา
การขยายตัวร�อยละ 3.67 สามารถแบ!งแยกตามประเภทช!องทางการจัดจําหน!ายได� ดังน้ี 

 

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

ผลิตภณัฑ� 
ป{ 2557 ป{ 2556 เพ่ิมข้ึน (ลดลง ) 

ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ 

เบเกอรี่  3,145 43.34 3,144 44.92 0.03 

อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ 2,247 30.96 2,117 30.24 6.14 

อาหารในต!างประเทศ 1,017 14.02 892 12.74 14.01 

ผลิตภณัฑ�อาหาร ** 605 8.33 625 8.93 (3.20) 

ผลิตภณัฑ�อ่ืน ๆ ***  243 3.35 222 3.17 9.46 

รวมท้ังสิ้น  7,257 100.00 7,000  100.00 3.67 
**  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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          ในป{ 2557 ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ยังคงครองสัดส!วนส!วนแบ!งรายได�จากการขายและบริการสูงท่ีสุด คือร�อยละ 43.34 
ในขณะท่ีสัดส!วนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยู!ท่ีร�อยละ 30.96 ด�านอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ!มเบเกอรี่ มี
อัตราการเติบโตอยู!ท่ีร�อยละ0.03 เน่ืองจากกระแสเรื่องการรักษาสุขภาพและการมีแบรนด�ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่จากผู�ขายราย
ใหม!และแบรนด�จากต!างประเทศ จึงส!งผลให�อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ�เบเกอรี่มีสัดส!วนท่ีน�อยลง ส!วนอาหารและ
เครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตราร�อยละ 6.14 โดยบริษัทได�มีการพัฒนารายการอาหารใหม! ๆ โดยเพ่ิมรายการ
อาหารเพ่ือสุขภาพ การจัดกลุ!มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต!าง ๆ การส!งเสริมการขายในรูปแบบต!างๆ ซ่ึงทําให�บริษัทได�รับ
การตอบรับจากกลุ!มลูกค�าเป3นอย!างดี 
 
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ'และบริการ 

 
2.1.2 ผลิตภัณฑ'เบเกอร่ี 

จากการเป3นผู�นําด�านธุรกิจเค�กและเบเกอรี่ ภายใต�แบรนด� เอส แอนด� พี มากกว!า 41 ป{ บริษัทได�มีการพัฒนาและ
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�วาง 

ใจในความเป3นผู�เช่ียวชาญด�านศิลปะการทําเค�ก ทําให�เรายิ่งมุ!งมั่นรักษาคุณภาพทุกข้ันตอน ตั้งแต!การคัดสรรส!วนประกอบ 
วัตถุดิบ และกรรมวิธีในการผลิตให�ได�เค�กท่ีมีรสสัมผัสท่ีกลมกล!อม หอมมัน อย!างดีท่ีสุด และบริษัทไม!หยุดพัฒนารูปแบบ
ใหม!ๆในการสร�างสรรค�ตกแต!งเพ่ือให�เป3นท่ีถูกใจลูกค�าทุกกลุ!มให�มากท่ีสุด บริษัทตั้งใจท่ีจะให�เค�กแสนอร!อยจากเอส แอนด� พี 
เป3นตัวแทนส!งมอบความสุขทุกโอกาสให�กับคนพิเศษ โดยเฉพาะในช!วงเทศกาลแห!งความสุขของทุกๆป{ 
 

(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 โดย
ในป{ 2557 น้ี เอส แอนด� พี ได�นําเสนอคัพเค�กรสชาติใหม!คือ คัพเค�กพีนัทบัทเทอร� และคัพเค�กพีนัทเรดเวลเวท  
 

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

ท่ีเปลี่ยนไปของผู�บริโภค โดยมีหลายรสชาติให�เลือกรับประทาน ทุกๆรายการเราเลือกสรรวัตถุดิบช้ันดีและควบคุมการผลิต  
ทุกข้ันตอนตามมาตรฐาน 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 
แปAงพาย/พัฟ ของเอส แอนด� พี โดดเด!นเฉพาะตัว เพราะเราใช�วิธีรีดพับแปAงสลับเนยสดถึง 144 ช้ัน ทําให�แปAงพายของเอส 
แอนด� พี กรอบ เบา “กลุ!มครัวซองท� เดนิช” เน้ือแปAงนุ!ม ชุ!มฉํ่าด�วยเนยสดแท�ๆ มีให�เลือกท้ังครัวซองท�สไตล�ฝรั่งเศส 
ครัวซองท�ฮอทดอกโรล และเดนิชผักโขม และ“กลุ!มพิซซ!า” สามารถทานเล!นได�เลย รสชาติเข�มข�นในแบบฉบับของไทยสไตล�  

 
(5) ขนมปvง: Fresh Bread 

ขนมปjง แบ!งเป3น “กลุ!มขนมปjงมีไส�” เป3นขนมเน้ือนุ!มมีรูปมีไส�ต!างๆ ท้ังไส�เค็มและไส�หวาน และขนมปjงแซน    
วิช เป3นขนมปjงแผ!นท่ีมีหลากหลายรสชาติ นอกจากน้ี เอส แอนด� พี ยังให�ความสําคัญกับผลิตภัณฑ�ทีดีต!อสุขภาพโดยบริษัท
ได�แนะนําผลิตภัณฑ�ใหม!ๆมารองรับผู�บริโภคท่ีใส!ใจคุณภาพ อาทิ ขนมปjงข�าวกล�องงอก ขนมปjงนมไฮแคลเซียม ขนมปjง
ฟjกทอง ขนมปjงแครอท  

 
(6) คุกกี:้ Cookies 

บริษัทได�ใช�ส!วนผสมของเนยสดแท�ๆ จึงทําให�คุกก้ีเอส แอนด� พี มีความหอมกรอบและอร!อย มีให�เลือก
รับประทานหลากหลายรูปแบบในบรรจุภัณฑ�ท่ีสวยงาม คุกก้ีคลาสสิค รส นม เนย กาแฟ และใบเตย  คริสป{qไลท� รสอัลมอนด� 
ช็อกโกแลตชิพ และพิสทาชิโอ คุกก้ีเดนิช คุกก้ีแฟนซี รสเนย ทีรามิสุ ช็อกโกแลต มอลท� และคาราเมล คุกก้ีพรีเมียม รส
ช็อกโกแลตชิพ อัลมอนด� เอิร�ลเกรย� และมอคค!าอัลมอนด� และ ชอร�ตเบรดท่ีมีปริมาณเนยสดมากกว!าคุกก้ีอ่ืนๆ สําหรับป{ 
2557 น้ี ทางบริษัทได�นําเสนอคุกก้ีลาวา (Lava Cookie) ซ่ึงเป3นคุกก้ีพรีเมียมท่ีสอดไส�ช็อกโกแลตเข�มข�น โดยมีสองแบบให�
เลือกคือ คุกก้ีช็อกโกแลตลาวา และคุกก้ีช็อกโกแลตชิพลาวา 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีแบรนด� เดลิโอ (Delio) คุกก้ี เพ่ือนําเสนอคุกก้ีหลากหลายชนิด เพ่ือขยายฐานของกลุ!ม
ลูกค�าให�มากข้ึน โดยมจํีาหน!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!ละป{ 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 โดยในป{ 2557 เอส แอนด� พี ได�นําเสนอ    
ขนมไหว�พระจันทร�รสชาติใหม!คือ ไส�แครนเบอร�รี่ & เอิร�ลเกรย�  
 

(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!อเน่ือง  
 

(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  

 

(3) วุ+นคาราจีแนน: Jelio Jello 

เป3นการคิดค�นขนมเจลลี่ ซ่ึงสามารถนําลงในสายการผลิต เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินค�า เจลลี่ คารา 
จีแนนสําเร็จรูปท้ังในรูปแบบเจลลี่ผสมเน้ือผลไม�และเจลลี่พร�อมดื่มผสมนํ้าผลไม�ให�วิตามินซีสูง  

 

(4) ผลิตภัณฑ'ปรุงแต�งอาหาร: Royallee 

ผลิตภัณฑ�ปรุงแต!งอาหาร (Dry Mix) ผ!านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ได�แก! สีผสมอาหาร แปAง 
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  
 
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 รวมถึงการบริการปp�นโตท่ีจัดส!งอาหารถึงบ�านในแต!ละมื้อทุกวันโดยเน�นให�ความสําคัญเรื่องคุณภาพ ความสดใหม!และ
ความรวดเร็วในการบริการ  
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(2) บริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี: Caterman 

บริการจัดเลีย้งสําหรับทุกโอกาสสาํคัญ ด�วยเมนูหลากหลาย ใส!ใจทุกรายละเอียด สามารถนําเสนอรูปแบบ 
การจัดเลี้ยงครบวงจร ท้ังอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุกๆแบรนด� 
 
2.3. การตลาดและภาวการณ'แข�งขัน 
 นโยบายการตลาดท่ีบริษัท ยึดถือเป3นปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 41 ป{ 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 ปjจจุบันธุรกิจ เอส แอนด� พี เป3นแบรนด�หลักซ่ึงเป3นธุรกิจ
ร�านอาหารและเบเกอรี่ท่ีให�บริการแก!กลุ!มลูกค�าหลากหลายและทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจากน้ี  เอส แอนด� พี ยังมี
บริการจัดส!งอาหารถึงบ�าน บริการอาหารปp�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 

41 ป{ 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�ก และคุ�กก้ีลิขสิทธ์ิ  
โดราเอมอน แองกรี้เบริด� เค�กชิฟฟอนแคนเบอรี่ นอกจากน้ียังได�พัฒนาผลิตภัณฑ�สําหรับกลุ!มเปAาหมายคนรุ!นใหม! เช!น     
ฮอกไกโดคิวบ�เค�ก ฮอกไกโดโรลเค�ก ซ่ึงได�รับการตอบรับจากผู�บริโภคอย!างดี ทางด�านอาหาร เอส แอนด� พี ให�ความสําคัญ
กับไลฟ�สไตล�ของผู�บริโภคท่ีเน�นในเรื่องความอร!อยหลากหลาย และประโยชน�ต!อสุขภาพ โดยการสร�างสรรค�เมนูใหม!ออกมาใน
รูปแบบนานาชาติ และ การผสมผสาน ระหว!างอาหารไทย กับ อาหารชาติอ่ืน ๆ แต!ยังคงไว�ซ่ึงความอร!อยแบบคุณภาพด�วย
วัตถุดิบช้ันดี เช!น เมนูปลาแซลมอนจากนอร�เวย� หรือเทศกาลปลาคอด  

ทางด�านบรรจุภัณฑ�บริษัทเน�นด�านการพัฒนาบรรจุภัณฑ�มาโดยตลอดและเป3นผู�นําด�านการพัฒนาบรรจุภัณฑ� 
สวยงามสําหรับผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ และคุ�กก้ี ซ่ึงเป3นปjจจัยสําคัญอย!างหน่ึงท่ีช!วยในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�ของผู�บริโภค 
เพ่ือมอบเป3นของขวัญในโอกาสต!าง ๆ 
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(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!วงเทศกาลป{ใหม! ภายใต�แนวความคิด “เอส แอนด� พี พูดแทนความรู�สึก ให�เค�กและคุกก้ี เอส แอนด� พี พูดทุกความรู�สึก 
ทุกคําอวยพรแทนคุณ” อีกท้ังบริษัทยังจัดให�มีรายการส!งเสริมการขายในรูปแบบต!าง ๆ ในแต!ละเดือนโดยเฉพาะในเทศกาล
สําคัญต!าง ๆ 

 
(3) การกําหนดราคา 

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภณัฑ�โดยคํานึงถึงปjจจัยต!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!าเป3นปjจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจึงได�มีการจัดโปรแกรมการ 

พัฒนาศักยภาพของพนักงานหน�าร�าน เพ่ือให�ทํางานด�วยความสุขและความสนุกโดยจัดอบรมให�ความรู�ในด�านผลิตภัณฑ� 
รวมท้ังเทคนิคการขาย และความเข�าใจในเรื่องกิจกรรมส!งเสริมการขายและโปรแกรมการแข!งขันการแนะนําผลิตภัณฑ�      
ในเทศกาลต!างๆ  

 
(5) ด+านการเลือกทําเลเป|ดสาขา 

ในป{น้ีบริษัทมีการขยายสาขาร�านอาหารและเบเกอรี่ภายใต�แบรนด�ต!างๆ ภายในประเทศจํานวน 33 สาขา โดย 
แบ!งเป3นร�านอาหาร 15 สาขาและร�านเบเกอรี่ 18 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ วันสิ้นป{ 2557 ท่ี 453 สาขา โดยแบ!งเป3น
ร�านอาหาร 133 สาขาและร�านเบเกอรี่ 320 สาขา ซ่ึงวิธีการท่ีจะเลือกน้ันบริษัทต�องทําการสํารวจความต�องการของตลาด
ก!อนเพ่ือใช�ในการตัดสินใจในเรื่องรูปแบบของสาขารูปแบบของอาหาร และขนาดพ้ืนท่ีเพ่ือให�ตอบสนองความต�องการของ
ตลาดให�มากท่ีสุด 
 
2.3.2 สภาวะเศรษฐกจิและการแข�งขนั 
 โดยภาพรวมของธุรกิจร�านอาหารในป{ 2557 พบว!าปjจจัยด�านการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศ สถานการณ�
ความไม!แน!นอนทางการเมือง หน้ีสินภาคครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน และภาวะค!าครองชีพท่ีสูงมากข้ึนทําให�ผู�บริโภคลดการจับจ!ายใช�
สอยสินค�าและการรับประทานอาหารนอกบ�านลง ในขณะท่ีการแข!งขันภายในธุรกิจร�านอาหารเองก็มีความรุนแรงเพ่ิมสูงข้ึน
อันเน่ืองมาจากผู�ประกอบการรายเดิมมีการขยายสาขาและแบรนด�ใหม!ๆเพ่ิมข้ึน พร�อมๆกับการเข�าสู!ตลาดของผู�ประกอบการ
รายใหม!ๆ นอกจากน้ีผู�ประกอบการแต!ละรายยังต�องเผชิญกับความท�าทายท้ังในเรื่องของการบริหารต�นทุนและค!าใช�จ!าย
ธุรกิจอันเป3นผลเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของ ต�นทุนวัตถุดิบ ค!าเช!าพ้ืนท่ี ค!าขนส!ง และค!าจ�างแรงงาน และเรื่องอาหาร
ทางเลือกใหม!ๆ ท้ังอาหารพร�อมปรุงและอาหารพร�อมรับประทานท่ีมีหลากหลายและมีความสะดวกสบายมากกว!าการออกไป
รับประทานอาหารนอกบ�าน 
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สําหรับภาพรวมผลการดําเนินงานของ เอส แอนด� พี ในป{ 2557 น้ัน ในช!วงครึ่งป{แรกบริษัทได�รับกระทบจากปjญหา
เศรษฐกิจและการเมือง ท่ีส!งผลให�ตลาดอยู!ในสภาวะถดถอย ทําให�ผลการดําเนินงานเติบโตต่ํากว!าเปAาหมายท่ีต�องการ อย!างไร
ก็ตามในช!วงครึ่งป{หลังผลการดําเนินงานได�ปรับตัวดีข้ึนเน่ืองจากบริษัทได�เน�นกลยุทธ�การทําการตลาดด�วยการปรับรูปแบบ
ดีไซน�ร�านให�ทันสมัยข้ึน การจัดโปรโมชันราคาสินค�า การออกผลิตภัณฑ�นวัตกรรมใหม! เช!น ลาวาคุ�กก้ี การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ�ใหม!ๆ เพ่ือนําเสนอขายสินค�าให�น!าสนใจข้ึน เช!น กล!องของขวัญป{ใหม!  ซ่ึงได�รับการตอบรับด�วยดีจากลูกค�า ประกอบกับ
ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 เป3นช!วงเทศกาลขนมไหว�พระจันทร� และเทศกาลป{ใหม! ซ่ึงเป3นช!วงการขายท่ีผลิตภัณฑ�ต!างๆของบริษัท
เป3นท่ีต�องการและได�รับการตอบรับอย!างสูงจากลูกค�า   

ในป{ 2557 น้ี บริษัทมีการขยายสาขาร�านอาหารและเบเกอรี่ ในประเทศไทย ภายใต�แบรนด�ต!างๆ รวมประมาณ 30 
สาขา โดยใช�งบประมาณการลงทุนประมาณ 6 - 9 ล�านบาทต!อสาขา และจากพฤติกรรมผู�บริโภคท่ีหันมาให�ความสนใจ
อาหารญี่ปุsนเพ่ิมมากข้ึน บริษัทจึงเน�นการขยายสาขาอาหารญี่ปุsนประเภททงคัตสึ “ไมเซน” ท้ังน้ีการท่ีบริษัทมีแบรนด�
ร�านอาหารท่ีหลากหลายถือเป3นการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ รวมถึงเป3นทาง เลือกให�กับผู�บริโภคด�วย ขณะเดียวกันป{น้ี
บริษัทยังพิจารณาปpดร�านเอส แอนด� พี ในรูปแบบคีออสท่ีอยู!ในพ้ืนท่ีใกล�เคียงกับร�านขนาดใหญ!และร�านในทําเลท่ีตั้งไม!
ประสบความสําเร็จด�านยอดขายด�วย 
 นอกจากน้ัน ป{ 2557 นับเป3นป{ท่ีสําคัญสําหรับบริษัทในการเริ่มต�นขยายตลาดสู!ประเทศอาเซียน  เน่ืองจากบริษัทได�
เปpดร�านอาหารและเบเกอรี่ ภายใต�แบรนด� เอส แอนด� พี ร�านแรกท่ี Aeon Mall ประเทศกัมพูชา และได�วางเปAาหมาย      
ในระยะ 5 ป{นับจากน้ีจะขยายร�านอาหารและเบเกอรี่ ภายใต�แบรนด�เอส แอนด� พี  รวมไม!ต่าํกว!า 10 สาขาด�วยงบประมาณ
การลงทุนสาขาละ 6 - 9 ล�านบาท  

สําหรับธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคอ่ืนๆท่ัวโลก แม�ว!าภาวะเศรษฐกิจในกลุ!มประเทศยุโรปจะอยู!ในภาวะถดถอยในช!วง
ท่ีผ!านมา แต!ผลการดําเนินงานบริษัทยังเติบโตได�ในอัตรา 8 – 10% มียอดขายจากธุรกิจร�านอาหารต!างประเทศในป{น้ีเกือบ 
1,000 ล�านบาท โดยปjจจุบัน บริษัทมีร�านอาหารและเบเกอรี่ภายใต�แบรนด�ต!างๆ ในยุโรปและเอเชียรวม 23 สาขา และได�
วางเปAาหมายในระยะ 5 ป{นับจากน้ีจะขยายร�านอาหารเพ่ิมอีก 20 สาขาภายใต�แบรนด�ภัทราเป3นหลัก ใช�งบประมาณการ
ลงทุนสาขาละ 7 แสน – 1 ล�านปอนด� หรือประมาณ 40 – 54 ล�านบาทต!อสาขา  

 

 
2.4  เหตุการณ'ท่ีสําคัญในป~ พ.ศ. 2557 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในป{ 2557 ท่ีผ!านมาบริษัทได�เผชิญความท�าทายทางเศรษฐกิจภายในประเทศ        
ไม!ว!าจะเป3นการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สถานการณ�ความไม!แน!นอนทางการเมือง อย!างไรก็ดีบริษัทยังคงมุ!งมั่น   
ในการผลักดันให�การดําเนินงานของบริษัทเป3นไปตามเปAาหมายท่ีวางไว�ไม!ว!าจะเป3นการขยายธุรกิจท้ังในและต!างประเทศ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ� ตลอดจนการจัดกิจกรรมด�านการตลาด และการจัดกิจกรรมท่ีช!วยสร�างสรรค�สังคมและสิ่งแวดล�อม   
ของประเทศ   

 

(1) การขยายธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ' 
� ในป{ 2557 น้ี บริษัทมีการขยายธุรกิจหลักโดยดําเนินการเปpดสาขาของร�านแอส แอนด� พี รวมท้ังสิ้น

จํานวน 33 ร�าน และนอกจากน้ียังได�มีการดําเนินการปรับปรุงและตกแต!งร�านใหม!สําหรับสาขาเดิม 3 
สาขาเพ่ือความทันสมัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร�านอาหาร และเบเกอรี่ชอพ สามารถ
ตอบสนองต!อความต�องการในการบริโภคของลูกค�าได�ดียิ่งข้ึน  
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� ในวันท่ี 27 มีนาคม ได�มีการเปpดร�านวานิลลาสาขาใหม! Vanilla Bakeshop ท่ีวานิลลา การ�เด�น        
ซอยเอกมัย 12 สาขาน้ีมีคอนเซ็ปต�เป3นร�านขนมอบสดใหม! โดยมีการจัดบรรยากาศในร�านเป3นครัวเปpด
สามารถมองเห็นการอบขนม ให� ความรู�สึกเหมือนมาน่ังทานอยู!ในห�องอบขนมและได�กลิ่นหอมของขนม
อบอวลอยู!ในร�าน 

� ทางบริษัท เอส แอนด� พี ได�จัดการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป{ 2557 ข้ึนในวันท่ี 21 เมษายน ณ ห�อง 
โถงใหญ! โรงงานบางนา-ตราด กม.23 วัตถุประสงค�ในการจัดการประชุมครั้งน้ีเพ่ือรายงานผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบ 

� ในวันท่ี 13 มิถุนายน ทางบริษัท เอส แอนด� พี ได�มีการจัดการประชุม Supplier Conference ประจําป{  
2557 ข้ึนท่ีโรงแรม St. Regis Bangkok กรุงเทพฯ เพ่ือเป3นการพบพบปะพูดคุยกระชับความสัมพันธ�
ระหว!าง Supplier กับบริษัทให�ดียิ่งข้ึน 

� เพ่ือเป3นการต�อนรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และยังเป3นการขยายโอกาส 
ทางธุรกิจ บริษัท เอส แอนด� พี จึงได�ทําการเปpดร�านเอส แอนด� พี ข้ึนท่ีห�างอิออนมอลล� กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา ในวันท่ี 30 มิถุนายน ซ่ึงนับเป3นร�านเอส แอนด� พี สาขาแรกท่ีเปpดข้ึนนอกประเทศไทย 

� เพ่ือให�เข�ากับเทศกาลเจในป{น้ี ทางบริษัทจึงได�ออกผลิตภัณฑ�ใหม!ในคอนเซ็ปต� "สุขใจ - อ่ิมเจ" 
หลากหลายเบเกอรี่เจสดอร!อย เริ่มต�นด�วยเมนูใหม! "แซนวิชหมูหยองน้ําพริกเผาเจ" ซ่ึงวางจําหน!ายใน
วันท่ี 24 กันยายน เป3นวันแรก 

� ด�านอาหารปรุงสดก็มีการพัฒนาเมนูใหม!ๆมากมายหลากหลายรายการเพ่ือเป3นทางเลือกให�แก!ลูกค�า 
ได�แก! เมนูข�าวหน�านํ้าพริกไข!นุ!ม ท่ีวางจําหน!ายในวันท่ี 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2557 และ เมนูข�าว 9 
หน�า 99 บาท ท่ีเริ่มวางจําหน!ายในวันท่ี 9 มีนาคม เป3นต�นไป 

� บริษัท เอส แอนด� พี ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญของ "อาหารไทย" ท่ีมีช่ือเสียงถูกปากถูกใจทุกคนท่ัวโลก  
เพ่ือเป3นการส!งเสริมและสนันสนุนอาหารไทยให�เป3นท่ีประจักษ�มากข้ึนในยุคเออีซี จึงได�ร!วมมือกับบริษัท 
ไมเนอร� อินเตอร�เนช่ันแนล ด�วยการเปpด "โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี" (MSC Thai Culinary 
School) ท่ีได�รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมเชฟโลกแล�ว โดยจัดงานแถลงข!าวเปpดตัว
ไปในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2557  

� ในวันท่ี 11 ตุลาคม ทางบริษัทได�เปpดร�าน เอส แอนด� พี ข้ึนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป3นร�านอาหาร  
สาขาท่ี 2 ในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน โดยได�รับการต�อนรับอย!างอบอุ!นจากลูกค�าจํานวนมาก ตั้งแต!วันแรกท่ี
เปpดดําเนินการ 

� ในป{ 2557 ฝsายวิจัยและพัฒนาของบริษัทได�คิดค�นพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม!ออกสู!ตลาดมากกว!า 70 รายการ 
โดยผลิตภัณฑ�ใหม!ดังกล!าวสามารถสร�างมูลค!าให�บริษัท ฯ เกือบ 400 ล�านบาท และนอกจากน้ีได�มีการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ�และ/หรือบรรจุภัณฑ�ท่ีมีอยู!ในดียิ่งข้ึนเพ่ือช!วยเพ่ิมยอดขายของพวกเขามา
นานกว!า 10% 

� เน่ืองจากบริษัทมีความจําเป3นในการจัดหาพ้ืนท่ีโรงงานเบเกอรี่แห!งใหม!เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตและรองรับ 
การขยายตัวทางธุรกิจ ในเดือนสิงหาคมบริษัทจึงได�ลงทุนสร�างโรงงานผลิตในพ้ืนท่ีโครงการนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ด�วยเงินลงทุนจํานวน 185 ล�านบาท และขณะน้ีโครงการดังกล!าวก็
อยู!ระหว!างการพิจารณาเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการส!งเสริมการลงทุน (BOI)  
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(2) รางวัลและความสําเร็จ 
� รับมอบรางวัลThailand Top Company Awards 2014 สาขาอาหารและเครื่องดื่ม จากมหาวิทยาลัย 

หอการค�าไทย ร!วมกับ บริษัท เออาร�ไอพี จํากัด จัดข้ึนโดยมีศาสตราจารย�เกียรติคุณนายแพทย�เกษม 
วัฒนชัย องคมนตรี เป3นผู�มอบ 

� ร�าน Patara ได�รับเลือกให�เป3น "Best Restaurants" ประจําป{ 2014 นับเป3นเวลาถึง 9 ป{ติดต!อกัน ท่ี 
ร�านอาหาร Patara fine Thai Cuisine กรุงเทพฯ ได�รับเลือกจาก นิตยสาร Thailand Tatler 
นอกจากน้ีร�าน Patara ยังได�รับการโหวตให�เป3น "ผู�ชนะเลิศการบริการยอดเย่ียมของ TripAdvisor" 
ประจําป{ 2014 จากการให�คะแนนโดยแขกบน TripAdvisor ซ่ึงความสําเร็จเหล!าน้ีคือเครื่องการันตรี
คุณภาพด�านรสชาติอาหารและการบริการได�เป3นอย!างดี 

� ได�รับรางวัลสถานประกอบการดีเด!นด�านมาตรฐานการท!องเท่ียวไทย และมาตรฐานการท!องเท่ียว 
ประเภท "การบริการอาหารเพ่ือการท-องเท่ียว" ประจําป{ 2555 และ 2556 จากกรมการท!องเท่ียว เมื่อ
วันท่ี 30 เมษายน 2557 

� บริษัท เอส แอนด� พี ได�รับรางวัล "World Class Food Safety Standard Mass Catering  
Award" จากการแข!งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป�โลกครั้งท่ี 2 (The 2nd Thailand Culinary 
World Challenge 2014) ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ณ ลานมรกต ศูนย�การค�าเซ็นทรัล ชิดลม 

� บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได�รับเชิญเข�าพบนายกรัฐมนตรี ร!วมกับบริษัทช้ันนําหลาย 

บริษัท โดยได�รับการขอบคุณจากการสนับสนุนและการพัฒนาการศึกษา รวมท้ังการฝ�กอาชีพให�แก!
เยาวชนไทย ในงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห�องประชุม Phoenix 
5 อาคารอิมแพคเมืองทองธานี 

� รับมอบรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส�ดีเด!น ประจําป{ 2557 จากคุณปราโมทย� วิทยาสุข ผู�ช!วยรัฐมนตรี 
ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2014 จัดโดย
สํานักโลจิสติกส� กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร! กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ 2 ธันวาคม 
2557 ณ ไบเทค บางนา 

� ได�รับการเปpดเผยรายช่ือ 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด!นในการดําเนินธุรกิจด�านสิ่งแวดล�อม  
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือกลุ!มหลักทรัพย� 
ESG100 ด�วยการคัดเลือกจาก 567 บริษัทจดทะเบียน จากสถาบันไทยพัฒน� สถาบันไทยพัฒน� โดย
บริษัทจะได�รับมอบมอบ ESG100 Certificate (Environmental Social and Governance) ในโอกาส
ต!อไป 
 

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

กิจกรรมต!างๆตลอดท้ังป{ อาทิ 

� วันพุธลด 20% เป3นกลยุทธ�ในการเพ่ิมยอดขายให�กับกลุ!มผลติภณัฑ�เบเกอรี่ โดยการลดราคา 20% ในทุก
วันพุธ กิจกรรมน้ีจัดต!อเน่ืองมาตั้งแต!ป{ 2555 และในป{ 2557 กิจกรรมน้ีก็ยังคงได�รับความนิยมจากลูกค�า
เป3นอย!างดี  

� กิจกรรม Bluecup D-Day ยังคงจัดต!อเน่ือง และป{น้ียังมีกิจกรรมพิเศษคือ Bluecup Double D-Day  



บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

      หน�า 25 

ท่ีจัดกิจกรรมซ้ือ 1 แก�วแถม 1 แก�ว เพ่ิมข้ึนเป3น 2 ครั้งต!อ 1 เดือนเพ่ือตอบแทนลูกค�าท่ีอุดหนุนกาแฟ 
บลูคัพด�วยดีตลอดมา 

� ในช!วงเทศกาลไหว�พระจันทร� ทางบริษัทได�จดักิจกรรมขนมไหว�พระจันทร� S&P รับความโชคดี 2 ช้ัน  
โดยให�ลูกค�าร!วมสนุกโดยการส!ง SMS ชิงรางวัลโทรศัพท�มือถือ และรางวัลซ้ือขนมไหว�พระจันทร� 4 กล!อง
ฟรี 1 กล!อง 

� เพ่ือให�เข�ากับยุคสมัยท่ีโซเช่ียลเน็ตเวิร�คกลายเป3นสิ่งยอดนิยมสําหรับคนในปjจจุบันน้ี บริษัท เอส แอนด� พี   
ได�จัดทําสติ๊กเกอร�ไลน� "Sweet Pat" ท่ีลูกค�าสามารถโหลดไปใช�งาน รวมท้ังสามารถติดตามข�อมูล
ข!าวสารและโปรโมช่ันต!างๆจากทางบริษัทได�อย!างสะดวกรวดเร็วจากทาง S&P Line Official Account 
อีกด�วย 

� บริษัท เอส แอนด� พี ได�เพ่ิมช!องทางการขายบนโลกออนไลน� กับโปรโมช่ันพิเศษท่ีได�มอบให�ลูกค�าผ!าน 
ทางเว็บไซต� ENSOGO ในรูปแบบของคูปองลดราคา ในโปรโมช่ัน 41 ป~ “S&P ชื่อนี้มีแต�ของอร�อย”สุข
ท้ังครอบครัว กับเซตเมนูปลากะพงทอดซอสน้ําปลา ราคาพิเศษเพียง 599 บาท ตั้งแต!วันท่ี 20 พ.ย. 
2557 – 20 ม.ค. 2558 

� เพ่ือเป3นการส!งเสริมการขายตามฤดูกาลและเทศกาลสําคัญต!างๆ จึงมีการออกโปรโมช่ันพิเศษกระตุ�น 
ยอดขายมากมาย ได�แก! Simply Love on Valentine's Day, Children's Day 2014, Simply 
Strawberry, Savory & Sweet Summer, Summer Wow ลด 20 บาท, Simply Sandwich, สุขสันต�
วันแม! Happy Mother's Day สิงหาน้ีพาแม!มาทานลด 20% เป3นต�น 

� Loyalty Program พร�อมสิทธิประโยชน� ซ่ึงสมาชิกจะได�รับรับส!วนลดในการซ้ือสินค�าและบริการ ส!วนลด 
พิเศษในเดือนเกิด และการสะสมคะแนน แลกของรางวัลออนไลน� รวมถึงสิทธิในการเข�าร!วมกิจกรรม
ต!างๆ มากมาย ตลอดท้ังป{ 

� กิจกรรม Summer Camp 2014 “ฝ�กจิต บริหารกาย ในสวนขวัญ”  ซ่ึงในป{น้ีเราได�พาสมาชิก S&P Joy  
Kids ไปเรียนรู�การดูจิต ฝ�กจิต โดยพระอาจารย�ธมฺมทีโป ให�สามารถเข�าใจจิตของตน นําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน เดินจงกรมสัมผัสจิต ท!ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงามร!มรื่น พร�อมร!วมถวายภัตตาหารเพล 
ปpดท�ายด�วยกิจกรรมโยคะ เพ่ือผ!อนคลายกล�ามเน้ือและเพ่ิมความยืดหยุ!นให�กับร!างกาย โดย ปAาจ๊ิ อัจฉรา
พรรณ ไพบูลณ�สุวรรณ ณ บ�านสวนขวัญ จังหวัดนครปฐม 

� กิจกรรม “หลักสูตรพัฒนาจิต กายสมบูรณ� จิตพิสุทธ์ิ” กิจกรรมดีๆ ส!งเสริมสถาบันครอบครัวให�สมาชิก 
ได�มีโอกาสทํากิจกรรมร!วมกับครอบครัว ผ!านการฝ�กปฏิบัติธรรมเจริญสติ และเข�าใจในหลักการ รวมถึงวิธี
ฝ�กฝนทักษะการเจริญสติกับอิริยาบถย!อยในชีวิตประจําวัน โดยเรียนรู�การฝ�กสติให�รู�ตัวในขณะปjจจุบัน 
อันจะนําไปสู!การพัฒนาสติและปjญญา สามารถจัดการกับอารมณ�ของตนเองเพ่ืออยู!ร!วมกับสมาชิก
ครอบครัวและผู�อ่ืนอย!างเป3นสุข โดยทีมวิทยากรผู�มีความเช่ียวชาญ และคุณวรากร ไรวา ให�เกียรติเป3น
วิทยากรพิเศษ บรรยายธรรมเรื่อง “ภพภูมิ” ณ บ�านไรวา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

� กิจกรรม “Joy Card Joy Movie” ชมภาพยนตร�รอบพิเศษสําหรับสมาชิก ท่ีได�จัดข้ึนเป3นประจําทุก 
เดือน ซ่ึงภาพยนตร�ท่ีจัดข้ึนน้ันล�วนแต!เป3นภาพยนตร�ท่ีได�รับกระแสความนิยมและได�รับการตอบรับจาก
สมาชิกทุกท!านเป3นอย!างดี 

� กิจกรรม “S&P Joy Card Top Spender” อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือคืนกําไรให�กับลูกค�ากลุ!มสมาชิก  
โดยจัดให�มีกิจกรรมเป3นแบบรายไตรมาส หรือรายป{ เพ่ือมอบรางวัลท่ีผ!านการคัดสรรมาเป3นอย!างดีและ
ตรงใจลูกค�ามากท่ีสุด สําหรับสมาชิกท่ีมียอดซ้ือสูงสุดในแต!ละช!วง  
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� กิจกรรมพิเศษ  แจกบัตรชมละครเวที “สี่แผ!นดิน เดอะมิวสิคัล” สําหรับสมาชิกท่ีมียอดซ้ือสูงสุดในแต!ละ 
ช!วงท่ีจัดกิจกรรมพร�อมมอบส!วนลดพิเศษให�กับสมาชิกท่ีต�องการซ้ือบัตรชมละครเวที “สี่แผ!นดิน เดอะมิว
สิคัล” 

� กิจกรรมสานสัมพันธ�กับชุมชนออนไลน�  เป3นการจัดกิจกรรมร!วมกับสมาชิกจากห�องก�นครัว ในเวปไซต� 
พันทิปดอทคอม  ซ่ึงเวปไซต�พันทิปน้ันถือเป3นเวปไซต�รุ!นแรกๆ ในประเทศไทย ท่ีประสบความสําเร็จและ
ได�รับความนิยมเป3นอย!างมากในชุมชนออนไลน� และได�ใช�ช่ืองานในครั้งน้ีว!า “Happy Baking Day with 
S&P” โดยวิทยากรและทีมงานผู�มีประสบการณ� ความรู�และความเช่ียวชาญจาก S&P มาสอนด�านเทคนิค
ในการแต!งหน�าเค�กข้ันพ้ืนฐาน อาทิ การปาดหน�าเค�ก การบีบครีมให�เป3นรูปดอกกุหลาบ รวมไปถึงเทคนิค
ในการปjqนตุ�กตานํ้าตาล ซ่ึงกําลังเป3นท่ีสนใจอยู!ในขณะน้ี อีกท้ังกิจกรรมท่ีได�จัดร!วมกันน้ียังสามารถสร�าง
สัมพันธภาพอันดีระหว!าง เวบไซต�พันทิป ดอทคอม, S&P และสมาชิกของเวบไซต�รวมไปถึงการเพ่ิม
ช!องทางในการประชาสัมพันธ� และสร�างภาพลักษณ�อันดีให�เป3นท่ีรู�จักมากยิ่งข้ึน  
 

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 ในป{ 2557 
บริษัทดําเนินนโยบายการจัดซ้ือโดยคํานึงถึงการบริหารจัดการเพ่ือให�บริษัทสามารถบรรลุเปAาหมายและสอดคล�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 qอนซ่ึงอาจส!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 
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ธุรกิจให�เติบโตในระยะยาวน้ันปjจจัยความสําเร็จหน่ึงคือการส!งเสริมและสนับสนุนแก! คู!ค�าและพันธมิตรให�เติบโตเคียงข�างไป
พร�อมกับบริษัท โดยการจัดให�มีการช!วยเหลือเพ่ือแก!ปjญหาร!วมกันในการเสริมสร�างศักยภาพให�แก!คู!ค�าและพันธมิตรเพ่ิมข้ึน 
เช!น การให�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ�สําหรับแต!ละช!วง ระยะเวลาตามแผนงานการผลิตและแผนการ
ตลาด 

 
(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!วมกับฝsายวิจัย และพัฒนา ฝsายการตลาดเพ่ือวางแผนในการจัดหา
วัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ�ท่ีใช�ให�เหมาะสมกับภาวะกาลในปjจจุบันส!วนวัตถุดิบท่ีคุณสมบัติผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล มีการกําหนดคุณสมบัติและสิ่งทดแทนอย!างชัดเจน 

ในป{ 2557 บริษัทยังคงสร�างความต!อเน่ืองและให�ความสําคัญในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด        
ความปลอดภัยและคุณค!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 

� พัฒนาการดําเนินงานของทุกหน!วยงานเพ่ือความสอดคล�องกับมาตรฐานและข�อกําหนดกฎหมาย 
� สื่อสารและให�ความรู�ด�านความปลอดภัย คุณภาพ โภชนาการ และสุขภาพแก!ผู�มีส!วนได�ส!วนเสียใน 

ธุรกิจของ เอส แอนด� พี และ พนักงานในองค�กร 
� พัฒนาเครือข!ายวิชาการและผู�เช่ียวชาญ เพ่ือความมั่นใจในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและ 

คุณภาพอาหาร 
� พัฒนาทีมคุณภาพให�มีทักษะการประเมินความเสี่ยงเพ่ือความมั่นใจในการบริหารจัดการเชิงปAองกัน 
� นํามาตรฐานสากล และเทคโนโลยีมาช!วยในการพัฒนาและประยุกต�ใช�มาตรฐานความปลอดภัยและ 

คุณภาพอาหาร 
� จัดระบบงาน/ผู�รับผิดชอบ ให�รองรับกรณีเกิดปjญหา/แก�ปjญหา ให�มีกระบวนการท่ีสั้น กระชับ รวดเร็ว  
� ทบทวนผู�ขาย และต�นทุนวัตถุดิบ สินค�า กระบวนการในการขนส!งและส!งมอบสินค�าของสาขา/เบเกอรี่  

ชอพท่ีตั้งอยู!ในต!างจังหวัดตามภูมิภาคต!าง ๆ 
� สร�างระบบการบริหารคลังสินค�าท่ีมีประสิทธิภาพให�ดียิ่งข้ึน 
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3. ปvจจัยความเส่ียง  

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

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�ดําเนินการกําหนดนโยบายและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของทุกหน!วยงาน
ในองค�กรตามความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงในโครงการสําคัญ
ท่ีมีงบการลงทุนสูง ก!อนนําเสนอต!อคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาแล�วว!าปjจจัยความเสี่ยงหลักของ
บริษัทและแนวทางการบริหารมีดังต!อไปน้ี 
 

3.1 ความเสี่ยงด+านกลยุทธ' 
  การวางแผนกลยุทธ�เป3นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือให�บริษัทสามารถดําเนินการได�
สําเร็จตามวัตถุประสงค�และเปAาหมายท่ีกําหนด คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให�มีการจัดทําแผนกลยุทธ�และงบประมาณ
เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร�ในการดําเนินธุรกิจท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยในการดําเนินงานได�มีการวิเคราะห�ความเป3นไปได�
และปjจจัยท่ีส!งผลกระทบต!อการดําเนินธุรกิจอันได�แก! ปjจจัยภายใน ปjจจัยภายนอก สภาพ แวดล�อมทางเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม และคู!แข!งขัน รวมท้ังการพิจารณาโอกาสในการขยายธุรกิจในต!างประเทศ ซ่ึงปjจจุบันบริษัทได�จัดตั้งสํานักกล
ยุทธ�ท่ีมีหน�าท่ี รับผิดชอบโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน�าท่ีพิจารณาและให�คําแนะนําต!อสํานักกลยุทธ�ใน
ภาพรวม 
 

 3.2. ความเสี่ยงด+านปฏิบัติการ 
 ในขบวนการดําเนินการการปฏิบัติงานของแต!ละหน!วยงานในองค�กร ถือเป3นปjจจัยหน่ึงท่ีสําคัญในการ  ขับเคลื่อน
ให�บริษัทสามารถบรรลุเปAาหมายและวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดได� บริษัทมีการขยายธุรกิจมาโดยตลอดท้ังจํานวนสาขา และจุด
ให�บริการเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเสนอผลิตภัณฑ�ใหม!และแตกแขนงธุรกิจ เช!น ร�านอาหารญี่ปุsนโดยบริษัท มีการจัดรับพนักงานเพ่ิม
อย!างต!อเน่ือง ดังน้ันในการดําเนินงานหากผู�ปฏิบัติงานไม!สามารถปฏิบัติงานได�ตามภารกิจท่ีกําหนดได�ก็จะส!งผลให�การ
ขับเคลื่อนองค�กรเป3นไปอย!างเช่ืองช�า ขาดประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและฝsายบริหาร ได�ตระหนักถึงปjจจัย 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�มีฝsายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน�าท่ีในการ
ตรวจสอบและติดตาม  ท้ังน้ีคณะกรรมกรบริหารความเสี่ยงมีหน�าท่ีพิจารณาความเสี่ยงด�านปฏิบัติการท้ังระดับผลกระทบต!อ
องค�กรและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงแนวทางปAองกันและบริหารความเสี่ยงน้ันๆ  
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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�าฝsายงานและผู�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 2557 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  
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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 

ท่ีดิน 1 แปลง เน้ือท่ี 3 ไร! 2 งาน 48 วา  
เลขท่ี 81 หมู! 4 ตําบลบ�านกลาง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน 

เจ�าของ 18.43 

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 0.00 

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

เจ�าของ 1.34 

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

เจ�าของ 31.63 

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

เจ�าของ 0.13 

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

เจ�าของ 29.84 

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

เจ�าของ 1.51 

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

เจ�าของ 2.73 

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

เจ�าของ 1.17 
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ท่ีดินและอาคาร ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค�าตามบัญชี  
(ล+านบาท) 

อาคารโรงงาน จํานวน 2 หลัง 
นิคมอุตสาหกรรมลําพูน เลขท่ี 81 หมู! 4 ตําบลบ�านกลาง  
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

เจ�าของ 13.29 

หมายเหตุ  :   * บริษัท ไม!มภีาระผูกพันใด ๆ     
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4.2 พ้ืนท่ีเช�าดําเนินงาน 
          พ้ืนท่ีการดําเนินงานของกิจการร�านอาหารและร�านเบเกอรี่ของ S&P ส!วนใหญ!จะทําสัญญาเช!าระยะเวลาสั้น 3 ป{ 
เพ่ือลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนท่ีค!อนข�างสูง เน่ืองจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค�าท่ีเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วมาก อย!างไรก็ตาม มีร�านอาหารบางสาขาจะเป3นการเช!าพ้ืนท่ีระยะยาวภายในอาคารและศูนย�การค�า มีมูลค!าสินทรัพย�
ท่ีรวมส!วนปรับปรุงแล�ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สรุปได�ดังน้ี 
 

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

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

เช!าระยะเวลา 25 ป{ 
สิ้นสุดป{ 2557 

0.00 

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

เช!าระยะเวลา 25 ป{ 
สิ้นสุดป{ 2560 

2.17 

เซ็นทรัล บางนา 
ศูนย�การค�าเซ็นทรลับางนา 
เน้ือท่ี   381   ตรม. 

เช!าระยะเวลา 30 ป{ 
สิ้นสุดป{ 2566 

5.59 

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

เช!าระยะเวลา 26 ป{ 
สิ้นสุดป{ 2562 

3.60 

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

เช!าระยะเวลา 11 ป{  5  เดือน 
สิ้นสุดป{ 2563 

3.91 

เฉลิมกรุง  
โรงภาพยนต�เฉลมิกรุง 
เน้ือท่ี  387    ตรม. 

เช!าระยะเวลา 30 ป{ 
สิ้นสุดป{ 2563 

6.50 

เซ็นทรัล ป|�นเกล+า 
ศูนย�การค�าเซ็นทรลัปp�นเกล�า 
เน้ือท่ี  253   ตรม. 

เช!าระยะเวลา 20 ป{ 
สิ้นสุดป{ 2558 

0.15 

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

เช!าระยะเวลา 13 ป{ 11 เดือน 
สิ้นสุดป{ 2565 

6.18 
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สาขา ระยะเวลาเช�า มูลค�าตามบัญชี          
(ล+านบาท) 

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

เช!าระยะเวลา 10 ป{ 
สิ้นสุดป{ 2563 

8.49 

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

เช!าระยะเวลา 26 ป{ 
สิ้นสุดป{ 2570 

8.09 

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

สิทธิการเช!าท่ีดิน 
สิ้นสุดป{ 2563 

0.28 

 
สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ�การดําเนินงานท่ีใช�ผลิตสินค�าของบริษัทจะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลางมมีูลค!าสินทรัพย�

รวม ณ 31 ธันวาคม 2557 ดังน้ี  
 

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ'  มูลค�าตามบัญชี  
(ล+านบาท) 

เครื่องจักรและอุปกรณ� 294.91 

เครื่องตกแต!งและอุปกรณ� 499.90 

 
 
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม  
          ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย!อยและบริษัทร!วมท่ียังเปpดดําเนินงานอยู! ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ต!าง ๆ ท่ีจะเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจอาหารเป3นส!วนใหญ! มีมูลค!ารวมประมาณ 195 ล�านบาท คิดเป3นสัดส!วนเงินลงทุนในบริษัท
ย!อยและบริษัทร!วมประมาณร�อยละ 6.14 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  

 ปjจจุบันบริษัท 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 ขนมปjง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑ�อาหารและ   
เบเกอรี่สําเร็จรูปแช!แข็ง บริการส!งอาหารถึงบ�าน บริการจัดเล้ียงนอกสถานท่ี บริหารและ
ลงทุนเปpดร�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 490,408,365 หุ�น มูลค!าหุ�นท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� เลขท่ี 2034/100-107 ช้ัน 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร�                         
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปp 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 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 490,408,365 
บาท แบ4งเป5นหุ�นสามัญจํานวน 490,408,365 หุ�น มูลค4าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท เป5นทุนเรียกชําระแล�วจํานวน 490,408,365  
บาท แบ4งเป5นหุ�นสามัญจํานวน 490,408,365 หุ�น มูลค4าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท (โดยได�จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค4าหุ�นท่ีตรา 
ไว� จากเดิมหุ�นละ 5 บาท เป5นมูลค4าหุ�นละ 1 บาท ต4อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กระทรวงพาณิชย�เมื่อวันท่ี 7  
พฤษภาคม 2557 ท่ีผ4านมา) 
 
7.2. ผู�ถือหุ�น  

 สําหรับรายช่ือผู�ถือหุ�นรายใหญ4 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น ณ วันท่ี 22 มกราคม 2558 มีดังน้ี 

 

กลุ�มผู�ถือหุ�น จํานวนหุ�น ร�อยละ 
1 กลุ4มศิลาอ4อน และกลุ4มไรวา 209,191,400 42.66 

2 บริษัท ไมเนอร� อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 163,601,920 33.36 

3 นางสุภาพรรณ  พิชัยรณรงค�สงคราม 17,345,000 3.54 

4 THE HONG BANK AND SHANGHAIBANKING CORRORAT. 11,356,000 2.32 

5 นายอยุทธ�  ชาญเศรษฐิกุล 7,372,000 1.50 

6 นายชาลี วลัยเสถียร 6,262,500 1.28 

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

8 นางปริญญา ขันเจริญสุข     5,212,310           1.06 

9 นายนิติ โอสถานุเคราะห� 4,800,500 0.98 

10 นายพิทักษ�  พิเศษสิทธ์ิ   4,150,000 0.85 
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7.3. นโยบายการจ�ายเงินป-นผล  

บริษัทจะจ4ายเงินปVนผลทุกปWในอัตราประมาณร�อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได�ตามงบการเงินรวม 
แต4การจ4ายเงินปVนผลดังกล4าวจะต�องไม4เกินกว4ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีท่ีงบการเงินเฉพาะกิจการมี
ผลขาดทุนสะสมอยู4จะไม4พิจารณาจ4ายเงินปVนผล ท้ังน้ี บริษัทจะดําเนินการให�เป5นไปตามท่ีกฎหมายว4าด�วยบริษัทมหาชนจํากัด
ท่ีกําหนดไว�และคํานึงถึงสภาพคล4องของบริษัทท่ีจะสามารถจ4ายเงินปVนผลได�โดยไม4มผีลกระทบต4อกิจการอย4างมีนัยสําคัญ ส4วน
นโยบายการจ4ายเงินปVนผลของบรษัิทย4อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานเช4นกัน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ� 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีมตเิสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําปW 2558 ซ่ึงจะประชุมในวันท่ี 22 เมษายน 2558 พิจารณารับรองการจ4าย 
เงินปVนผลระหว4างกาล ในอัตราหุ�นละ 0.10 บาท เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2557 และพิจารณาอนุมัตกิารจ4ายเงินปVนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปW 2557 ในอัตราหุ�นละ 0.80 บาท หรือคงเหลือเงินปVนผลท่ีจะจ4ายเพ่ิมในอัตราหุ�นละ 0.70 บาท ซ่ึง
เมื่อได�รับอนุมัตจิากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นตามท่ีเสนอแล�ว จะคิดเป5นอัตราการจ4ายปVนผลร�อยละ 78.82 

 
รายละเอียดการจ�ายเงินป-นผลสําหรับผลการดําเนินงานในป/ 2557 เทียบกับป/ท่ีผ�านมา 

  
รายละเอียดการจ4ายเงินปVนผล 2557              2556 

1.  กําไรสุทธิ  (ล�านบาท) 497.74 626.02 

2.  จํานวนหุ�น  (หุ�น) 490,408,365 98,081,673 

3.  เงินปVนผลจ4ายต4อหุ�น 
     3.1  เงินปVนผลระหว4างกาล  (บาท/หุ�น) 
     3.2  เงินปVนผลท่ีจะจ4ายเพ่ิม  (บาท/หุ�น) 

 
0.10 
0.70 

 
1.25 
4.25 

4.  เงินปVนผลจ4ายรวมเป5นจํานวนเงิน 
     4.1  เงินปVนผลระหว4างกาล  (ล�านบาท) 
     4.2  เงินปVนผลท่ีจะจ4ายเพ่ิม  (ล�านบาท)    

 
49.04 

          343.29  

 
122.60 

           416.85  

5  อัตราการจ4ายปVนผลร�อยละ  (ร�อยละ) 78.82 86.17 
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8. โครงสร�างการจัดการ  

 โครงสร�างกรรมการบริษัท 

 โครงสร�างการจัดการของบริษัทประกอบด�วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได�แก4 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดและขอบเขตอํานาจหน�าท่ีดังน้ี 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ท4าน ประกอบด�วย 

 

รายช่ือกรรมการ / ตําแหน4ง 

การร4วม
ประชุม/การ

ประชุม
ท้ังหมด 

(รวม AGM) 

กรรมการ
บริษัท 

การร4วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

การร4วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ 
สรรหาและ

กําหนด
ค4าตอบแทน 

การร4วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง* 
รวมท้ังส้ิน 

1. นางภัทรา  ศิลาอ4อน    
   ประธานกรรมการ 

7/7 440,000 - - - - -  - 440,000 

2. ร�อยโทวรากร  ไรวา 
   รองประธานกรรมการ 

7/7 295,000 - - - - -  - 295,000 

3. นายประเวศวุฒิ  ไรวา  
   ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร  

6/7 295,000 - - - - -  - 295,000 

4. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา  
   กรรมการอิสระ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7/7 395,000 5/5 150,000 - - -  - 545,000 

5. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล    
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ      

7/7 395,000 5/5 100,000 - - -  - 495,000 

6. นายอวิรุทธ�  วงศ�พุทธพิทักษ�   
   กรรมการอิสระ 
   ประธานกรรมการสรรหาและ 
   กําหนดค4าตอบแทน 

7/7 395,000 - - 2/2 30,000  -  -  425,000 

7. นางปVทมาวลัย  รัตนพล 
   กรรมการ  
   กรรมการสรรหาและกําหนด 
   ค4าตอบแทน  

4/7 335,000 - - 2/2 20,000  -  -    355,000 
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รายช่ือกรรมการ / ตําแหน4ง 

การร4วม
ประชุม/การ

ประชุม
ท้ังหมด 

(รวม AGM) 

กรรมการ
บริษัท 

การร4วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

การร4วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ 
สรรหาและ

กําหนด
ค4าตอบแทน 

การร4วม
ประชุม/ 

การประชุม
ท้ังหมด 

กรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง* 
รวมท้ังส้ิน 

8. นายป̀ยะ  ซอโสตถิกุล    
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการสรรหาและกําหนด 
   ค4าตอบแทน  
   กรรมการบริหารความเส่ียง 

7/7 395,000 5/5 100,000 2/2 20,000 5/5 40,000 
 

555,000 

9. นายจอห�น สกaอต ไฮเน็ค 
   กรรมการ 
   กรรมการบริหารความเส่ียง 

7/7 395,000  -  -  -  - 4/5 30,000 
 

425,000 

10. นายขจรเดช   ไรวา 
     กรรมการ 

6/7 295,000 - - - - -  - 295,000 

11. นางเกษสุดา ไรวา  
     กรรมการผู�จัดการใหญ4 
     กรรมการสรรหาและกําหนด 
     ค4าตอบแทน 

6/7 295,000 - - 2/2 - -  - 295,000 

12. นายวิทูร ศิลาอ4อน  
     กรรมการและเลขานุการ   
บริษัท  
     ประธานกรรมการบริหาร 
     ความเส่ียง 

7/7 295,000 - - - - 5/5 30,000 
 

325,000 

รวมท้ังส้ิน  4,225,000  350,000  70,000  100,000 4,745,000 

* สําหรับค4าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ครั้งท่ี 4/2557 น้ันมิได�จ4ายให�แก4กรรมการบริหารความเส่ียงเน่ืองจากในวัน
ดังกล4าวตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 6/2557 โดยกรรมการความเส่ียงทุกท4านเข�าร4วมประชุม ดังน้ัน จึงได�รับเบ้ีย
ประชุมคณะกรรมการบริหารแทน 

หมายเหตุ    ค�าตอบแทนดังกล�าวเป6นค�าตอบแทนท่ีได�รับในฐานะกรรมการ  อันได�แก� 
� บําเหน็จกรรมการ สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 380,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตราท4านละ  

255,000 บาท 
� ค4าตอบแทนประจํา สําหรับประธานกรรมการ ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตรา 

เดือนละ 20,000 บาท/ท4าน และสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และ 
กรรมการตรวจสอบในอัตราเดือนละ 10,000 บาท/ท4าน 

� ค4าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับประธานกรรมการท่ีมิได�เป5นผู�บริหาร ในอัตรา 30,000 บาท/ 
ครั้ง กรรมการบริษัทท่ีมิได�เป5นผู�บริหาร ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท4าน 

� ค4าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธานกรรมการท่ีมิได�เป5นผู�บริหาร ในอัตรา 30,000  
บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบท่ีมิได�เป5นผู�บริหาร ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท4าน 
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� ค4าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน สําหรับประธานกรรมการ ท่ีมิได�เป5นผู�บริหาร  
ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทนท่ีมิได�เป5นผู�บริหาร ในอัตรา 10,000 
บาท/ครั้ง/ท4าน 

� ค4าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สําหรับประธานกรรมการท่ีมิได�เป5นผู�บริหาร ในอัตรา  
15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมิได�เป5นผู�บริหาร ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ท4าน 

� ท้ังน้ี มีผลตั้งแต4การประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําปW 2557 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2557 
 

ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
(1) มีอํานาจหน�าท่ีจัดการบริษัทให�เป5นตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมท้ังติดตามดูแลให�มี 

การปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดไว� 
(3) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีรวมท้ังดูแล 

ให�มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(4) กํากับและควบคุมดูแลให�ฝeายบริหารดําเนินการให�เป5นตามนโยบายท่ีกําหนดไว�อย4างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลรวมท้ังมีอํานาจมอบหมายแต4งตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงให�เป5นกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการ
อย4างหน่ึงอย4างใดหรือหลายอย4าง 

(5) กําหนดกรรมการผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทจากกรรมการจํานวน 2 ท4านซ่ึงมิได�ดํารงตําแหน4ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(6) จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย4างน�อย 3 เดือนต4อครั้ง 
 

 ท้ังน้ีบริษัทได�กําหนดคํานิยามความเป5นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซ่ึงสอดคล�องกับหลักเกณฑ�ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห4งประเทศไทย ดังน้ี 
 

 คํานิยาม “กรรมการอิสระ” 
 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนและมีความเป5นอิสระตามท่ีสํานักงานคณะกรรม การ
กํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห4งประเทศไทยได�กําหนด กล4าวคือ 

� ถือหุ�นไม4เกินร�อยละ 1 ของทุนชําระแล�วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร4วม บริษัทท่ีเก่ียวข�อง 
� เป5นกรรมการท่ีไม4มีส4วนร4วมในการบริหารงาน ไม4เป5นลูกจ�าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือน

ประจําประจําหรือผู�ให�บริการทางวิชาชีพซ่ึงได�รับค4าบริการเกินกว4าสองล�านบาทต4อปWจากบริษัท บริษัทใน
เครือบริษัทร4วม บริษัทท่ีเก่ียวข�องหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ในระยะเวลาท่ีผ4านมาแล�วไม4น�อยกว4า 
2 ปW 

� เป5นกรรมการท่ีไม4มีผลประโยชน�หรือส4วนได�เสียไม4ว4าทางตรงหรือทางอ�อมท้ังในด�านการเงินและการ  
บริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร4วม บริษัทท่ีเก่ียวข�อง หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 

� เป5นกรรมการท่ีไม4ใช4เป5นผู�เก่ียวข�องหรือญาติสนิทของผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ4 
� เป5นกรรมการท่ีไม4ได�รับการแต4งตั้งข้ึนเป5นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน�ของกรรมการบริษัท ผู�ถือหุ�น  

รายใหญ4 หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเป5นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ4 
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 นอกจากน้ีแล�วยังต�องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได�อย4างเสรีตามภารกิจท่ีได�มอบหมาย โดยไม4ต�อง
คํานึงถึงผลประโยชน�ใดๆท่ีเก่ียวกับทรัพย�สินหรือตําแหน4งหน�าท่ีและไม4ตกอยู4ภายใต�อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ4มบุคคลใด ๆ 
รวมท้ังไม4มีสถานการณ�ใด ๆ ท่ีจะมาบีบบังคับทําให�ไม4สามารถแสดงความเห็นได�ตามท่ีพึงจะเป5น  

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษัท ได�มีมติแต4งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 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�เป5นไปตามหลักเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ท่ีใช�อยู4ในปVจจุบัน 

(1) สอบทานให�บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย4างถูกต�องและเพียงพอ  
(2) สอบทานให�บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมท้ังส4งเสริมให�มีการนําระบบ Control Self 
Assessment มาใช�ในการปฏิบัติงานของหน4วยงาน 

  (3) สอบทานให�บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว4าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย� และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท 

  (4) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�เป5นไปตามกฎหมาย
   และข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย� ท้ังน้ีเพ่ือให�มั่นใจว4ารายการดังกล4าวสมเหตุสมผลและเป5นประโยชน�
   สูงสุดต4อบริษัท  
  (5) การส4งเสริมให�มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
  (6) การกํากับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค�กร 
  (7) การพิจาณาแต4งตั้ง โยกย�าย การเลิกจ�าง การประเมินผล การฝwกอบรบ ผู�อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ 
   (8) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกําลังพล การลงทุน ค4าใช�จ4ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ  
  (9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต4งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป5นอิสระเพ่ือทําหน�าท่ีเป5นผู�สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ 
   ค4าตอบแทนของบุคคลดังกล4าว รวมท้ังเข�าร4วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม4มีฝeายจัดการเข�าร4วมประชุม

   ด�วยอย4างน�อยปWละ 1 ครั้ง  
  (10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป̀ดเผยไว�ในรายงานประจําปWของบริษัทซ่ึงรายงาน   
    ดังกล4าวต�องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

 (11) การได�รับความร4วมมือจากฝeายบริหารในการช้ีแจงแสดงหลักฐานในเรื่องท่ีเห็นว4ามีความจําเป5นแล    
         พิจารณาในการจ�างท่ีปรึกษาหรือผู�ชํานาญเฉพาะเรื่องมาให�คําปรึกษาและเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมใน
   เรื่องน้ันด�วยค4าใช�จ4ายของบริษัท 

  (12)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย4างสม่ําเสมออย4างน�อย 3 เดือนต4อครั้งและมีการรายงานต4อคณะกรรมการ
บริษัท ซ่ึงในปW 2557 มีการประชุมจํานวน 5 ครั้ง ท้ังน้ี จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ แต4
ละท4านท่ีเข�าประชุมในปWท่ีผ4านมา โปรดดูรายละเอียดในหัวข�อ “คณะกรรมการบริษัท” 
 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษัท ได�กําหนดให�มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทนและโดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2554 เพ่ือทําหน�าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ� และกระบวนการในการ
สรรหากรรมการและกําหนดอัตราค4าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยให�แต4งตั้งกรรมการบริษัทเข�าเป5นกรรมการสรรหา
และกําหนดค4าตอบแทน จํานวนไม4น�อยกว4า 3 คน และให�คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและกําหนด         
ค4าตอบแทน 1 คน เป5นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน มีวาระ
การดํารงตําแหน4งคราวละ 2 ปW นับตั้งแต4วันท่ีได�รับการแต4งตั้ง และกรณีครบกําหนดวาระแล�วอาจแต4งตั้งให�กรรมการสรรหา
และกําหนดค4าตอบแทนเดิมกลับเข�าดํารงตําแหน4งอีกวาระหน่ึงก็ได� 

 
  รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

  คณะกรรมการบริษัทได�มีมติแต4งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน ตามมติท่ีประชุม         
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทนจากเดิม 
จํานวน 3 ท4าน เป5น 4 ท4าน ประกอบด�วย 
  1. นายอวิรุทธ�  วงศ�พุทธพิทักษ� ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน 
  2. นายป̀ยะ   ซอโสตถิกุล กรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน 
   3. นางปVทมาวลัย รัตนพล  กรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน 
  4. นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน 

 
  ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
  ทําหน�าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ�และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน4ง

กรรมการบริษัทและกําหนดอัตราค4าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอความเห็นต4อคณะกรรมการบริษัท    
รวมท้ังอาจเชิญฝeายจัดการเข�าร4วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นได�ตามหลักเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับของบริษัทมีดังน้ี 

 
  หน�าท่ีในการสรรหา 

(1) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป5นกรรมการบริษัทและนําเสนอให�       
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต4งตั้งหรือนําเสนอต4อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแต4งตั้งแล�วแต4กรณี 

(2) พิจารณาทบทวนสัดส4วนจํานวน และประสบการณ�ของคณะกรรมการบริษัทให�มีความเหมาะสมต4อสภาพ
กิจการ รวมท้ังการให�ข�อเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได�รับการเสนอให�
เป5นกรรมการบริษัท 
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12.        รายการระหว�างกัน
               ในป� 2557  บริษัทฯ มีรายการระหว#างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข)องบางรายการ  อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ  มีรายละเอียดรายการระหว#างกันในป� 2557 และป�  2556  สรุปได)ดังนี้ 

ลักษณะความสัมพันธ� ลักษณะรายการที่สําคัญ ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น

 ที่ก�อให)เกิดความขัดแย)ง 2557 ป. 2556 และความสมเหตุสมผลของรายการ

1. บจ.เอส แอนด� พี เป0นบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ ถือหุ)น 80%  - ��������	
� 918,000.00         522,000.00       GB ดําเนินธุรกิจทางด)านดูแลการลงทุนของกลุ#ม S&P

    โกลเบิล (GB) และมีกรรมการร#วมกันถือหุ)น 20%     ตั้งแต#ป� 2537 บริษัทฯ ให) GB เช#าพื้นที่บางส#วน ที่ต#างประเทศ  มีความจําเป0นใช)พื้นที่สํานักงานบางส#วน 

    ในอาคารทองหล#อ เพื่อเป0นสํานักงานบริษัท  ซึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาตามสัดส#วนพื้นที่แล)วเห็นว#าเป0น

(* การถือหุ)นของกรรมการดังกล#าว เพื่อ     เป0นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของ

เพิ่มศักยภาพในการร#วมลงทุนกับบริษัท     ตามข)อตกลงการเช#ามีระยะเวลาเป0นป�ต#อป�  เริ่มตั้งแต# สํานักงานใกล)เคียงกันเป0นเกณฑ�ตามมูลค#ายุติธรรม

ต#างประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของ     วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป� และสิ้นสุด

กรรมการ)     เดือน มิถุนายน 2556 และในเดือนกรกฏาคม 2557

    ได)เช#าพื้นที่ บางส#วน เพื่อเป0นสํานักงานบริษัท ที่ 

    อาคารอิตัลไทยทาวเวอร� ชั้น 23 ตามข)อตกลงการเช#า

    มีระยะเวลาเป0นป�ต#อป� เริ่มตั้งแต# วันที่ 1 กรกฏาคม 

    ถึงวันที่ 31 มีนาคม

 - ����������������������������ก� ! 112,103.21         111,800.17         GB ดําเนินธุรกิจด)านบริหารจัดการร)านสาขาต#างประเทศ

    บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ�  มีความจําเป0นต)องจัดซื้อวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ�

    ให) GB เพื่อส#งให)แก#ร)านสาขาต#างประเทศใช)ในการเปNด  ให)แก#ร)านสาขาต#างประเทศเพื่อใช)ในการดําเนินกิจการซึ่ง

    และดําเนินกิจการ ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  เป0นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป

    ตามที่ได)มอบสิทธิให)บริหารจัดการร)านสาขาต#างประเทศ  เป0นเกณฑ�

2. บจ.เอส แอนด� พี เป0นบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ ถือหุ)น 99.99% - ��������	
� 425,000.00         -                  INF ดําเนินธุรกิจทางด)านร)านอาหารญี่ปุTน

    อินเตอร�เนชั่นแนลฟู:ด และมีกรรมการร#วมกันถือหุ)น 0.01%     ตั้งแต#เดือนมกราคม 2557 มีความจําเป0นใช)พื้นที่สํานักงานบางส#วน 

   (INF)     ได)เช#าพื้นที่ บางส#วน เพื่อเป0นสํานักงานบริษัท ที่ ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาตามสัดส#วนพื้นที่แล)วเห็นว#าเป0น

    อาคารอิตัลไทยทาวเวอร� ชั้น 23 ตามข)อตกลงการเช#า อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของ

    มีระยะเวลาเป0นป�ต#อป� เริ่มตั้งแต# วันที่ 1 มกราคม สํานักงานใกล)เคียงกันเป0นเกณฑ�ตามมูลค#ายุติธรรม

    ถึงวันที่ 31 มีนาคม และต#อสัญญาเป0นป�ต#อป� ตั้งแต# 

    วันที่ 1 เมษายน 2557 -  31 มีนาคม 2558

ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง มูลค�าของรายการ (บาท)

����  80
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ลักษณะความสัมพันธ� ลักษณะรายการที่สําคัญ ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น

 ที่ก�อให)เกิดความขัดแย)ง 2557 ป. 2556 และความสมเหตุสมผลของรายการ

2. บจ.เอส แอนด� พี  - ����������������������������ก� ! 25,483,306.45     10,158,733.03    INF ดําเนินธุรกิจด)านร)านอาหารญี่ปุTน

    อินเตอร�เนชั่นแนลฟู:ดส�     บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ�  มีความจําเป0นต)องจัดซื้อวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ�

   (INF)- ต#อ     ให) INF เพื่อส#งให)แก#ร)านสาขาต#างประเทศใช)ในการเปNด  ใช)ในร)านสาขาเพื่อใช)ในการดําเนินกิจการซึ่ง

    และดําเนินกิจการ ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  เป0นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป

    ตามที่ได)มอบสิทธิให)บริหารจัดการร)านสาขาต#างประเทศ  เป0นเกณฑ�

3. บจ.อุเมะโนะฮานะ เป0นบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ ถือหุ)น 60%  - ��������	
� 390,000.00         -                  USP ดําเนินธุรกิจทางด)านร)านอาหารญี่ปุTน

    เอส แอนด� พี (USP) และมีบุคคลภายนอกร#วมกันถือหุ)น 40%     ตั้งแต#เดือนมกราคม 2557 มีความจําเป0นใช)พื้นที่สํานักงานบางส#วน 

    ได)เช#าพื้นที่ บางส#วน เพื่อเป0นสํานักงานบริษัท ที่ ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาตามสัดส#วนพื้นที่แล)วเห็นว#าเป0น

(* การถือหุ)นของบุคคลภายนอกดังกล#าวเพื่อ    อาคารอิตัลไทยทาวเวอร� ชั้น 23 ตามข)อตกลงการเช#า อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของ

เพิ่มศักยภาพในการร#วมลงทุนกับบริษัท)     มีระยะเวลาเป0นป�ต#อป� เริ่มตั้งแต# วันที่ 1 มกราคม สํานักงานใกล)เคียงกันเป0นเกณฑ�ตามมูลค#ายุติธรรม

    ถึงวันที่ 31 มีนาคม และต#อสัญญาเป0นป�ต#อป� ตั้งแต# 

    วันที่ 1 เมษายน 2557 -  31 มีนาคม 2558

 - ����������������������������ก� ! 853,295.00         6,134,086.48      USP ดําเนินธุรกิจด)านร)านอาหารญี่ปุTน

    บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ�  มีความจําเป0นต)องจัดซื้อวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ�

    ให) GB เพื่อส#งให)แก#ร)านสาขาต#างประเทศใช)ในการเปNด  ใช)ในร)านสาขาเพื่อใช)ในการดําเนินกิจการซึ่ง

    และดําเนินกิจการ ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  เป0นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป

    ตามที่ได)มอบสิทธิให)บริหารจัดการร)านสาขาต#างประเทศ  เป0นเกณฑ�

4. บจ.เอส แอนด� พี เป0นบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ ถือหุ)น 99.99% - ����������������������������ก� ! 9,394,604.18      -                   INC ดําเนินธุรกิจด)านร)านอาหารไทยในประเทศกัมพูชา

    อินเตอร�เนชั่นแนลฟู:ด และมีกรรมการร#วมกันถือหุ)น 0.01%     บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ�  มีความจําเป0นต)องจัดซื้อวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ�

    (กัมพูชา) INC     ให) INC เพื่อส#งให)แก#ร)านสาขาต#างประเทศใช)ในการเปNด  ใช)ในร)านสาขาเพื่อใช)ในการดําเนินกิจการซึ่ง

(* การถือหุ)นของกรรมการดังกล#าว เพื่อ     และดําเนินกิจการ ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  เป0นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป

เพิ่มศักยภาพในการร#วมลงทุนกับบริษัท     ตามที่ได)มอบสิทธิให)บริหารจัดการร)านสาขาต#างประเทศ  เป0นเกณฑ�

ต#างประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของ
กรรมการ)

ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง มูลค�าของรายการ (บาท)
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บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (�����)

ลักษณะความสัมพันธ� ลักษณะรายการที่สําคัญ ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น

 ที่ก�อให)เกิดความขัดแย)ง 2557 ป. 2556 และความสมเหตุสมผลของรายการ

5. บจ.เอส แอนด� พี เป0นบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ ถือหุ)น 99.93% - ��������	
� 5,779,751.56       5,825,162.50     บริษัทได)เช#าพื้นที่ในการเปNดสาขา โดยเป0นเกณฑ�ตามนโยบาย

    แอสเซส (SA) และมีกรรมการร#วมกันถือหุ)น 0.07% ที่บริษัทกําหนด และพิจารณาเห็นว#าเป0นอัตราที่สมเหตุ

สมผล   และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าที่บริษัทจ#ายให)กับบุคคล

ภายนอก

6. บจ.เอส. อาร�. เอสเตท เป0นบริษัทที่เกี่ยวข)องอื่น   โดยกรรมการ  - ��������	
� 432,000.00         432,000.00       เนื่องจากห)องชุดที่เช#าดังกล#าวอยู#ใกล)สถานที่ตั้งสาขา

    (SR) ร#วมกันถือหุ)น 100%   และมีกรรมการ     ตั้งแต#ป� 2542 บริษัทฯ ได)เช#าห)องพักในห)องชุด    เมืองทอง, มอลล� งามวงศ�วาน, พันธุ�ทิพย� งามวงศ�วาน

ร#วมกัน     คอนโดมิเนียมจํานวน 9 ห)อง ในเมืองทอง แจ)ง    และมีความจําเป0นต)องจัดหาที่พักให)พนักงานสาขาอยู#

    วัฒนะ ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติและ    อาศัยในขณะปฏิบัติหน)าที่  โดยเป0นเกณฑ�ตามนโยบาย

    ต#อเนื่อง  ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลาป�ต#อป� เริ่มตั้งแต# ที่บริษัทกําหนด และพิจารณาเห็นว#าเป0นอัตราที่สมเหตุ

   วันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกป� มีอัตราค#าเช#า สมผล   และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของห)องชุดที่

    เดือนละ 4,000 บาท/ห)อง ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑ�

ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง มูลค�าของรายการ (บาท)
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บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (�����)

ลักษณะความสัมพันธ� ลักษณะรายการที่สําคัญ ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น

 ที่ก�อให)เกิดความขัดแย)ง 2557 ป. 2556 และความสมเหตุสมผลของรายการ

7. บมจ.ไมเนอร�ฟู:ดกรุFป เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#  - ����������������� 18,397,355.42     20,903,376.16    บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ

(MFG)     บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) MFG  ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝTาย โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ�

8. บจ.ไมเนอร� ดีคิว เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#  - ����������������� 12,654,240.00     9,716,459.20      บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ

(DQ)     บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) DQ  ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝTาย  โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ�

9. บจ.ไมเนอร� แดรี่ เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#  - ����������������� 2,079,719.60      2,921,624.00      บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ

(MD)     บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) MD  ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝTาย  โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ�

 - ซื้อสินค)า 1,435,710.00      -                   บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ

    บริษัทฯได)มีการซื้อสินค)า จาก MD  ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝTาย  โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ�

10. บจ.สเวนเซ�นส�(ไทย) เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#  - ����������������� 33,859,950.00    17,617,950.00    บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ

(SW)     บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) SW  ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝTาย  โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ�

11. บจ.เอส.แอล.อาร�.ที เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#  - ����������������� 2,746,476.00      7,324,294.00      บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ

(SLRT)     บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) SLRT  ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝTาย  โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ�

12. บจ.เดอะคอฟฟ.Qคลับ เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#  - ����������������� 146,850.00         -                   บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ

     (ประเทศไทย) (CFC)     บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) CFC  ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝTาย  โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ�

ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง มูลค�าของรายการ (บาท)
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บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (�����)

ลักษณะความสัมพันธ� ลักษณะรายการที่สําคัญ ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น

 ที่ก�อให)เกิดความขัดแย)ง 2557 ป. 2556 และความสมเหตุสมผลของรายการ

13. บจ.ไมเนอร� ชีส เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#  - ซื้อ��������������� 5,845,465.00       -                   บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ

    บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) SLRT  ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝTาย  โดยถือตามราคาตลาด

    ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง  และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ�

14. บมจ. ซีคอน เป0นบริษัทที่เกี่ยวข)องอื่น   โดยมีกรรมการ  - ��������	
� 4,459,181.56       4,741,251.80      บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ

 ดีเวลลอปเมนท� ร#วมกัน    ตั้งแต#ป� 2547 บริษัทฯ ได)เช#าและใช)ประโยชน�พื้นที่  ประโยชน�สูงสุดของทั้งสองฝTาย  โดยถือตามราคาตลาด

   บางส#วนภายในศูนย�การค)าซีคอน สแควร� ศรีนครินทร�  และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ�

   เนื้อที่ 114.92 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจจําหน#ายเบเกอรี่

   กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใต)ชื่อร)าน เอส แอนด� พี ซึ่งเป0น

   รายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญา

   เช#าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ป� สําหรับ

   ป� 2556 อัตราค#าเช#าและค#าบริการเดือนละ 222,944.80บาท

   รวมเป0นเงินทั้งสิ้น 2,675,337.60บาท และค#าสาธารณูปโภค

   รวมเป0นเงิน 254,565.52 บาท โดยค#าเช#าและค#าบริการ

   ปรับเพิ่มขึ้นร)อยละ 5 ต#อป�

   ตั้งแต#ป�2536 บริษัทฯ ได)เช#าและใช)ประโยชน�พื้นที่

   บางส#วนภายในศูนย�การค)าซีคอน บางแค

   เนื้อที่ 350 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจจําหน#ายเบเกอรี่

   กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใต)ชื่อร)าน เอส แอนด� พี ซึ่งเป0น

   รายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญา

   เช#าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ป� สําหรับ

   ป� 2556 อัตราค#าเช#าและค#าบริการเดือนละ 120,746.57 บาท

   รวมเป0นเงินทั้งสิ้น 1,506,302.60 บาท และค#าสาธารณูปโภค

   รวมเป0นเงิน 305,046.08 บาท โดยค#าเช#าและค#าบริการ

   ปรับเพิ่มขึ้นร)อยละ 5 ต#อป�

ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง มูลค�าของรายการ (บาท)
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บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (�����)

กรรมการบริษัท      

15. นางภัทรา  ศิลาอ�อน เป0นกรรมการและผู)ถือหุ)นรายใหญ#  - ��������	
� 240,000.00         240,000.00       บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องใช)พื้นที่โกดังขนาดใหญ# เพื่อ

ในบริษัท     ตั้งแต#ป� 2542  บริษัทฯ ได)เช#าและใช)ประโยชน�จาก จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช)  ซึ่ง

    ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร#  และอาคารโกดังเนื้อที่  390  ตรม. ที่ดินและโกดังดังกล#าวอยู#ใกล)กับสํานักงานบริษัท ทําให)

    ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา   เพื่อเก็บเอกสารบัญชี  และ สะดวกต#อขนส#งจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกล#าว ซึ่ง

    สัมภาระวัสดุเหลือใช)ต#าง ๆ ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้น ได)แก# ตู) ชั้นโชว�ต#าง ๆ มาใช)ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได)

    เดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลา พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการสมเหตุสมผล

    ป�ต#อป� เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม   และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของที่ดินและโกดังที่ใกล)

     ของทุกป�  มีอัตราค#าเช#าเดือนละ  20,000  บาท เคียงกันเป0นเกณฑ�ตามมูลค#ายุติธรรม

 - ��������	
� -                    420,000.00       บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องขยายพื้นที่สํานักงาน และ

      ตั้งแต#ป� 2543 บริษัทฯ ได)เช#าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการสมเหตุสมผล

    เพื่อใช)เป0นสํานักงานของบริษัท ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้น และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของพื้นที่สํานักงานที่ใกล)

    เดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง  ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลา เคียงกันเป0นเกณฑ�ตามมูลค#ายุติธรรม

     เป0นป�ต#อป�   เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 ������	
������ 31

    มีนาคมของทุกป�  มีอัตราค#าเช#าเดือนละ 70,000  ���

    ยกเลิกการเช#าตั้งแต#เดือน กรกฏาคม 2556
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ลักษณะความสัมพันธ� ลักษณะรายการที่สําคัญ ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น

 ที่ก�อให)เกิดความขัดแย)ง 2557 ป. 2556 และความสมเหตุสมผลของรายการ

16. นายขจรเดช  ไรวา เป0นกรรมการและผู)ถือหุ)นรายใหญ#  - ��������	
� 120,000.00         120,000.00       บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องใช)พื้นที่โกดังขนาดใหญ# เพื่อจัดเก็บ

 ในบริษัท     ตั้งแต#ป� 2542 บริษัทฯ ได)เช#าและใช)ประโยชน�จากที่ดิน เอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช)  ซึ่งที่ดินและโกดัง

     เนื้อที่  1 ไร#  1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บ ดังกล#าวอยู#ใกล)กับสํานักงานบริษัท ทําให)สะดวกต#อขนส#ง

    เอกสารบัญชี   ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติ จัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกล#าว ซึ่งได)แก# ตู) ชั้นโชว�ต#าง ๆ 

    และต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลาเป0นป�ต#อป� มาใช)ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของ

     เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป�  รายการสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของที่ดิน

     มีอัตราค#าเช#าเดือนละ  10,000 บาท และโกดังที่ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑ�ตามมูลค#ายุติธรรม

17. นางเกษสุดา  ไรวา เป0นกรรมการและผู)ถือหุ)นรายใหญ#  - ��������	
� -                    270,000.00       บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องขยายพื้นที่สํานักงาน และ

 ในบริษัท     ตั้งแต#ป� 2537 บริษัทฯ ได)เช#าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1  อยู#ใกล)กับสํานักงานใหญ#ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได)

    ชั้น 15 ถนนทองหล#อ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 153 ตรม. พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการสมเหตุสมผล

    เพื่อใช)เป0นสํานักงานบริษัท ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้นเดิม และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของพื้นที่สํานักงานที่

    เป0นปกติและต#อเนื่อง  ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลาเป0น ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑ�ตามมูลค#ายุติธรรม

    ป�ต#อป�  เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม

    ของทุกป� โดยมีอัตราค#าเช#าเดือนละ 45,000 บาท  

    ยกเลิกการเช#าตั้งแต#เดือน กรกฏาคม 2556

18. นายปราการ   ไรวา เป0นบุตรของนายประเวศวุฒิ  และนาง  - ��������	
� -                    270,000.00       บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องขยายพื้นที่สํานักงาน และ

 เกษสุดา  ไรวา ซึ่งเป0นกรรมการและผู)ถือ     ตั้งแต#ป� 2537 บริษัทฯ ได)เช#าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 อยู#ใกล)กับสํานักงานใหญ#ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได)

หุ)นรายใหญ#ในบริษัท     ชั้น 15 ถนนทองหล#อ  จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่  150.42 พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการสมเหตุสมผล

    ตรม. เพื่อใช)เป0นสํานักงานบริษัท ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้น และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของพื้นที่สํานักงานที่

    เดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลาเป0น ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑ�ตามมูลค#ายุติธรรม

    ป�ต#อป�  เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม  

    ของทุกป� โดยมีอัตราค#าเช#าเดือนละ 45,000 บาท

    ยกเลิกการเช#าตั้งแต#เดือน กรกฏาคม 2556

 

ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง มูลค�าของรายการ (บาท)
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ลักษณะความสัมพันธ� ลักษณะรายการที่สําคัญ ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น

 ที่ก�อให)เกิดความขัดแย)ง 2557 ป. 2556 และความสมเหตุสมผลของรายการ

19. คณะบุคคลระหว�าง เป0นกรรมการและผู)ถือหุ)นรายใหญ#ใน  - ��������	
� 960,000.00         960,000.00       บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องเช#าที่ดินและอาคาร ร)านอาหาร

    นางภัทรา ศิลาอ#อน, บริษัท     ตั้งแต#มีนาคม 2548 บริษัทได)เช#าที่ดินและอาคาร บ)านพักตากอากาศ เพื่อใช)ประกอบกิจการร)านอาหาร  

    ร)อยโทวราการ ไรวา,       ร)านอาหาร  บ)านพักตากอากาศ  ตั้งอยู#เลขที่ 9 ซอย พักอาศัย และสันทนาการแก#พนักงานของบริษัท

    นายขจรเดช  ไรวา และ     ซอยสถิตย�จอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการ

    นายประเวศวุฒิ  ไรวา     อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งส#วนควบและเครื่อง และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของที่ดิน

    อุปกรณ� เพื่อใช)ประกอบกิจการร)านอาหาร พักอาศัย และ อาคารที่ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑ�ตามมูลค#ายุติธรรม

    สันทนาการแก#พนักงานของบริษัท  ซึ่งเป0นรายการที่เกิด

    ขึ้นเดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลา

    เป0นป�ต#อป� เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม

    ของทุกป� โดยมีอัตราค#าเช#าเดือนละ 80,000 บาท 

20. คณะบุคคลระหว�าง เป0นกรรมการและผู)ถือหุ)นรายใหญ#ใน  - ��������	
� 190,000.00         190,000.00       บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องเช#าที่ดินและอาคาร เพื่อใช)ในการ 

    ร)อยโทวราการ ไรวา,       บ)านพักรับรอง สูง  2 ชั้น   ตั้งอยู#เลขที่ 139/2 หมู#ที่ 4 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการ

    นายขจรเดช  ไรวา และ     ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของที่ดิน และ

    นายประเวศวุฒิ  ไรวา     อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งที่ดินรอบนอกอาคาร อาคารที่ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑ�ตามมูลค#ายุติธรรม

    เครื่องตกแต#ง ส#วนควบ และพืชผลอาสินบนที่ดิน เพื่อใช)

    ในการพักอาศัย จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการแก#

    พนักงานของบริษัท  ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติ

    และต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลาเป0นป�ต#อป�

    เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป� 

    โดยมีอัตราค#าเช#าป�ละ 172,500 บาท 

 

สําหรับรายการกับบริษัทย#อยและร#วมอื่น รวมทั้งรายการระหว#างกันของบริษัทย#อยและบริษัทร#วม  ซึ่งไม#ได)มีบุคคลที่มีความขัดแย)งถือหุ)นอยู# บริษัทฯ ได)แสดงรายการเปNดเผยไว)ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข)อ 26  ของงบการเงินสําหรับ

ป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  ซึ่งผู)สอบบัญชีได)ระบุว#ารายการดังกล#าวเป0นไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป0นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว)สําหรับรายการที่ไม#มีราคาตลาด

ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง มูลค�าของรายการ (บาท)
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ความจําเป'นและความสมเหตุสมผลการทํารายการระหว�างกัน

บริษัทฯ ได)ทํารายการระหว#างกันกับบริษัทย#อยและบริษัทร#วม รวมทั้งผู)ที่เกี่ยวข)องอื่น ซึ่งเป0นตามปกติธุรกิจ รายการระหว#างกันที่เกิดขึ้นเป0นความจําเป0นและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชน�สูงสุดของบริษัท โดยบริษัทฯ จัดให)คณะ

กรรมการตรวจสอบเป0นผู)ให)ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผ#านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑ�นโยบายที่กําหนดไว) รวมทั้งผู)ตรวจสอบบัญชีมีความเห็นว#า รายการระหว#างกันข)างต)นในป� 2557และป�  2556 เป0นรายการ

ที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเป0นไปตามปกติธุรกิจและไม#แตกต#างกับมูลค#ายุติธรรมอย#างมีนัยสําคัญ

นโยบายหรือแนวโน)มการทํารายการระหว�างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว#างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย)งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขต#าง ๆ ให)เป0นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหว#างกัน โดยรายการที่ดําเนินไป

ตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย)ง มีส#วนได)เสียจะไม#มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ส#วนรายการที่สําคัญ จะให)คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู)สอบบัญชีของบริษัทหรือผู)เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและ

ให)ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว#างกันดังกล#าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให)เป0นไปตามกฎหมายว#าด)วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และข)อบังคับ 

ประกาศหรือข)อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห#งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข)อกําหนดเกี่ยวกับการเปNดเผยข)อมูลรายการที่เกี่ยวโยงและการได)มา หรือจําหน#ายไปซึ่งสินทรัพย�ที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ จะเปNดเผยรายการ

ระหว#างกันไว)ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได)รับการตรวจสอบจากผู)สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทย#อยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู#ในต#างประเทศ ประกอบด)วย  บริษัท เอส แอนด� พี เรสทัวรองท� จํากัด  บริษัท ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จํากัด  บริษัท ภัทรา ไฟน� ไทย คูซีน(พีทีอี) จํากัด

 บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด บริษัท ภัทรา ไต)หวัน จํากัด  บริษัท พาทิโอ อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด  บริษัท ภัทราอินเตอร�เนชั่นแนล เรสทัวรองท� แมเนจเม)นท� (ปdกกิ่ง) 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   บริษัทย#อยดังกล#าวทั้งหมดมิได)มีการแก)ไขข)อบังคับเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได)มาหรือจําหน#ายไปซึ่งสินทรัพย�ที่สําคัญของบริษัทย#อยในลักษณะที่สอดคล)องกับข)อมกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย�แห#งประเทศไทย อย#างไรก็ตาม บริษัทมีมาตราการในการควบคุมและการทํารายงานดังกล#าว โดยในการอนุมัติการทํารายการตามข)อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห#งประเทศไทย จะต)องได)รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และให)ผู)แทนของบริษัทที่ได)รับแต#งตั้งเป0นกรรมการของบริษัทย#อยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู)ถือหุ)นของบริษัทย#อยนั้นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให)ไว)

ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของรายการ ดังกล#าว
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ส�วนท่ี 3 
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
13. ข�อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
 
13.1 งบการเงิน 

 (1) สรุปรายงานการของผู�สอบบัญชรัีบอนุญาต 

งบการเงิน
สําหรับ 

ผู�สอบบัญชี สํานักงาน 

ป$ 2555-2557 
นายชูพงษ� สุรชุติกาล 

(ผู�สอบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4325) 
บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัด 

 

 บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย7อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวม และเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส7วนของผู�ถือหุ�น
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับป$สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ 

 
ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี 

 ข�าพเจ�าเปBนผู�รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต7องบการเงินดังกล7าวจากผลการตรวจสอบของข�าพเจ�า ข�าพเจ�าได�
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดให�ข�าพเจ�าปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให�ได�ความเชื่อมั่นอย7างสมเหตุสมผลว7างบการเงินปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต7อ
ข�อเท็จจริงอันเปBนสาระสําคัญหรือไม7 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใช�วิธีการตรวจสอบเพ่ือให�ได�มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปEดเผย
ข�อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช�ข้ึนอยู7กับดุลยพินิจของผู�สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข�อมูลท่ีขัดต7อข�อเท็จจริงอันเปBนสาระสําคัญของงบการเงินไม7ว7าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล7าว ผู�สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต�องตามท่ีควรของกิจการ 
เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� แต7ไม7ใช7เพ่ือวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต7อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู�บริหารใช�และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผู�บริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

 
ข�าพเจ�าเช่ือว7าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช�เปBนเกณฑ�ในการแสดงความเห็น

ของข�าพเจ�า 
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ความเห็น 
ข�าพเจ�าเห็นว7า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข�างต�นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท  

จํากัด (มหาชน) และบริษัทย7อยและของบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป$สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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(2) งบแสดงฐานะการเงินสําหรับป,สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม      (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       งบการเงินรวม 

  
2557 % 2556 % 2555 % 

สินทรัพย� 
       

สินทรัพย�หมุนเวียน 
      

เงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสด  570,399  15.73  546,856  15.45  443,458  12.86  

เงินลงทุนช่ัวคราว  321,396  8.87  439,212  12.41  831,527  24.12  

ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอื่น 312,985  8.63  267,822  7.57  254,984  7.39  

เงินให�กู�ยืมระยะส้ัน 
   

แก7กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน - สุทธิ  0  0.00  7,500  0.21  7,500  0.22  

สินค�าคงเหลือ  328,832  9.07  317,951  8.98  270,787  7.85  

สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 11,115  0.31  15,560  0.44  14,229  0.41  

รวมสินทรัพย�หมุนเวียน 1,544,728 42.61  1,594,901 45.06  1,822,485 52.85  

สินทรัพย�ไม7หมุนเวียน 
      

เงินฝากธนาคารท่ีใช�เปBนหลักประกัน 4,318  0.12  4,471  0.13  24,339  0.71  

เงินลงทุนในบริษัทร7วม  85,995  2.37  62,511  1.77  57,353  1.66  

เงินลงทุนในบริษัทย7อย  0  0.00  0.00  0.00  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10,000  0.28  10,000  0.28  10,000  0.29  

เงินให�กู�ยืมระยะยาว 
   

แก7กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน - สุทธิ  7,500  0.21  
  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� - สุทธิ  1,605,782  44.30  1,489,904  42.10  1,222,472  35.45  

สิทธิการเช7า - สุทธิ 70,380  1.94  92,430  2.61  87,411  2.54  

สินทรัพย�ไม7มีตัวตน - สุทธิ  13,633  0.38  13,782  0.39  8,103  0.23  

เงินมัดจําระยะยาว 225,522  6.22  213,664  6.04  168,248  4.88  

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี - สุทธิ 33,448  0.92  24,789  0.70  18,604  0.54  

สินทรัพย�ไม7หมุนเวียนอื่น  23,795  0.66  32,701  0.92  29,150  0.85  

รวมสินทรัพย�ไม7หมุนเวียน 2,080,373 57.39  1,944,252 54.94  1,625,680 47.15  

รวมสินทรัพย� 3,625,100 100.00  3,539,153 100.00  3,448,165 100.00  
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งบแสดงฐานะการเงินรวม  (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต�อ)      งบการเงินรวม 

2557 % 2556 % 2555 % 

หน้ีสินและส7วนของเจ�าของ 
       

หน้ีสินหมุนเวียน 
      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะส้ัน 
      

จากสถาบันการเงิน 906  0.02  2,058  0.06  0  0.00  

เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอื่น  933,114  25.74  880,487  24.88  834,502  24.20  

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
   

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป$ 21,651  0.60  24,358  0.69  35,104  1.02  

หน้ีสินจากสัญญาเช7าการเงิน 
   

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป$ 0  0.00  0  0.00  3,440  0.10  

ภาษีเงินได�ค�างจ7าย 96,083  2.65  109,311  3.09  130,770  3.79  

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรม 
   

สิทธิพิเศษแก7ลูกค�า 9,346  0.26  5,075  0.14  3,161  0.09  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
   

ภาษีมูลค7าเพ่ิมรอนําส7ง 0  0.00  0  0.00  43,932  1.27  

อื่นๆ 62,671  1.73  60,404  1.71  22,374  0.65  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,123,771 31.00  1,081,694 30.56  1,073,283 31.13  

        
หน้ีสินไม7หมุนเวียน 

      
เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 33,513  0.92  41,487  1.17  78,295  2.27  

หน้ีสินภายใต�สัญญาเช7าการเงิน 0  0.00  0  0.00  3,180  0.09  

หน้ีสินภาษีเงินได�รอตัดบัญชี  2,130  0.06  2,438  0.07  1,703  0.05  

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 110,523  3.05  112,833  3.19  95,101  2.76  

หน้ีสินไม7หมุนเวียนอื่น 36,477  1.01  9,487  0.27  3,818  0.11  

รวมหน้ีสินไม7หมุนเวียน 182,643 5.04  166,245 4.70  182,097 5.28  

รวมหน้ีสิน 1,306,413 36.04  1,247,939 35.26  1,255,380 36.41  
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งบแสดงฐานะการเงินรวม   (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต�อ)      งบการเงินรวม 

  
2556 % 2556 % 2555 % 

หน้ีสินและส7วนของเจ�าของ   
       

ส7วนของเจ�าของ  
      

ทุนเรือนหุ�น  
      

ทุนจดทะเบียน 
      

หุ�นสามัญ 490,408,365 หุ�น  
      

มูลค7าหุ�นละ 1 บาท 490,408       
ทุนจดทะเบียน 

      
หุ�นสามัญ 98,081,673 หุ�น  

      
มูลค7าหุ�นละ 5 บาท 

  490,408     
ทุนจดทะเบียน 

      
หุ�นสามัญ 104,686,273 หุ�น  

      
มูลค7าหุ�นละ 5 บาท 

    523,431   
ทุนท่ีออกและชําระแล�ว  

     
หุ�นสามัญ 490,408,365 หุ�น  

     
มูลค7าหุ�นละ 1 บาท 490,408  13.53  

   
หุ�นสามัญ 98,081,673 หุ�น  

     
มูลค7าหุ�นละ 5 บาท  ชําระครบแล�ว   

 490,408  13.86  
 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว  
      

หุ�นสามัญ 104,686,273 หุ�น  
      

มูลค7าหุ�นละ 5 บาท  ชําระครบแล�ว   
  523,431  15.18  

     
ส7วนเกินมูลค7าหุ�นสามัญ  689,981  19.03  689,981  19.50  689,981  20.01  
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งบแสดงฐานะการเงินรวม  (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต�อ)      งบการเงินรวม 

  
2556 % 2556 % 2555 % 

กําไรสะสม 
   

จัดสรรแล�ว 
   

ทุนสํารองตามกฎหมาย 52,343  1.44  52,343  1.48  52,343  1.52  

สํารองหุ�นทุนซ้ือคืน 0  0.00  0  0.00  250,951  7.28  

ยังไม7ได�จัดสรร  1,035,818  28.57  990,973  28.00  894,294  25.94  

องค�ประกอบอื่นของส7วนของเจ�าของ (33,832) (0.93) (21,007) (0.59) (33,215) (0.96) 

รวมส7วนของบริษัทใหญ7 2,234,718 61.65  2,202,698 62.24  2,377,786 68.96  

หุ�นทุนซ้ือคืน 0  0.00  0  0.00  (250,951) (7.28) 

ส7วนได�เสียท่ีไม7มีอํานาจควบคุม 83,969  2.32  88,516  2.50  65,951  1.91  

รวมส7วนของเจ�าของ 2,318,687 63.96  2,291,214 64.74  2,192,785 63.59  

รวมหน้ีสินและส7วนของเจ�าของ 3,625,100 100.00  3,539,153 100.00  3,448,165 100.00  
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       งบการเงินรวม 

2557 % 2556 % 2555 % 

รายได�จากการขายและการให�บริการ  7,256,855  100.00  7,000,153  100.00  6,526,637  100.00  

ต�นทุนขายและต�นทุนการให�บริการ (3,936,798) (54.25) (3,804,207) (54.34) (3,464,754) (53.09) 

กําไรขั้นต�น 3,320,057 45.75  3,195,946 45.66  3,061,883 46.91  

รายได�อื่น  
      

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 0  0.00  9,656  0.14  1,001  0.02  

เงินปOนผลรับ 0  0.00  0  0.00  0  0.00  

กําไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย7อย 0  0.00  0  0.00  19,046  0.29  

ผลกําไรท่ียังไม7เกิดขึ้นจากการปรับมูลค7า 
   

           ของเงินลงทุนช่ัวคราว 6147.67 0.08  6792 0.10  13877 0.21  

        ดอกเบ้ียรับ 2525.995 0.03  8296 0.12  16177 0.25  

อื่นๆ 81,166  1.12  69,300  0.99  57,995  0.89  

กําไรก7อนค7าใช�จ7าย 3,409,896 46.99  3,289,990 47.00  3,169,979 48.57  

ค7าใช�จ7ายในการขาย (240,455) (3.31) (271,226) (3.87) (206,443) (3.16) 

ค7าใช�จ7ายในการบริหาร (2,478,291) (34.15) (2,175,676) (31.08) (1,992,743) (30.53) 

ค7าตอบแทนผู�บริหาร (59,192) (0.82) (50,106) (0.72) (52,425) (0.80) 

ต�นทุนทางการเงิน (2,889) (0.04) (4,277) (0.06) (4,647) (0.07) 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (5,018) (0.07) 0  0.00  0  0.00  

รวมค7าใช�จ7าย (2,785,845) (38.39) (2,501,285) (35.73) (2,256,258) (34.57) 

กําไรก7อนต�นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได� 624,051 8.60  788,705 11.27  913,721 14.00  

ส7วนแบ7ง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร7วม 5,746  0.08  9,018  0.13  18,434  0.28  

กําไรก7อนหักภาษีเงินได� 629,797 8.68  797,723 11.40  932,155 14.28  

ค7าใช�จ7ายภาษีเงินได�  (132,862) (1.83) (163,093) (2.33) (219,609) (3.36) 

กําไรสุทธิสําหรับป$ 496,935 6.85  634,630 9.07  712,546 10.92  
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต�อ)      งบการเงินรวม 

2557 % 2556 % 2555 % 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
      

ผลต7างจากการแปลงค7างบการเงิน (15,307) (0.21) 17,616  0.25  4,795  0.07  

ผลกําไรท่ียังไม7เกิดขึ้นจากการปรับมูลค7า 
   

ของหลักทรัพย�เผ่ือขาย (126) (0.00) 189  0.00  141  0.00  

ภาษีเงินได�เกี่ยวกับองค�ประกอบของ 

   กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 25  0.00  (38) (0.00) 1,588  0.02  

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร� 
   

   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน�พนักงาน 13,830  0.19  0  0.00  (9,128) (0.14) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป$ - สุทธิจากภาษี (1,578) (0.02) 17,767  0.25  (2,604) (0.04) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป$ 495,357 6.83  652,397 9.32  709,942 10.88  

การแบ7งปOนกําไร 
      

ส7วนท่ีเปBนของบริษัทใหญ7 497,738  6.86  626,018  8.94  707,806  10.84  

ส7วนท่ีเปBนของส7วนได�เสียท่ีไม7มีอํานาจควบคุม (802) (0.01) 8,612  0.12  4,740  0.07  

  
496,935 6.85  634,630 9.07  712,546 10.92  

        
การแบ7งปOนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

      
ส7วนท่ีเปBนของบริษัทใหญ7 497,908  6.86  639,834  9.14  702,611  10.77  

ส7วนท่ีเปBนของส7วนได�เสียท่ีไม7มีอํานาจควบคุม (2,551) (0.04) 12,563  0.18  7,331  0.11  

  
495,357 6.83  652,397 9.32  709,942 10.88  
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส�วนของเจ�าของ  (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       งบการเงินรวม 

2557 % 2556 % 2555 % 

ทุนเรือนหุ�น       
   หุ�นสามัญ 

         ยอดต�นป$ 490,408  21.15  523,431  22.85  523,431  23.87  

         หุ�นสามัญเพ่ิมทุน 0  0.00  0  0.00  0  0.00  

         ลดระหว7างป$ 0  0.00  (33,023) (1.44) 0  0.00  

         ยอดปลายป$ 490,408  21.15  490,408  21.40  523,431  23.87  

   ส7วนเกินมูลค7าหุ�นสามัญ 

         ยอดต�นป$ 689,981  29.76  689,981  30.11  689,981  31.47  

         เพ่ิมระหว7างป$ 0  0.00  0  0.00  0  0.00  

         ค7าใช�จ7ายในการออกหุ�นสามัญเพ่ิมทุน 0  0.00  0  0.00  0  0.00  

         ยอดปลายป$ 689,981  29.76  689,981  30.11  689,981  31.47  

กําไรสะสม 

   จัดสรรแล�ว 

      สํารองตามกฎหมาย 

         ยอดต�นป$ 52,343  2.26  52,343  2.28  52,343  2.39  

         เพ่ิมระหว7างป$ 0  0.00  0  0.00  0  0.00  

         ลดระหว7างป$ 0  0.00  0  0.00  0  0.00  

         ยอดปลายป$ 52,343  2.26  52,343  2.28  52,343  2.39  

หุ�นทุนซ้ือคืน 

      ยอดต�นป$ 0  0.00  250,951  10.95  250,951  11.44  

      เพ่ิมระหว7างป$ 0  0.00  0  0.00  0  0.00  

      ลดระหว7างป$  0  0.00  (250,951) (10.95) 0  0.00  

      ยอดปลายป$ 0  0.00  0  0.00  250,951  11.44  

   ยังไม7ได�จัดสรร 

         ยอดต�นป$ 990,973  42.74  895,901  39.10  612,463  27.93  

         เพ่ิมระหว7างป$-กําไรสุทธิ  510,734  22.03  626,018  27.32  698,678  31.86  

         ลดระหว7างป$-เงินปOนผลและสํารองหุ�นทุนซ้ือคืน (465,888) (20.09) (530,947) (23.17) (416,847) (19.01) 

         ยอดปลายป$ 1,035,818  44.67  990,973  43.25  894,294  40.78  
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส�วนของเจ�าของ  (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต�อ)      งบการเงินรวม 

2557 % 2556 % 2555 % 

องค�ประกอบอื่นส7วนของเจ�าของ 

  ผลต7างจากการแปลงค7างบการเงิน 

         ยอดต�นป$ (21,497) (0.93) (35,161) (1.53) (37,365) (1.70) 

         เพ่ิมระหว7างป$ 0  0.00  13,665  0.60  2,204  0.10  

         ลดระหว7างป$ (12,725) (0.55) 0.00  0.00  

         ยอดปลายป$ (34,222) (1.48) (21,496) (0.94) (35,161) (1.60) 

   ผลกําไรท่ียังไม7เกิดขึ้นจากการปรับมูลค7าของหลักทรัพย�เผ่ือ
ขาย 

         ยอดต�นป$ 613  0.03  424  0.02  283  0.01  

         เพ่ิมระหว7างป$ 0  0.00  189  0.01  141  0.01  

         ลดระหว7างป$ (126) (0.01) 0  0.00  0  0.00  

         ยอดปลายป$ 486  0.02  613  0.03  424  0.02  

ภาษีเงินได�เกี่ยวกับองค�ประกอบของกําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น 

         ยอดต�นป$ (123) (0.01) (85) (0.00) (66) (0.00) 

         ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 0.00  0.00  1,588  0.07  

         เพ่ิมระหว7างป$ 25  0.00  0.00  0.00  

         ลดระหว7างป$ 0  0.00  (38) (0.00) 0.00  

         ยอดปลายป$ (97) (0.00) (123) (0.01) 1,522  0.07  

หุ�นทุนซ้ือคืน 

      ยอดต�นป$ 0  0.00  (250,951) (10.95) (250,951) (11.44) 

      เพ่ิมระหว7างป$ 0  0.00  0  0.00  0  0.00  

      ลดระหว7างป$  0  0.00  250,951  10.95  0  0.00  

      ยอดปลายป$ 0  0.00  (0) (0.00) (250,951) (11.44) 

ส7วนได�เสียท่ีไม7มีอํานาจควบคุม 

      ยอดต�นป$ 88,516  3.82  65,951  2.88  69,201  3.16  

     ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 0.00  0.00  0.00  

      เพ่ิมระหว7างป$ 7  0.00  24,391  1.06  7,332  0.33  

      ลดระหว7างป$  (4,554) (0.20) (1,826) (0.08) (10,582) (0.48) 
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      ยอดปลายป$ 83,969  3.62  88,516  3.86  65,951  3.01  

รวมส7วนของเจ�าของ 2,318,687  100.00  2,291,214  100.00  2,192,785  100.00  
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งบกระแสเงินสด  (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       งบการเงินรวม 

2557 2556 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
      

กําไรก7อนภาษีเงินได� 629,797   797,723   932,155   
ปรับปรุง : 

   
ค7าเส่ือมราคาและค7าตัดจําหน7าย 359,489   289,618   260,492   
(กําไร) ขาดทุนท่ียังไม7เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปล่ียน  (47)  (823)  (695)  
กําไรท่ียังไม7เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนช่ัวคราว (6,148)  (6,792)  (14,160)  
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 

   
หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการค�า 0   32    
ส7วนแบ7งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร7วม (5,746)  (9,018)  (18,434)  
กําไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย7อย 0   0   (19,046)  
ขาดทุนจากการด�อยค7าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� 8,946   53   1,000   
ขาดทุนจากการตัดจําหน7าย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� 17,265   14,069   15,496   
ขาดทุนจากการตัดจําหน7าย-สิทธิการเช7า 0   774   0   
กําไรจากการจําหน7ายเงินลงทุนช่ัวคราว (5,651)  (3,919)  0   
กําไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� (1,539)  (1,762)  (593)  
เงินปOนผลรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว 

   
เงินปOนผลรับจากบริษัทร7วม 

   
ค7าใช�จ7ายภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 21,260   17,732   15,593   
ค7าใช�จ7ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก7ลูกค�า 4,270   1,914   1,398   
รายได�ดอกเบ้ียรับ (2,526)  (8,296)  (16,178)  
ดอกเบ้ียจ7าย 2,889   4,277   4,647   

 
1,022,260 

 
1,095,582 

 
1,161,675 
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งบกระแสเงินสด  (หน�วย:พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต�อ)      งบการเงินรวม 

2557 2556 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต7อ) 
      

ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอื่น(เพ่ิมขึ้น) (44,988)  (12,870)  (41,992)  
ลูกหน้ีอื่นลดลง 

   
เงินทดรองจ7ายแก7กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (เพ่ิมขึ้น) 

ลดลง    

สินค�าคงเหลือ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (10,881)  (47,164)  (31,278)  
สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 4,445   (3,368)  5,885   
เงินฝากธนาคารท่ีใช�เปBนหลักประกันเพ่ิมขึ้น 0   20,000   (3,755)  
เงินมัดจําระยะยาว(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (11,857)  (45,417)  (14,844)  
สินทรัพย�ไม7หมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 3,927   (3,551)  (11,125)  
เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 67,581   18,454   101,226   
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (ลดลง) 

เพ่ิมขึ้น    

รายได�รับล7วงหน�าเพ่ิมขึ้น 
   

ค7าใช�จ7ายค�างจ7ายเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  
   

ภาษีมูลค7าเพ่ิมรอนําส7งเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 0   0   24   
หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 3,183   2,102   8,789   
หน้ีสินไม7หมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (2,423)  (174)  42   
จ7ายภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน (7,325)     (2,770)  

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 1,023,920 
 

1,023,594 
 

1,174,647 
 

ดอกเบ้ียรับ 2,549   10,333   18,205   
จ7ายดอกเบ้ีย (2,720)  (4,015)  (4,647)  
จ7ายภาษีเงินได� (157,448)  (190,040)  (244,454)  

เงินสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 866,301 
 

839,872 
 

943,751 
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งบกระแสเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต�อ)  

(หน�วย:พันบาท) 
งบการเงินรวม 

2557 2556 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
      

เงินสดจ7ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว (460,000)  (766,784)  (441,488)  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 589,488   1,170,000   0   
เงินปOนผลรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว 

   
เงินปOนผลรับจากบริษัทร7วม 2,262   3,860   3,390   
เงินสดจ7ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร7วม (20,000)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย7อย 

  19,360   
เงินสดจ7ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอื่น 

  (10,000)  
เงินสดจ7ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� (475,184)  (511,552)  (291,740)  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย�ถาวร 2,335   2,093   1,129   
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช7า 3,549     
เงินสดจ7ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย�ไม7มีตัวตน (3,844)  (9,433)  (5,502)  
เงินสดจ7ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช7า (3,549)  (16,326)  (2,246)  

เงินสดสุทธิ (ใช�ไปใน) ได�มาจากกิจกรรมลงทุน (364,944) 
 

(128,142) 
 

(727,097) 
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งบกระแสเงินสด  

 
(หน�วย:พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต�อ)      งบการเงินรวม 

2557 2556 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
      

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะส้ัน 
      

จากสถาบันการเงิน (1,152)  2,058   (1,580)  
เงินสดจ7ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะส้ัน 

   
จากสถาบันการเงิน 

   
เงินสดจ7ายคืนเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (29,028)  (72,555)  (16,649)  
เงินสดรับจากเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18,348   25,000   10,431   
จ7ายเงินปOนผลแก7ผู�ไม7มีอํานาจควบคุมของบริษัทย7อย 0   0   (4,813)  
เงินสดจ7ายหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช7าการเงิน (1,808)  (6,646)  (4,710)  
เงินสดจ7ายเพ่ือซ้ือหุ�นทุนซ้ือคืน 

   
เงินปOนผลจ7ายให�ส7วนได�เสียท่ีไม7มีอํานาจควบคุม (2,004)    
เงินปOนผลจ7าย (466,649)  (563,912)  (416,831)  
 เงินสดรับจากส7วนได�เสียท่ีไม7มีอํานาจควบคุมเพ่ิมขึ้น 

   
     จากเงินลงทุนในบริษัทย7อยเพ่ิมขึ้น 7   10,003    

เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (482,286) 
 

(606,052) 
 

(434,152) 
 

       
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม7ได�เกิดขึ้นจริง 

      
ของเงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสด (150)  691   14   

ผลต7างจากการแปลงค7างบการเงิน 4,622   (2,971)  (9,077)  
เงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึ้นสุทธิ 23,543  

 
103,398  

 
(226,561) 

 
เงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม  546,856   443,458   672,789   
เงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 570,399 

 
546,856 

 
446,228 
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14. คําอธิบายและการวิเคราะห8ของฝ:ายจัดการ 

 การวิเคราะห8ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย�อย (“กลุ�มบริษัท”) 

สรุปผลการดําเนินงานป, 2557 
ในป$ 2557 บริษัทและบริษัทย7อย (“กลุ7มบริษัท”) มีรายได�จากการขายและบริการจํานวน 7,257 ล�านบาท จาก

งวดเดียวกันของป$ก7อนเปBนจํานวน 257 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 3.67 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 498 ล�านบาท 
ซ่ึงลดลงจากป$ก7อน 128 ล�านบาท คิดเปBนอัตรากําไรท่ีลดลงร�อยละ 20.45 โดยสาเหตุสําคัญมาจากรายได�จากการขายใน
ประเทศมีการเติบโตน�อยกว7าท่ีคาดการณ�ไว� โดยมีอัตราการเติบโตเพียงร�อยละ 2.69 ซ่ึงเปBนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอ
ตัว และการเข�ามาของธุรกิจอาหารจากต7างประเทศ อย7างไรก็ตามในป$ 2557 กลุ7มบริษัทได�มีการขยายธุรกิจเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคตอย7างต7อเน่ือง โดยมีการเปEดร�านอาหารและเบเกอรี่ช�อพ ภายใต�แบรนด� “S&P” จํานวน 437 จุดขาย 
นอกจากน้ันยังได�ขยายธุรกิจร�านอาหารญี่ปุVนประเภทหมูทอด ทงคัตสึ ภายใต�แบรนด� “Maisen” โดยในป$ 2557 เปEดเพ่ิมอีก 
3 สาขา และในเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทได�ขยายธุรกิจร�านอาหารไทย ภายใต�แบรนด� “S&P”  ในประเทศกัมพูชา ซ่ึงจาก
การขยายตัวของยอดขายในต7างประเทศดังกล7าว ส7งผลให�สัดส7วนของรายได�จากต7างประเทศเพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 12.75 ในป$ 
2556 เปBนร�อยละ 14.02 ในป$ 2557 

 
 รายได�จากการขายและบริการ 

รายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจาก 7,000 ล�านบาทจากป$ 2556 เปBน 7,257 ล�านบาทในป$ 2557 หรือมี
อัตราการขยายตัวร�อยละ 3.67 สามารถแบ7งแยกตามประเภทช7องทางการจัดจําหน7ายได� ดังน้ี  

 
รายได�แยกตามประเภทช�องทางการจัดจําหน�าย                  

(หน�วย: ล�านบาท) 

ช�องทางการจําหน�าย 
ป, 2557 ป, 2556 เพ่ิมขึ้น(ลดลง ) 

ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ 5,528 76.17 5,382 76.89 2.84 

ธุรกิจขายส7งอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป 711 9.80 722 10.31 (2.49) 

ธุรกิจร�านอาหารในต7างประเทศ 1,017 14.02 892 12.74 14.01 

อ่ืน ๆ *  1 0.01 4 0.06 (82.50) 

รวมท้ังสิ้น  7,257  100.00 7,000  100.00 3.67 
 * รายได�จากการให�เช7าสถานที่แก7บุคคลภายนอก 
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 ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ 
ในป$ 2557 รายได�จากธุรกิจน้ีมีสัดส7วนร�อยละ 76.27 ของรายได�จากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน

ของป$ก7อนเปBนจํานวน 153 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 2.84 อันเน่ืองมาจากยอดขายของร�านอาหารและเบเกอรี่
ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปEดจุดขายเพ่ิมเติม ท้ังแบรนด� “S&P” และ แบรนด� “Maisen” ซ่ึงในป$ 2557
บริษัทมีการขยายสาขาร�านอาหารและเบเกอรี่ภายใต�แบรนด�ต7างๆภายในประเทศจํานวน 33 สาขา โดยแบ7งเปBนร�านอาหาร 
15 สาขา และร�านเบเกอรี่ 18 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ วันสิ้นป$ 2557 มีจํานวน 446 สาขา โดยแบ7งเปBนร�านอาหาร 
126 สาขา และร�านเบเกอรี่  320 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ7งเน�นการเปEดสาขาใหม7สําหรับแบรนด� “S&P” ในพ้ืนท่ีกรุงเทพ 
และปริมณฑล เน่ืองจากบริษัทมองเห็น ศักยภาพและกําลังซ้ือของผู�บริโภคท่ีมีแนวโน�มท่ีดีข้ึนและเปBนกลุ7มลูกค�าเป̂าหมาย
หลักของบริษัท นอกจากน้ีบริษัทยังได�มีการวางแผนกลยุทธ�ทางการตลาดในด�านการส7งเสริมการขายผ7านสื่อโฆษณาออนไลน� 
ซ่ึงสามารถเข�าถึงกลุ7มเป̂าหมายหลักได�อย7างท่ัวถึง เปBนการสร�างความรู�สึกท่ีดี มั่นใจและรับรู�ในคุณภาพของผลิตภัณฑ�ตรา
สินค�า (แบรนด�) “S&P” อย7างต7อเน่ือง  

 

 ธุรกิจขายส�งอาหารและเบเกอร่ีสําเร็จรูป 
ในป$ 2557 รายได�จากธุรกิจน้ีมสีัดส7วนร�อยละ 9.70 ของรายได�จากการขายและบริการ ลดลงจากงวดเดียวกันของ 

ป$ก7อนเปBนจํานวน 18 ล�านบาท โดยมีอัตราการลดลดร�อยละ 2.49 เน่ืองจากธุรกิจ Modern Trade ในปOจจุบันเริม่ผลิตสินค�า
ใน แบรนด�ของตัวเอง ซ่ึงสินค�าบางรายการเปBนสินค�าท่ีทางบริษัทเคยจําหน7ายให�แก7กลุ7มธุรกิจน้ี ทําให�รายได�จากกลุ7มธุรกิจน้ี
ลดลง แต7ในขณะเดียวกันบริษัทได�ใช�กลยุทธ�การขยายฐานลูกค�าโดยเพ่ิมช7องทางการจัดจําหน7าย เพ่ือให�เข�าถึงกลุ7มลูกค�าและ
การจัดหากลุ7มพันธมติรร�านค�ารายใหม7ท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจให�มีการเติบโตเพ่ิมข้ึน 

 

ธุรกิจร�านอาหารในต�างประเทศ 
ในป$ 2557 รายได�จากธุรกิจน้ีมีสัดส7วนร�อยละ 14.02 ของรายได�จากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน

ของป$ก7อนเปBนจํานวน 125 ล�านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร�อยละ 14.01 กลุ7มบริษัทก็มีรายได�เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ร�านอาหารไทยในต7างประเทศของบริษัท เปBนท่ียอมรับถึงมาตรฐานของคุณภาพของอาหารและการให�บริการ ท้ังแบรนด�
“Patara” ท่ีเปBนท่ีรู�จักและประสบความสําเร็จอย7างดีเยี่ยมในประเทศอังกฤษ และแบรนด�“Bangkok Jam” ซ่ึงเปBนแบรนด�ท่ี
ได�รับความนิยมอย7างมากในประเทศสิงคโปร� โดยในป$ 2557 มีการเปEดสาขาใหม7 จํานวน 4 สาขา และการขยายธุรกิจ
ร�านอาหารภายใต�แบรนด� “S&P” ในประเทศกัมพูชา 

        รายได�แยกตามรายผลิตภัณฑ8                                
(หน�วย: ล�านบาท) 

ผลิตภัณฑ8 
ป, 2557 ป, 2556 เพ่ิมขึ้น(ลดลง ) 

ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ 

เบเกอรี่  3,145 43.34 3,144 44.92 0.03 

อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ 2,247 30.96 2,117 30.24 6.14 

อาหารในต7างประเทศ 1,017 14.02 892 12.74 14.01 

ผลิตภณัฑ�อาหาร ** 605 8.33 625 8.93 (3.20) 

ผลิตภณัฑ�อ่ืน ๆ ***  243 3.35 222 3.17 9.46 

รวมท้ังสิ้น  7,257 100.00 7,000  100.00 3.67 
** ผลิตภัณฑ�อาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทประกอบด�วย อาหารสําเร็จรูปแช7แข็ง ไส�กรอก เยลล่ีและผลิตภัณฑ�กล่ินสีผสมอาหาร 
*** ประกอบด�วยผลิตภัณฑ�รับจ�างผลิตภายใต�แบรนด� S&P สินค�าฝากขาย ผลิตภัณฑ�เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ และรายได�จากการให�เช7าสถานที ่
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ในป$ 2557 ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ยังคงครองสัดส7วนส7วนแบ7งรายได�จากการขายและบริการสูงท่ีสุด คือร�อยละ 43.34 
ในขณะท่ีสัดส7วนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยู7ท่ีร�อยละ 30.96 ด�านอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ7มเบเกอรี่ มี
อัตราการเติบโตอยู7ท่ีร�อยละ0.03 เน่ืองจากกระแสเรื่องการรักษาสุขภาพและการมีแบรนด�ผลิตภัณฑ�เบเกอรี่จากผู�ขายราย
ใหม7และแบรนด�จากต7างประเทศ จึงส7งผลให�อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ�เบเกอรี่มีสัดส7วนท่ีน�อยลง ส7วนอาหารและ
เครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตราร�อยละ 6.14 โดยบริษัทได�มีการพัฒนารายการอาหารใหม7 ๆ โดยเพ่ิมรายการ
อาหารเพ่ือสุขภาพ การจัดกลุ7มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต7าง ๆ การส7งเสริมการขายในรูปแบบต7างๆ ซ่ึงทําให�บริษัทได�รับ
การตอบรับจากกลุ7มลูกค�าเปBนอย7างดี 

 
ต�นทุนขายและต�นทุนการให�บริการ 
ในป$ 2557 บริษัทมีอัตราส7วนต�นทุนขายและการบริการ ลดลงจากร�อยละ 54.34 ในป$ 2556 เปBนร�อยละ 54.25

สาเหตุหลักมาจากบริษัทได�ดําเนินนโยบายการจัดซ้ือวัตถุดิบ และบริหารสินค�าคงคลังให�มีประสิทธิภาพ มีผลทําให�บริษัท
สามารถควบคุมต�นทุนวัตถุดิบได� 

 
ค�าใช�จ�าย 
ในป$ 2557 สัดส7วนค7าใช�จ7ายรวมต7อรายได�จากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 35.67 ในป$ 2556 เปBนร�อย

ละ 38.35 สาเหตุหลักท่ีทําให�ค7าใช�จ7ายมีการเปลี่ยนแปลงได�แก7 การขยายตัวของสาขาท้ังในประเทศและต7างประเทศ ส7งผล
ให�ค7าใช�จ7ายพนักงานเต7อรายได�จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 11.85 ในป$ 2556 เปBนร�อยละ 12.34 ในป$ 2557  
ค7าใช�จ7ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 11.11 ในป$ 2556 เปBนร�อยละ 12.20 ในป$ 2557 และ
ค7าเสื่อมราคาสินทรัพย�ถาวรจากการเปEดสาขาใหม7และปรับปรุงสาขาเก7าให�ดูทันสมัยเพ่ิมข้ึนจากร�อยละ  3.11 ในป$ 2556 
เปBนร�อยละ 3.50 ในป$ 2557 

 
กําไรสุทธิ 
เน่ืองจากการขยายตัวของรายได�จากการขายและบริการในป$ 2557 ขยายตัวต่ํากว7าเป̂าหมายท่ีตั้งไว� มีผลให�อัตรา

กําไรสุทธิส7วนท่ีเปBนของบริษัทใหญ7ต7อรายได�สุทธิจากการขายและบริการลดลงจากร�อยละ 8.94 ในป$ 2556 เปBนร�อยละ 6.86 
ในป$ 2557 โดยกําไรสุทธิส7วนท่ีเปBนของบริษัทใหญ7ลดลงจาก 626 ล�านบาท ในป$ 2556 เปBน  498 ล�านบาท ในป$ 2557ลดลง 
128 ล�านบาท หรือลดลงร�อยละ 20.49 และอัตราผลตอบแทนต7อส7วนของผู�ถือหุ�นบริษัทใหญ7ลดลงจากร�อยละ  28.92 ในป$ 
2556 เปBนร�อยละ 22.43 ในป$ 2557 

 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
กลุ7มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ลดลงจากร�อยละ 17.92 ในป$ 2556 เปBนร�อยละ 13.73 ในป$ 2557

เน่ืองจากกําไรสุทธิของบริษัทท่ีปรับตัวลดลง 
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ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดป, 2557 
กลุ7มบริษัทมีสินทรัพย�รวม ณ สิ้นป$ 2557จํานวน 3,625 ล�านบาท ประกอบด�วยสินทรัพย�หมุนเวียนในสัดส7วนร�อย

ละ 42.61 และสินทรัพย�ไม7หมุนเวียนร�อยละ 57.39 ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนมีสัดส7วนเพียงร�อยละ 31.00 ของสินทรัพย�
รวมกลุ7มบริษัทจึงมีสภาพคล7องในระดับท่ี 1.37เท7า เน่ืองจากเปBนธุรกิจท่ีมีเงินหมุนเวียนสูงจากการขายเปBนเงินสดเปBนส7วน
ใหญ7 

 
ในด�านกระแสเงินสดน้ัน มีเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 866 ล�านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับก7อนภาษี

เงินได�จํานวน 1,024 ล�านบาท ในระหว7างป$มีการจ7ายภาษีเงินได�จํานวน 158 ล�านบาท  
 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดท่ีใช�ในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินน้ัน ประกอบด�วยเงินสดรับจากการ
ขายเงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิจํานวน 130 ล�านบาท เงินลงทุนในบริษัทร7วมเพ่ิมข้ึน 20 ล�านบาท การลงทุนในสินทรัพย�ถาวร
เพ่ิมข้ึนสุทธิจํานวน 475 ล�านบาท ซ่ึงเปBนผลมาจากกลุ7มบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรเพ่ือใช�ในการผลิตและการลงทุนใน
การก7อสร�าง และเครื่องตกแต7ง อุปกรณ� เน่ืองจากการขยายสาขาของร�านอาหารและเบเกอรี่ นอกจากน้ีได�ใช�เงินสดในการ
จ7ายเงินปOนผลจํานวน 467 ล�านบาท เมื่อรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานและรายการย7อยอ่ืน ๆ แล�ว กลุ7ม
บริษัทมีเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจํานวน 23 ล�านบาท โดยเมื่อรวมกับเงินสดท่ีมีอยู7 ณ วันต�นป$ 2557 จํานวน 547 ล�านบาทแล�ว 
ทําให�มีเงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสดเพ่ือใช�ในกิจการ ณ วันสิ้นป$จํานวน 570 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-เป0นเท็จ 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�มีระบบการเป9ดเผยข�อมูลท่ีดีเพ่ือให�แน-ใจว-าบริษัทได�เป9ดเผยข�อมูลในส-วนท่ีเป0นสาระสําคัญ  
ท้ังของบริษัทและบริษัทย-อยอย-างถูกต�องครบถ�วนแล�ว รวมท้ังควบคุมดูแลให�มีการปฏิบัติตามระบบดังกล-าว 
 (3) บริษัทได�จัดให�มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให�มีการปฏิบัติตามระบบดังกล-าว และบริษัทได�
แจ�งข�อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ� 2558 ต-อผู�สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล�ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข�อบกพร-องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ัง การกระทําท่ีมิชอบ
ท่ีอาจมีผลกระทบต-อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย-อย 
 ในการน้ี เพ่ือเป0นหลักฐานว-าเอกสารท้ังหมดเป0นเอกสารท่ีชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได�รับรองความถูกต�องแล�ว บริษัท
ได�มอบหมายให� นายประเวศวุฒิ  ไรวา เป0นผู�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 ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร                                  
 
 
 2. นางเกษสุดา   ไรวา กรรมการผู�จดัการใหญ-                                  
 
 

   ชื่อ ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
 
 

ผู�รับมอบอํานาจ    นางเกษสุดา   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 73 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 67 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 
(20 เมษายน 2537)  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร�บัณฑิต        
       (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย     

นายประเวศวุฒิ  ไรวา 64 ปริญญาตรี Political Science 6.22 น�องชายคนที่ 3 2558 – ป̂จจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  
ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร       มหาวิทยาลัยอินเดียน"า สหรัฐอเมริกา   ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
(20 เมษายน 2537)  โครงการอบรม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย   ประธานกรรมการบริหาร  
   - Modern Managers Program (MMP)   2551 - 2557          
   - Modern Marketing Management (MMM)   กรรมการผู�จัดการใหญ"  

  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)   ทั้ง  5  ป5 / บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเมนท� จํากัด 
  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)   กรรมการ (มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย� 

       สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     
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              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 

นายประเวศวุฒิ  ไรวา (ต"อ) หลักสูตรภูมิพลังแผ"นดิน รุ"น 2 
     จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

นายขจรเดช   ไรวา 65 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 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู�จัดการใหญ" 

61 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร� 

7.74 ภริยาของ 
นายประเวศวุฒิ ไรวา 

2557 – 2558/ 
กรรมการผู�จัดการใหญ" 
2551 – 2557/ 

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

กรรมการสรรหาและกําหนด 
ค"าตอบแทน   
(20 เมษายน 2537) 

    มหาวิทยาลัยนอร�ธอิสเทิร�น บอสตัน, สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร 
   วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ 
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 
   สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  กรรมการรองผู�จัดการใหญ" 
2556 – ป̂จจุบัน/ 
กรรมการสรรหาและกําหนด 
ค"าตอบแทน 

2537 – ป̂จจุบัน/ 

        
 
 
 

 
  หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง รุ"น 10/2553   กรรมการบริหาร  

     สถาบันวิทยาการตลาดทุน   2533 – ป̂จจุบัน/ 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 

 
 
 

    

       



 
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 47 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1.14 บุตรชายคนที่ 1 ของ 2555 – ป̂จจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
กรรมการ       มหาวิทยาลัย นอร�ท คาร�โรลายนา แชปเปhลฮิล  นางภัทรา  ศิลาอ"อน ประธานกรรมการบริหาร        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองผู�จัดการใหญ"อาวุโสธุรกิจอาหาร 
ในประเทศ 
(11 สิงหาคม 2553) 

      ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี ด�านการบริหารการโรงแรมและอาหาร    

มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบัตร Director Certification Program 
(DCP)            
ประกาศนียบัตร Director Accreditation 
Program(DAP) 
    สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  ความเสี่ยง 
2553 – ป̂จจุบัน / 
กรรมการ 
2550 – 2553/ 
2551 – ป̂จจุบัน / 
รองผู�จัดการใหญ"อาวุโส 
ธุรกิจอาหารในประเทศ 

2549 – 2551 / 
รองผู�จัดการใหญ"สายพัฒนา 
ธุรกิจการตลาดร�านอาหาร 

2545- 2549 / 
ผู�จัดการฝlายพัฒนาธุรกิจ 

 

นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา 67 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) 0.01 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) /  
  Management Development Program JJ Kellogg           ธุรกิจผลิตและจําหน"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 

 
55 

 
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� 67 M.B.A. Accounting Information System  - ไม"มี  2553 - ป̂จจุบัน / 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 – ป̂จจุบัน / ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) / 
  บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบาย   กรรมการอิสระและ         ธุรกิจบริการด�านการเงิน 
  ค"าตอบแทน   กรรมการตรวจสอบ  
       สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2549 – ป̂จจุบัน / บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) / 
     กรรมการอิสระและ         ธุรกิจการสื่อสาร 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) / 
     ที่ปรึกษาฝlายจัดการ         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 – ป̂จจุบัน /  
กรรมการ, กรรมการบริหาร 
2538 – ป̂จจุบัน / 
กรรมการ 

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ� จํากัด (มหาชน) 
        ธุรกิจจําหน"ายผลิตภัณฑ�พลาสติกทุกชนิด 
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) / 
         ธุรกิจการประกันภัย 

นางป̂ทมาวลัย  รัตนพล 59 ปริญญาโท ด�านบริหารธุรกิจ 0.01 ไม"มี 2553 – ป̂จจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  
กรรมการ       Emporia State University   กรรมการ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและบริษัทในเครือ/ 
กรรมการสรรหาและกําหนด       ประเทศสหรัฐอเมริกา   กรรมการสรรหาและ       / ธุรกิจจัดจําหน"ายสินค�า 
ค"าตอบแทน  ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี   กําหนดค"าตอบแทน  
(11 เมษายน 2553)       จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 
     สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  2542 – ป̂จจุบัน / 
ประธานเจ�าหน�าที่ฝlาย 
ทรัพยากรบุคคล 

 บริษัท ไมเนอร� คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / 
      และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจาํหน"ายสินค�า 
แฟชั่นจากต"างประเทศ 

     ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ บริษัท เดอะ ไมเนอร� ฟูzด กรุ{ป จํากัด (มหาชน) / 
                  และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือข"าย 
              ร�านอาหารบริการด"วน 
      บริษัท ไมเนอร� คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / 
       

นายปhยะ  ซอโสตถิกุล 44 ปริญญาโท ด�านบริหารธุรกิจ (MBA)  - ไม"มี 2555 – ป̂จจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  

กรรมการอิสระ       Harvard University   กรรมการบริหารความเสี่ยง        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กรรมการตรวจสอบ       ประเทศสหรัฐอเมริกา   2554 – ป̂จจุบัน /  

     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 

นายปhยะ  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 – ป̂จจุบัน / บริษัทหลักทรัพย� บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
(9 พฤศจิกายน 2553)       Massachusetts Institute of Technology (MIT)   กรรมการบริหาร         ธุรกิจสถาบันการเงิน 
       ประเทศสหรัฐอเมริกา            - ป̂จจุบัน / บริษัท ซีคอน จํากัด / 
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร�   กรรมการบริหาร         ธุรกิจรับเหมาก"อสร�างอาคารทุกชนิด 

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

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

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

     กรรมการบริหาร         ธุรกิจให�เช"าพื้นที่ 

                - ป̂จจุบัน / บริษัท เอราวัณนา จํากัด / 
      กรรมการบริหาร         ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 
               - ป̂จจุบัน / 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 สก{อต ไฮเน็ค 44 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว"างประเทศ      - ไม"มี 2555 – ป̂จจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /  
กรรมการ       Washington State University, Pullman, WA,,    กรรมการ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กรรมการบริหารความเสี่ยง         สหรัฐอเมริกา   กรรมการบริหารความเสี่ยง    

(28 กุมภาพันธ� 2555)  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด   2553 – ป̂จจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
       Washington State University, Pullman, WA,        กรรมการบริหาร       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
       สหรัฐอเมริกา   2552 – ป̂จจุบัน / บริษัท ไมเนอร� คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / 
  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)       ประธานเจ�าหน�าที่ฝlาย       และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจาํหน"ายสินค�า 
        Australian Institute of Company Directors        ทรัพยากรบุคคล       แฟชั่นจากต"างประเทศ 
        Association   2545 – ป̂จจุบัน /  บริษัท เดอะ ไมเนอร� ฟูzด กรุ{ป 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 

นายสมจิตร  กิติธีระกุล 54 ปริญญาโท ศิลปศาสตร� - ไม"มี ทั้ง  5  ป5 / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  / 
รองผู�จัดการใหญ"สายการผลิตเบเกอรี่       มหาวิทยาลัยรามคําแหง   รองผู�จัดการใหญ"สายการ        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
(12 มีนาคม 2550)  ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ   ผลิตเบเกอรี่  

 
 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�     

นายจงชนะ  จันทมาศ 
รองผู�จัดการใหญ"สายการผลิตอาหาร / 
รองผู�จัดการใหญ"สายการขาย 
(12 มีนาคม 2550) 

50 ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร�บัณฑิต 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

 - ไม"มี 2558- ป̂จจุบัน /  
รองผู�จัดการใหญ"
สายการผลิตอาหาร และ 
ฝlายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ� 
2556 – 2557 / 

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

     รองผู�จัดการใหญ"สายการขาย  
          2551 – 2557 /          
     รองผู�จัดการใหญ"สายการ  

     ผลิตอาหาร  

       

นายภากรณ�  ทิวเจริญ 
รองผู�จัดการใหญ"สายการขาย 
(24 เมษายน 2551) 

44 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
        SASIN – Kellogg Program 
ปริญญาตรี  สาขาการตลาด 
        มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 - ไม"มี 2558 – ป̂จจุบัน / 
รองผู�จัดการใหญ"สายการขาย 
2556 – 2557 / 
รองผู�จัดการใหญ" 

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

บริษัท เอส แอนด� พี โกลเบิล จํากัด / 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

          ฝlายพัฒนาธุรกิจโกลเบิล 
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 / 
ผู�บริหารด�านการตลาดและ 
ต"างประเทศ 

บริษัทเครือซิเมนต�ไทย (SCG)  / 
ธุรกิจผลิตและจัดจําหน"ายเคมีภัณฑ� 

 
       

นายกานต�  ฐิติจําเริญพร 43 ปริญญาโท วิทยาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ - ไม"มี 2557 – ป̂จจุบัน / บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 

รองผู�จัดการใหญ"สายบัญชีและการเงิน       มหาวิทยาลัยเซอร�เรย� ประเทศสหราชอณาจักร   รองผู�จัดการใหญ"สายบัญชี        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
(1 พฤษภาคม 2557)  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 

      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย� 
  2551 – 2556 

 
บริษัท ไมเนอร� ฟูzด กรุ{ป จํากัด (มหาชน) / 
        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

       

นายกําธร  ศิลาอ"อน  
รองผู�จัดการใหญ"สายการผลิตและ  
ซัพพลายเชน  
(1 กรกฎาคม 2557) 

45 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมการเงิน 

       MIT Sloan Scholl, Massachusetts, USA 

สาขาวิศวกรรมเคมี 
       Imperial College of Science Technology  
       and Medicine, London, England 
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) 
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 
      สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

1.06 บุตรชายคนที่ 2 ของ 
นางภัทรา ศิลาอ"อน 

 2557 – ป̂จจุบัน / 
รองผู�จัดการใหญ"
สายการผลิตและซัพพลาย
เชน  
2552 – 2557 / 
รองกรรมการผู�จัดการ 
สายงานวาณิชธนกิจ 
2554 – ป̂จจุบัน / 
กรรมการอิสระ 

บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) / 
         ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
บริษัท หลักทรัพย� บัวหลวงจํากัด (มหาชน) /  
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย� 
 
บริษัท พีเชียส ชิฟปปh�ง จํากัด (มหาชน) / 
          ธุรกิจขนส"งทางเรือ 

     2557 – ป̂จจุบัน / 
กรรมการ 
 

บริษัท ไตรภราดา จํากัด / 
           ธุรกิจให�บริการเป�นที่ปรึกษา 

       



 
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 แชปเปhลฮิล 
     ประเทศสหรัฐอเมริกา 
     มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program(DAP) 
      สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

1.14 บุตรชายคนที่ 1 ของ 
นางภัทรา ศิลาอ"อน 

2555 – ป̂จจุบัน / 
ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
2553 – ป̂จจุบัน / 
กรรมการ 
2550 – 2553/ 
2551 – ป̂จจุบัน / 
รองผู�จัดการใหญ"อาวุโส 
ธุรกิจอาหารในประเทศ 
2549 – 2551 / 
รองผู�จัดการใหญ"สายพัฒนา 
ธุรกิจการตลาดร�านอาหาร  
2545- 2549 / 
ผู�จัดการฝlายพัฒนาธุรกิจ 
 

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 บริษัทที่เ กี่ยวข�อง

รายชื่อ เอส แอนด( พี เอส แอนด( พี เอส แอนด( พี เอส แอนด( พี เอส แอนด( พี ภัทรา เอส แอนด( พี ภัทรา เอส เค ภัทรา สุดา ภัทรา ภัทรา บางกอกแจม บางกอกแจม อุเมะโนะฮานะ ไทย ฟู/ดเฮ�าส( เอช ดี เอส.อาร(.

ซินดิเคท อินเตอร(เนชั่นแนล ฟ ู/ดส(อินเตอร(เนชั่นแนล ฟ ู/ดส( (กัมพ ูชา) แอสเซท โกลเบิล (เจนีวา) เรสทัวรองท(   ไฟน( ไทย ค ูซีน (พ ีทีอี) เคเทอริ่ง ไฟน( ไทย ค ูซีน ป5กกิ่ง เวียนนา ไต�หวัน มาเลเซีย เอส แอนด( พี คูซีน เคเทอร(ริ่ง ดิสทริบิวเตอร(ส เอสเตท

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

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

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

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

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) สุดา บริษัท สุดา จํากัด 
เอส แอนด� พี อินเตอร�เนชั่นแนล ฟูHดส�บริษัท เอส แอนด� พี อินเตอร�เนชั่นแนล ฟูHดส� จํากัด ภัทรา ป;กกิ่ง บริษัท ภัทรา อินเตอร�เนชั่นแนล เรสทัวรองท� แมเนจเม&นท� (ป;กกิ่ง)จํากัด
เอส แอนด� พี อินเตอร�เนชั่นแนล ฟูHดส� บริษัท เอส แอนด� พี อินเตอร�เนชั่นแนล ฟูHดส� จํากัด (กัมพูชา) ภัทรา เวียนนา ภัทรา เรสทัวรองท�, เวียนนา จีเอ็มบีเอช
เอส แอนด� พี แอสเซท บริษัท เอส แอนด� พี แอสเซท จํากัด บางกอกแจม (ไต&หวัน) บริษัท บางกอกแจม จํากัด (ไต&หวัน)
เอส แอนด� พี  โกลเบิล บริษัท เอส แอนด� พี โกลเบิล จํากัด บางกอกแจม (มาเลเซีย) บริษัท บางกอกแจม จํากัด (มาเลเซีย)
ภัทรา (เจนีวา) ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด� พี บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด� พี จํากดั
เอส แอนด� พี  เรสทัวรองท� บริษัท เอส แอนด� พี เรสทัวรองท� จํากัด ไทย คู ซีน บริษัท ไทย คู ซีน จํากัด
ภัทรา ไฟน� ไทย คูซีน (พีทีอี) บริษัท ภัทรา ไฟน� ไทย คูซีน (พีทีอี) จํากัด เอช ดี ดิสทริบิวเตอร�ส บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอร�ส (ประเทศไทย) จํากัด
เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) บริษัท เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด (สิงคโปร�) ฟูHดเฮ&าส� เคเทอร�ริ่ง บริษัท ฟูHดเฮ&าส� เคเทอร�ริ่ง เซอร�วิสเซส จํากัด
ภัทรา ไฟน� ไทย คูซีน บริษัท ภัทรา ไทย คูซีน จํากัด เอส. อาร�. เอสเตท บริษัท เอส. อาร�. เอสเตท จํากัด
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บริษัทร�วมบริษัทย�อย
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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 

ผู�ช9วยผู�จัดการฝ<าประจําสักนัก 

ตรวจสอบภายใน 

45 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร�บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ไม9มี 2557 – ปHจจุบัน /  

ผู�จัดการฝ<าประจําสักนักตรวจสอบ 

2553 – 2557 /  

ผู�ช9วยฝ<ายประจําสํานักงาน 

บริษัท เอสแอนด�พีซินดิเคท จํากัด (มหาชน)/ 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

     ตรวจสอบ 

2551-2552 / 

ผู�ช9วยฝ<ายประจําศูนย�ดิลิเวอรี่ 
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  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� 

• 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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-ไม�ม-ี 
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อ่ืน ๆ  

 

 

-ไม�ม-ี 
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