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สวนที ่1 

การประกอบธรุกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ 

 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ
ประกอบธุรกิจรานอาหาร กาแฟ และเครื่องด่ืม รานจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่ 
และอาหารสําเร็จรูปตางๆ พรอมท้ังเปนผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใตชื่อ 
เอส แอนด พี ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑสินคาและ
บริการ และโครงสรางกลุม บริษัท เอส แอนด พี ดังตอไปน้ี 
 

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท 
 

 วสิัยทศัน 
 To be the Most Favorite Brand of Thai Restaurant & Bakery 
 

   พันธะกจิ 
 · Always make customers happy 
 · Accelerate profitable growth in existing and related businesses 
 · Create new innovative products and services 
  · Attract and retain high performers through people development 
and employee engagement 
  · Simplify business process and increase productivity 
  · Contribute to our communities 
 

  กลยุทธ 
 · Build Brand Equity 
 ·  Drive Growth of Existing Brands 
  · Enhance Manufacturing and Trading Business 
  ·  Fast International Expansion 
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  · Develop & Deploy Effective Supporting System & Innovation 
  · People Excellence 
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1.2 สารจากประธานกรรมการบรษิัท 
 

 S&P ดําเนินธุรกิจมาถึงปท่ี 43 ผานสถานการณตางๆมามากมาย พรอมท้ัง
ยังคงเจริญเติบโตตอไปอยางตอเนื่องและม่ันคง เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีวา “เราจะ
เปนผูนําในธุรกิจรานอาหารไทยและผลิตภัณฑเบเกอรี่ท่ีไดรับความชื่นชอบท่ัว
โลก” 
 

 S&P มีความมุงม่ันในการใหบริการและผลิตภัณฑท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคา จึงได
มีการพัฒนาหลาย ๆ ดานในปท่ีผานมา นอกจากการสรางโรงงานผลิตเบเกอรี่ท่ี
ลําพูนแลว ยังมีการพัฒนาบุคคลากรใหมีความรูความชํานาญเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจท้ังในและนอกประเทศ ผานศูนยการเรียน เอส แอนด พี  รวมท้ังการ
ฝกนักเรียนสายวิชาชีพจากท่ัวประเทศผานระบบทวิภาคี ซึ่งเปนท่ียอมรับจาก
สถาบันการศึกษาดานอาชีวศึกษาวา S&P เปนผูนําในการสรางเยาวชนใหเปน
คนดีและคนเกงอยางยั่งยืน รวมไปถึงการฝกอบรมบุคคลากรใหมีความเอาใจใส 
และความชอบในงานท่ีทําเพื่อมอบสินคาและการบริการท่ีประทับใจใหกับลูกคา
ทุกทาน 
 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทานผูถือหุน คูคา ลูกคา รวมทั้ง
ผูบริหารและพนักงานทุกทานท่ีใหความสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอมา เราจะยังคง
ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและมุงม่ันในการรักษาคุณภาพของ S&P ในการ
มอบการบริการท่ีดีเย่ียมและผลิตภัณฑท่ีเปนยอด ตามความหมายของ S&P นั่น
คือ Super Service and Premium Products 
 

 1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ  

 กลุมธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายใตเครื่องหมายการคา “เอส แอนด พี” 
กอตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 โดยเริ่มตนจากการเปนรานขายไอศกรีม 
อาหาร และของวางในซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซึ่งไดรับความนิยม
และการตอบรับจากลกูคาจํานวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยายประเภทธุรกิจ
เพ่ิมขึ้นดวยการทําธุรกิจรานเบเกอรี่ และประสบความสําเร็จจากการเปนผูนําใน
การผลิตเคกแตงหนาตามสั่งและเคกลายการตูนรายแรกในประเทศไทย รวม ท้ัง
การออกแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของรานไดรับความ
นิยมแพรหลายในกลุมลูกคา สงผลใหมีการขยายสาขาอยางรวดเร็วในแหลงทําเล
ท่ีสําคัญท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด โดยในป 2523 เอส แอนด พี ได
เปดตัวสาขาสยามสแควร ซึ่งถือไดวาเปนเจาแรกๆท่ีนํากลยุทธดานการตลาด
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รานอาหารมาใช อาทิ ระบบหนามา และสื่อโฆษณาทางวิทยุ นอกจากนี้ เอส 
แอนด พี ยังเปนผูนําเทรนดรานอาหารในหางสรรพสินคาอีกดวย สําหรับใน
ตางจังหวัดนั้น จังหวัดเชียงใหม ถือเปนจังหวัดแรกท่ี เอส แอนด พี มีการขยาย
สาขาออกไป 
 

 ในป 2532 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีการลงทุนและขยายงานท้ังทางดาน
ธุรกิจรานอาหารและการผลิตเบเกอรี่อยางตอเนื่อง ภายใตแบรนด “เอส แอนด พี” 
ประกอบดวย ธุรกิจรานอาหารเอส แอนด พี และธุรกิจเอส แอนด พี เบเกอรี่ชอพ 
โดยมุงเนนการขยายฐานลูกคาใหมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น บริษัทสามารถสราง
เครื่องหมายการคา “เอส แอนด พี” ใหเปนท่ียอมรับไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้
บริษัทยังสามารถนําเสนอและสรางแบรนดใหม ๆ ใหเปนท่ียอมรับแกกลุมลูกคาใน
ระดับตาง ๆ อยางแพรหลาย ไดแก รานอาหารไทยรวมสมัย “Patara” รานอาหาร
นานาชาติ “Patio” กลุมรานอาหารในบรรยากาศท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง 
“Vanilla” รานกาแฟ “BlueCup”  ผลิตภัณฑขนมไทย “Simply Thai” คุกกี ้
“Delio” วุนคาราจีแนน “Jelio Jelly” และท่ีสําคัญคือ เอส แอนด พี ถือเปนผูริเริ่ม
พัฒนาธุรกิจการจําหนายขนมไหวพระจันทรตรา “S&P” และ “มังกรทอง” ดวย
การบรรจุในซองสวยงามท่ีชวยรักษาคุณภาพขนมไดนานขึ้น พรอมบรรจุภัณฑ
ดีไซนหรูและทันสมัย 

 
 
 

ในป 2533 บริษัทไดมีการขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศ โดยไดเปด
รานอาหารไทยแหงแรกภายใตชื่อราน   “ภัทรา” )Patara Fine Thai Cuisine) ท่ี
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ดวยตองการใหชาวตางชาติไดลิ้มรสชาติอาหาร
ไทยท่ีดีมีคุณภาพ ซึ่งก็ไดรับการตอบรบัเปนอยางดี ประกอบกับความนิยมของ
อาหารไทยในตางประเทศมีมากข้ึน จึงมีการขยายรานอาหารอยางตอเนื่อง โดย
ปจจุบัน เอส แอนด พี มีรานอาหารไทยต้ังอยูใน 6 ประเทศท่ัวโลก คือ อังกฤษ 
สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย สิงคโปร จีน และกัมพูชา รวมท้ังสิ้น 23 สาขา ภายใต
แบรนดท่ีหลากหลายท้ัง Patara, SUDA, Siam Kitchen, Bangkok Jam รวมไป
ถึงแบรนด เอส แอนด พี เองดวย  

 

บริษัทไดมีการวิจัยและพัฒนาดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูป    รวมท้ังอาหาร
แชแข็งพรอมรับประทาน และผลิตภัณฑไสกรอกภายใตแบรนด “Quick Meal” 
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และ “Premo” เพื่อตอบสนองตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
ผูบริโภค บริษัทไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูปอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหสินคาของบริษัทไดรับการยอมรับจากกลุมผูบริโภคเพิ่มขึ้น โดย
เนนจุดแข็งในดานคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพ่ือใหการ
ทําธุรกิจครบวงจรเพิ่มขึ้น กลุมเอส แอนด พี ไดมีการขยายฐานการใหบริการจัด
เลี้ยงนอกสถานท่ี ภายใตแบรนด “Caterman” บรกิารจัดสงอาหารถึงบานและ
บริการอาหารปนโต (Delivery 1344) นอกจากน้ี เพ่ือใหการบริการของบริษัท
ครอบคลุมกลุมลูกคาไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมท่ีชื่นชอบอาหาร
ญี่ปุน บริษัทก็ไดนําราน Maisen ซึ่งเปนรานหมูทอดท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดใน
กรุงโตเกียวมาเปดบริการนอกประเทศญ่ีปุนเปนครั้งแรกในป 2555 และในป 
2556 ไดนํารานอาหารญี่ปุนแนวไคเซกิท่ีมีชื่อเสียงมากของญี่ปุน คือราน 
Umenohana มาเปดใหบริการครั้งแรกนอกประเทศญ่ีปุน  

 

ในป 2558 ซึ่งเปนปท่ีบริษัทดําเนินกิจการมาครบ 42 ป บริษัทยังคงมีความ
มุงม่ันในการพัฒนาและสรางผลิตภัณฑใหม ๆ อยางตอเนื่องเพื่อความเปนผูนํา
ดานธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร รวมท้ังการบริการท่ีครอบคลุม
ชองทางการจําหนายตางๆในตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศโดยมีหลัก
ป ฏิ บั ติ ท่ี ยึ ดถื อต ลอดมา คื อก ารนํ า เสน อสิน ค า ท่ี มีคุ ณ ภ าพ ดี  มีคุ ณ ค า
มาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีท่ีสุด 
 

 1.4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ 

 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ
ประกอบธุรกิจรานอาหาร กาแฟ และเครื่องด่ืม รานจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่ 
และอาหารสําเร็จรูปตางๆ พรอมท้ังเปนผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใตชื่อ 
เอส แอนด พี ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑสินคาและ
บริการ และโครงสรางกลุม บริษัท เอส แอนด พี ดังตอไปน้ี 
 

 1.4.1 กลุมธุรกิจภายในประเทศ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรานอาหารและรานเบเกอรี่ท่ีดําเนินการ
อยูภายในประเทศรวมท้ังสิ้น 466 สาขา ถือเปนชองทางจัดจําหนายท่ีสําคัญและ
ทํารายไดหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทไดวางตําแหนงผลิตภัณฑและบริการของราน
แยกตามกลุมลูกคาเปาหมายโดยแตละรานมีความโดดเดนเฉพาะตัวท่ีแตกตางกัน 
ท้ังนี้เพื่อใหสามารถเขาถึงและครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมายอยางท่ัวถึง อาทิ 
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รานอาหารและรานเบเกอรี่ เอส แอนด พี มุงเนนกลุมลูกคาในวงกวาง (Mass 
Customization) ในขณะท่ีรานอาหารแบรนดอื่นมุงเนนกลุมลูกคาท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant) โดยสรุปรายละเอียดของรานอาหาร
และเบเกอรี่ในประเทศของบริษัทไดดังตาราง  
 

  
 
 
 

 
กลุมรานอาหารและเบเกอรี ่

จาํนวนสาขา 
กรงุเทพและ
ปริมณฑล ตางจังหวดั รวม 

S&P Bakery Shop  118 204 322 

S&P Restaurant & 
Bakery 

66 59 125 

Vanilla Group 5 - 5 

BlueCup 1 1 2 

Patio 1 - 1 

Patara 1 - 1 

Grand Seaside - 1 1 

Maisen 7 1 8 

Umenohana 1 0 1 
รวม 200 266 466 

  

 หมายเหต ุ :  บริษัทมีเคานเตอรกาแฟ “BlueCup” อยูในรานอาหารและเบ
เกอรี่ S&P จาํนวน 245 แหง  
 

 นอกจากนี้บริษัทยังดําเนินธุรกิจใหบริการจัดสงอาหาร (Delivery 1344) 
บริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี (Caterman) และขายสงอาหารและเบเกอร่ีสําเร็จรูป
อีกดวย 
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1.4.2 กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

 (1) S&P Restaurant & Bakery 

  รานอาหารท่ีใหการบริการเต็มรูปแบบดวยอาหารไทยและนานาชาติ
หลากหลาย เคร่ืองด่ืม และของหวานท่ีมีให เลือกมากมาย อาทิ เครื่องด่ืม 
BlueCup ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ไอศกรีม รวมถึงสินคาพรอมรับประทานมากมาย ใส
ใจในทุกรายละเอียด คุณภาพ ความสดใหม ความสะอาด ความปลอดภัยตลอดจน
การเลือกคัดสรรวัตถุดิบอยางมีคุณภาพ สรางสรรคเมนูจากเชฟมืออาชีพ โดย
ใหบริการลูกคาหลากหลายกลุมตั้งแตวัยรุน คนทํางาน และครอบครัว มีบริการ
หลากหลายใหเลือกท้ังการรับประทานท่ีราน (Eat in) การซื้อกลับบาน (Take 
away) และบริการจัดสงใหท่ีบาน (Delivery) นอกจากนี้ยังเปนรานอาหารท่ี
ผูบริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง คุกกี้ท่ีหลากหลาย และขนม
ไทย ซึ่งถือเปนทางเลือกงาย ๆ ท่ีอรอยสําหรับทุก ๆ คนตลอดวัน 
 

 (2) S&P Bakery Shop & Corner 

  รานเบเกอรี่ท่ีเลือกทําเลเขาหาลูกคาในกลุมตางๆ ในแหลงชุมชนท่ัวไป 
เชน ซูเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อ
ผลิตภัณฑเครื่องด่ืม กาแฟ BlueCup เบเกอรี่ เคกคุกกี้ แซนวิชและขนมปง พรอม
ท้ังอาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ โดยเนนทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ใหครอบคลุมพื้นท่ี
สําคัญ ๆในแตละภาคของประเทศ 
 

 

 (3) ราน BlueCup Coffee 

  ราน BlueCup Coffee เปนจุดจําหนายกาแฟสดคุณภาพในรานเอส
แอนดพี เริ่มตนข้ึนเปนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2545 ท่ี ร.พ. ศิริราช  ซึ่งใน
ขณะนั้นเปนชวงท่ีตลาดกาแฟสดกําลังเริ่มพัฒนาในประเทศไทย  เม่ือหันกลับมา
เห็นถึงความพรอมของบริษัท ศักยภาพและทรัพยากรที่ตองการใหรานเอสแอนด
พี มีกาแฟสดคุณภาพไวคอยใหบริการจึงถือเปนจุดกําเนิดของชื่อ BlueCup 
Coffee  โดยมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจคือ เปนรานกาแฟช้ันนําท่ีอยูในใจ
ของผูบริโภคคนไทย  มีกาแฟสดคุณภาพ อาหาร และเบเกอร่ีอรอย ในบรรยากาศ
แบบสบายๆ  และบริษัท มีแผนท่ีจะขยายรานกาแฟ BlueCup เพ่ือใหถึ ง
กลุมเปาหมายท้ังประเทศ ท้ังนี้นอกจากจุดขายในรานเอสแอนดพีแลว ยังมีการ
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ริเริ่มเปดรานกาแฟ BlueCup ท่ีเปนแบบ ‘standalone store’ ใหบริการอีกดวย 
โดยขณะนี้มีอยู 2 สาขาคือ สาขาหางเซ็นทรัลเวิรล และสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 (4) บริการจัดสงอาหาร: Delivery 1344 

  เอส แอนด พี Delivery เพียงแคกดเบอรโทร 1344 บริการจัดสงอาหาร 
เครื่องด่ืม เคก เบเกอรี่ท่ีหลากหลายและผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานจัดสง
ถึงบานเพื่อตอบสนองความตองการทุกไลฟสไตลดวยความสะดวกและความ
รวดเร็ว รวมถึงการบริการปนโตท่ีจัดสงอาหารถึงบานในแตละม้ือทุกวันโดยเนน
ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพ ความสดใหมและความรวดเร็วในการบริการ  
 

 (5) บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่: Caterman 

  บริการจัดเลี้ยงสําหรับทุกโอกาสสําคัญดวยเมนูหลากหลาย ใสใจทุก
รายละเอียด สามารถนํา เสนอรูปแบบการจัดเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน 
ฝรั่ง ของทุกๆแบรนด 
 

 (6) ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป 

  เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาไดเขาถึงสินคาของบริษัทในชองทาง
อื่นๆ นอกเหนือจากหนารานอาหารและรานเบเกอรี่ในเครือเอส แอนด พี ทาง
บริษัทจึงไดจัดตั้งหนวยงานดานการขายและการตลาด (Trading Business) เพ่ือ
ดูแลชองทางนี้เปนการเฉพาะ โดยมีท้ังการผลิตสินคาภายใตแบรนดเอส แอนด พี 
เชน ไสกรอกแบรนด S&P Premo ขนมคุกกี้และกลุมขนมขบเคี้ยวแบรนด S&P 
Delio อาหารแชแข็งแบรนด S&P Quick Meal วุนคาราจีแนนแบรนด S&P 
Jelio และ ขนมไหวพระจันทรแบรนดมังกรทอง เปนตน ซึ่งจัดจําหนายผาน
ชองทางโมเดิรนเทรดภายในประเทศ ท้ังไฮเปอรมารเก็ต ดีพารทเมนตสโตว 
ซุปเปอรมาเก็ต และ รานสะดวกซ้ือ อีกท้ังยังมีการนําเสนอบริการรับจางผลิตตาม
ความตองการของลูกคา (OEM) ใหกับลูกคา Food Chain ตางๆ และยังมีการ
สงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ (Exporting) อีกดวย 
 

 (7) รานอาหาร Vanilla Group 

  Vanilla Group เปนกลุมรานอาหารท่ีออกแบบมาเพื่อเขาถึงลูกคากลุม
วัยรุนและวัยทํางานท่ีทันสมัย มีรสนิยมและความเปนตัวของตัวเองรานอาหารใน 
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Vanilla Group จะนําเสนออาหารที่มีคุณภาพ ในบรรยากาศท่ีมีเอกลักษณของ
ตัวเอง 

 ราน Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the 
Creperie/ Chocolatier/ Confiserie 
มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ French Café นํามาประยุกต
เพื่อใหเขากับ Lifestyle ท่ีทันสมัยของกลุมลูกคาของสถานท่ีตั้ง 
(สยามพารากอน ช็อปปงมอลล) นําเสนอความพิถีพิถันของการ
สรางสรรคเมนู อาทิ พาสตา สลัด-แซนวิช และขนมหวานสไตล
ฝรั่งเศส พรอมท้ังสินคาท่ีระลึก  

 ราน Vanilla Café: Japanese Style Cafe 
รานอาหารสไตลอิตาเลียน-ญี่ปุนบรรยากาศการตกแตง Retro 
สไตลญี่ปุนท่ีเนนความเรียบงายใหแตละมุมในรานมีความเปน
สวนตัว จูงใจดวยการคิดคนเคกและขนมญี่ปุนท่ีหลากหลาย
เหมือนมารับประทานอาหารท่ีบานเพื่อน ทางเลือกใหมท่ีประสบ
ความสําเร็จอยางมากในการสรางความพึงพอใจใหกลุมลูกคา
ระดับบน  

 ราน Vanilla Home Café: Quick Lunch & Street Food 
รานสไตลวานิลลาภายใตคอนเซปต “อาหารไทยพ้ืนบานทาน
งาย” ใสใจคัดสรรวัตถุดิบท่ีสดใหมมีคุณภาพและนํามาปรุง
อยางพิถีพิถันพรอมนําเสนอเบเกอรี่ เครื่องด่ืม และขนมหวานท่ี
ผสมผสานวัตถุดิบแบบไทย 

 ราน Vanilla Bake Shop 
รานขนมอบแบบโฮมเมดคาเฟ ในบรรยากาศแบบ Industrial 
Look ออกแบบตกแตงดวยดวยวัสดุท่ีเปนเหล็ก ไม กระเบื้อง 
และมีการเปดผิวของวัสดุตกแตงใหเห็นความเปนธรรมชาติ 
รูปแบบการจัดเสิรฟของเมนูรานจะเนนแบบ sharing 
นอกจากน้ีในรานยังมีมุมสําหรับบริการอาหารแบบ chef’s 
table และ cooking workshop อีกดวย  

 ราน Vanilla Cafeteria  
รานใหมลาสุดของกลุมวานิลลา ต้ังอยูในหางเอ็มควอเทียรซึ่ง
เปนหางสรรพสินคาแหงใหมลาสุดของกรุงเทพฯ เหมาะเปนราน



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 10      
หนา 10

ท่ีใชสําหรับการนัดพบปะสังสรรคกับเพื่อนฝูง ครอบครัว หรือ
คนรัก มีการตกแตงอยางสวยงามดวยสไตลอารทเดโค นําเสนอ
เมนูอาหารท่ีหลากหลายโดยคัดเลือกจากเมนูท่ีมีชื่อของวานิล
ลาท้ังอาหารจากหลกั พาสตา และอาหารทานเลน นอกจากนี้ยัง
ใหบริการเครื่องด่ืมกาแฟ ชา รวมท้ังเบเกอรี่ท่ีคัดสรรมาแลวเปน
อยางดี 

 

 (8) Patio: Delicatessen 

  รานอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลูกคาเฉพาะกลุมท่ีชื่นชอบ
อาหารนานาชาติในลักษณะ Home Style Cooking ในบรรยากาศเรียบงาย และ
สบาย ๆ 
 

 (9) Patara: Fine Thai Cuisine 

  บริการอาหารไทยรวมสมัย สําหรับงานเลี้ยงสังสรรคเชิงธุรกิจ และ
โอกาสพิเศษตาง ๆ รวมท้ังการจัดงานประชุมและงานพิธีมงคล ในบรรยากาศ
วัฒนธรรมไทยอันอบอุนสบายแต มีระดับ และไดรับรางวัลThailand Best 
Restaurant ติดตอกันมา 9 ป 
 

 (10) Grand Seaside: Seafood 

  รานอาหารทะเล และอาหารไทยรวมสมัยในบรรยากาศสบายๆชายทะเล
บริเวณปลายแหลมฟาน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

1.4.3  กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดยบริษัทยอย 
 

 (1) บรษิัท เอส แอนด พี แอสเซท จาํกัด 
   ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.93 
ดําเนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
 

  (2) บรษิัท เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูดส จาํกัด 
  ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 10 ลานบาท จัดตั้งบริษัทข้ึนเม่ือวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2555 โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจรานอาหารใน
ประเทศไทย ปจจุบันมีรานอาหารญี่ปุนแบบแฟรนไชส ภายใตแบรนด Maisen  

 รานไมเซน 
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ทงคัตสึไมเซน คือ รานอาหารประเภททงคัตสึ  หรือ  หมูชุบแปงทอด  
ท่ีมีประวัติอันยาวนานมาต้ังแต    ป ค.ศ. 1965 และไดรับความนิยม
จากคนญี่ปุนท่ัวประเทศ โดยไดรับการขนานนามวาเปน “ทงคัตสึที่
อรอย..นุม จนใชตะเกียบตัดได”  ในป 2554 ทงคัตสึไมเซนไดฉลอง
การเขาสูปท่ี 48 ดวยการรวมมือทางธุรกิจกับ S&P เปดรานทงคัตสึ
ไมเซนรานแรกในประเทศไทย ที่ชั้น B สีลมคอมเพล็กซ เพ่ือใหคน
ไทยไดลิ้มลองทงคัตสึท่ีปรุงดวยกรรมวิธีท่ีพิถีพิถัน ชุบเกล็ดขนมปง
กรอบเบา ราวกับกลีบดอกไมท่ีผลิบาน และซอสสูตรเฉพาะทงคัตสึ 
จนไดทงคัตสึในฝนท่ีอรอยนุม ไมเหมือนใคร  

 

  (3) บรษิัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด พ ีจาํกัด 
   ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 25 ลานบาท จัดตั้งบริษัทข้ึนเม่ือวันท่ี 26 
มิถุนายน 2556 โดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
60 และ Umenohana Co.,Ltd ถือหุนรอยละ 40 ดําเนินธุรกิจภัตตาคารอาหาร
ญี่ปุนและจําหนายผลิตภัณฑอาหารภายใตแบรนด Umenohana ในประเทศไทย 

 รานอุเมะโนะฮานะ 
รานอาหารอุเมะโนะฮานะ (Umenohana) ถือเปนรานอาหารญ่ีปุนท่ี
มีคอนเซปตหลักสามประการไดแก (1) การเปนรานอาหารญี่ปุนแบบ
ไคเซกิด้ังเดิม ท่ีถือวาการรับประทานอาหารไมใชเปนเพียงแคการ
ดับความหิวกระหาย แตเปนสิ่งท่ีชวยเติมเต็มคุณคาทางจิตใจ (2) 
การนําเสนอความอรอยท่ีเหนือความคาดหมาย เพราะเนนใหอาหาร
ทุกจานท่ี เสริฟเปนอาหารจานพิเศษสุดเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมนู
ท่ีเปนเอกลักษณคือเมนูปูและเมนูเตาหูหลากหลายรายการ และ (3) 
การมอบความประทับใจท่ีไมมีวันลืม ดวยบริการจากพนักงานท่ีไดรับ
การฝกฝนมาอยางเขมงวดและตอเนื่องเปนเวลานาน เพ่ือมุงม่ันใน
การให บริการดวยหัวใจอยางเต็มท่ีในทุกๆวัน 

 

1.4.4 กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดยบริษัทรวม 
 

  (1) บรษิัท เอชดี ดสิทรบิวิเตอรส (ประเทศไทย) จาํกัด 
   ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100 ลานบาทโดยบริษัทถือหุนรอยละ 
47.99 ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนาย ไอศครีม “ฮาเกน-ดาส”  

 Häagen Dazs Café: Super Premium Ice-Cream  
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ฮาเกน-ดาส ไอศกรีมซูเปอรพรีเม่ียมคุณภาพสูงระดับโลก ดวยการ
บรรจงคัดสรรเฉพาะสวน ผสมชั้นเย่ียมจากท่ัวทุกมุมโลก นํามาผลิต
เปนไอศกรีมเนื้อแนนนุมละมุนกับรสชาติท่ีหลากหลาย อรอย เขมขน  

 

  (2) บรษิัท ฟูดเฮาส เคเทอรริง่ เซอรวสิเซส จาํกดั 
   ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 10 ลานบาทโดยบริษัทถือหุนรอยละ 
49.97 ดําเนินธุรกิจใหบริการดานโภชนาการท่ีหลากหลายในลักษณะแคนทีน 
หรือรับจางเหมา การทําอาหารใหกับกลุมสถาบันตางๆ เชน โรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานศึกษาตางๆโดยเปนการรวมทุนกับบริษัทพรอพเพอรตี้ 
แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ในเครือบริษัทโอซีเอส ประเทศอังกฤษ 
ภายใตแบรนด “ฟูดเฮาส” (Foodhouse) 
 

 (3) บรษิัท เอ็มเอสซ ีไทย คซูีน จาํกดั 
   ทุนจดทะเบียนเริ่มตน 40 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 50 ของทุน
จดทะเบียน แตมาในเดือนกุมภาพันธ 2558 บริษัทรวมดังกลาวไดเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมและเสนอขายใหกับบริษัท
แหงหนึ่งท้ังจํานวน ดังนั้นทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทลดลงจากเดิมรอยละ 
50 เปนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมดังกลาว ดําเนินธุรกิจเปด
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี 

 M.S.C. Thai Culinary School  

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี มีแนวคิดหลักในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรในการประกอบอาหาร หรือเชฟใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
โดยจัดทําหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพซึ่งตั้งเปาหมายในการ
ผลิตเชฟ เพ่ือปอนเขาสูธุรกิจบริการอาหาร ท้ังในสวนของ
รานอาหาร ภัตตาคารและ โรงแรมทั้งในและตางประเทศ 

 

1.5 กลุมธรุกจิตางประเทศ 
  กลุม เอส แอนด พี เปนตัวอยางหนึ่งของการทําธุรกิจรานอาหารท่ีประสบ
ความสําเร็จท้ังตลาดในประเทศ และตางประเทศ และบริษัทถือไดวาเปนหนึ่งของ
ตัวแทนวัฒ นธรรมไทยดานอาหารในตางแดนโดยมีการขยายสาขาใน
ตางประเทศ ในลักษณะลงทุนทางตรงและการรวมทุนกับนักลงทุนทองถิ่นใน
ตางประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558บริษัทมีรานอาหารในตางประเทศ รวม 23 
สาขา ใน 6 ประเทศ ดังนี้ 
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รานอาหาร 
ใน

ตางประเทศ 
องักฤษ สวิสเซอรแลนด ออสเตรยี สงิคโปร จนี กัมพชูา รวม

Patara 5 1 1 1 1 - 9 

SUDA 1 - - - - - 1 

Siam 
Kitchen 

- - - 4 - - 4 

Bangkok 
Jam 

- - - 8 - - 8 

S&P - - - - - 1 1 
รวม 6 1 1 13 1 1 23

 
 (1) บรษิัท เอส แอนด พี โกลเบลิ จาํกัด 
   ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 80 
ดําเนินธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ มีรายละเอียดดังนี้  

 Patara: Fine Thai Cuisine 
รานอาหารไทยใหบริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแทแตกาว
ทันยุคสมัยสไตลตะวันตก มีอยู 5 สาขา ในประเทศอังกฤษ โดยสาขา
ลาสุดท่ีเพิ่งเปดเม่ือปลายป 2558 คือสาขา Berners Street สวนใน
ประเทศ สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย สิงคโปร และจีน มีอยูประเทศละ 
1 สาขา 
 
 

 SUDA: Thai Cafe Restaurant 
แบรนดนองใหมใตปกบริหารของ S&P Global เปนรานอาหารไทย
ท่ีนําเสนอความหลากหลายของอาหารไทยท่ีถูกใจผูบริโภครุนใหม
ของศตวรรษท่ี 21 ท่ัวโลก  

 Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant 
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รานอาหารไทยท่ีเปนท่ีนิยมและยอมรับของคนตางชาติ ราน Siam 
Kitchen ไดรับสัญลักษณ Halal จึงเปนรานอาหารไทยแบรนดเดียว
ท่ีสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคชาวมุสลิมในประเทศสิงคโปร 

 Bangkok Jam (Singapore): Thai and Pan-Asian Cuisine 
อาหารไทยท่ีไดอิทธิพลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียเปนรานสําหรับ
หนุมสาววัยทํางานท่ีตองการความทันสมัย ทันใจทุกความตองการ  
 

 (2) บรษิัท เอส แอนด พี อินเตอรเนชันแนลฟูดส (กัมพชูา) จาํกัด 
   ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1,830 ลานเรียล (เทียบเทา 14.88 ลาน
บาท) จัดตั้งบริษัทข้ึนเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2557 โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.96 
ดําเนินธุรกิจรานอาหารในประเทศกัมพูชา ปจจุบันมีรานอาหารเอส แอนด พี อยู 
1 สาขาคือ ท่ีหางอิออน มอลล กรุงพนมเปญ 
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
                     
 
                 
 
     
 
 

หมายเหตุ  
*   ชื่อเดิมคือ บจ. เดอะ ไทย คซูีน 
**  ยงัไมเ่ปิดดําเนินงาน 
***  หยดุดําเนินงาน  

บมจ.เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท 

“บจ. สุดา** 
(สหราชอาณาจักร) 

บจ. ภทัรา เรสทวัรองท์ 
เวียนนา  จีเอ็มบีเอช  

(ออสเตรีย) 

บจ. ภทัรา ไฟน์ ไทย 
คูซีน 

(สหราชอาณาจักร) 

 99.93% 

บจ.เอส แอนด์ พ ี 
แอสเซท 

 

47.99 % 

บจ.เอชดี 
 ดสิทริบวิเตอร์ส 
(ประเทศไทย) 

บจ.เอส แอนด์ พ ี
โกลเบลิ 

80.00%  

บจ. อุเมะโนะฮานะ 
เอส แอนด์ พี 

 

 59.99% 

บจ.เอส แอนด์ พี 
อินเตอร์เนชั่นแนล

ฟู้ดส์ (กัมพูชา) 

 99.96% 

บจ.ฟู้ดเฮ้าส์  
เคเทอร์ริ่ง   
เซอร์วสิเซส 

49.97 % 

บจ. เอ็มเอสซี  
ไทย คูซีน* 

 40.00%  

 50.00% 

 52.25% 
บจ.ภทัรา อินเตอร์เนชั่นแนล  
เรสทวัรองท์ แมนเนจเมนท์ 

(ปักกิ่ง) (จีน) 

 91.86% 

บจ. เอส เค เคเทอริ่ง 
พทีอีี (สิงคโปร์) 

 50.00% 

บจ.บางกอกแจม*** 
(ไต้หวัน) 

 50.00% 

บจ.บางกอกแจม 
เอสดีเอ็น บีเอชดี*** 

(มาเลเซีย) 

 50.00% 

บจ. เอส แอนด์ พ ี 
เรสทวัรองท์  

(สหราชอาณาจักร) 

 96.00% 

บจ. ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน 
พทีอีี (สิงคโปร์) 

 50.00% 

 40.80%  96.00% 

บจ.เอส แอนด์ พี 
ดีเวลลอปเมนท์ 
โฮลดิง้ พทีอีี 

 100.00% 

บจ.เอส แอนด์ พี 
ดีเวลลอปเมนท์ 

โฮลดิง้ 

99.99%  

บจ.เอส แอนด์ พี 
อินเตอร์เนชั่นแนล 

ฟู้ดส์  

 99.99% 

บจ. ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ
(สวสิเซอร์แลนด์) 

 62.00% 
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บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ  
 

  จาํนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา  

ช่ือ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลัก จาํนวน จาํนวนหุ้น การถือหุ้น  
   หุ้นรวม ที่ถือ (ร้อยละ)  
      
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จาํกัด (มหาชน) ประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอร่ี   
เลขท่ี 2034/100-107 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์  ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมไทย ผลิตภณัฑ์     
ชัน้ 23 – 24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ อาหารและเบเกอร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง      
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ บริการสง่อาหารถึงบ้าน บริการจดัเลีย้ง      
โทรศพัท์ : +66 (0) 2785-4000  นอกสถานท่ี  บริหารและลงทนุเปิดร้าน     
โทรสาร : +66 (0) 2785-4000  อาหารไทยในตา่งประเทศ     
   
บริษัท เอส แอนด์ พ ีอนิเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ดส์ ดําเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ น  ภายใต้ช่ือ   500,000 499,970 99.99% 
จาํกัด  "MAISEN”     
เลขท่ี 2034/100 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 23   
ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

      

โทรศพัท์ : +66 (0) 2785-4000        
โทรสาร : +66 (0) 2785-4506    
   
บริษัท เอส แอนด์ พ ีอนิเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ดส์ 
(กัมพชูา) จาํกัด 

ดําเนินกิจการร้านอาหาร ภายใต้ช่ือ  “S&P 
Restaurant” และ “BlueCup” 

45,750 45,730 99.96% 

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

  

บริษัท เอส แอนด์ พ ีแอสเซท จาํกัด           
เลขท่ี 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสขุมุวิท 26 

ดําเนินกิจกรรมในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือให้
ร้านอาหารเช่า 

10,000 9,993 99.93% 

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ      
โทรศพัท์ : +66 (0) 2185-1313   
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290   
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  จาํนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา  

ช่ือ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลัก จาํนวน จาํนวนหุ้น การถือหุ้น  
   หุ้นรวม ที่ถือ (ร้อยละ)  
    
บริษัท เอส แอนด์ พ ีโกลเบลิ จาํกัด ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในตา่งประเทศ 500,000 400,000 80.00% 
เลขท่ี 2034/100 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 23 โดยมีบริษัทในเครือ 6 บริษัท    
ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ   
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ   
โทรศพัท์ : +66 (0) 2785-4000        
   
บริษัท เอส แอนด์ พ ีดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ 
จาํกัด 
เลขท่ี 2034/100 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 23 
ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ : +66 (0) 2785-4000 
 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ พทีอีี 
จาํกัด 
 80  Robinson Road # 02-00 
Singapore(068898) 
 

ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในตา่งประเทศ 
โดยมีบริษัทในเครือ 1 บริษัท  ดงันี ้
ประกอบกิจการให้บริการสนบัสนนุวิสาหกิจในเครือ

หรือสาขา ไม่ว่าจะตัง้อยู่ในประเทศไทยหรือ 
ตา่งประเทศ 
 

 
ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในประเทศและ

ตา่งประเทศ ประกอบกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

2,000,000

1 

1,999,997

1 

99.99%

100% 

 

บริษัท  อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์  พ ีจาํกัด 
เลขท่ี 2034/100 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 23 
ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ : +66 (0) 2785-4000 
 

ดําเนินกิจการภตัรคารอาหารญ่ีปุ่ น  และ 
ผลิตภณัฑ์อาหาร ภายใต้ช่ือ “UMENOHANA”   

250,000 150,000 59.99% 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จาํกัด * ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ภายใต้ช่ือ 1,000,000 960,000 96.00% 
Sutherland House , 1759 London Road, "ภทัรา"   ปัจจบุนัมี  4 สาขา  และ  
Leigh on Sea ,  Essex ภายใต้ช่ือ “สดุา”  ปัจจบุนัมี  1 สาขา  
SS9 2RZ , UK    
Tel : (44) 020 8874 6503   
Fax : (44) 020 7031 1167   
   
บริษัท ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ จาํกัด* ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ช่ือ 200 124 62.00% 
No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207,  "ภทัรา"  ท่ีกรุงเจนีวา  ปัจจบุนัมี 1 สาขา  
Geneva Switzerland   
Tel : (4122) 735-0517   
Fax : (4122) 735-0538   
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  จาํนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา  

ช่ือ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลัก จาํนวน จาํนวนหุ้น การถือหุ้น  
   หุ้นรวม ที่ถือ (ร้อยละ)  
    
บริษัท ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน พทีอีี จาํกัด * ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ช่ือ    600,000 300,000 50.00% 
จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือมาจาก บริษัท ธีม ฟดูส์ (พีทีอี) 
จํากดั ** 211 Henderson Road #05-03 

"ภทัรา"  ท่ีประเทศสิงคโปร์ ปัจจบุนัมี 1 สาขา  

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

Singapore 159552 
Tel : (65) 6411-4990 
Fax : (65) 6411-4991 

 

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ช่ือ 
สยามคิทเช่น"  ปัจจบุนัมี 4 สาขา และช่ือ“บางกอก
แจม” ปัจจบุนัมี 8 สาขา 
 

300,000 150,000 50.00% 

บริษัท ภทัรา อนิเตอร์เนช่ันแนล  เรสทวัรองท์  ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ช่ือ  4,300,000 3,950,000 91.86% 
แมนเนจเมนท์ (ปักกิ่ง) จาํกัด *  "ภทัรา"  ปัจจบุนัมี 1 สาขา  
6th  Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street,   
Dongcheng District, Beijing, China   
Tel :  (8610) 852-21678   
Fax  :  (8610) 852-21369   
   
บริษัท ภทัรา เรสทวัรองท์ เวียนนา จีเอม็บเีอช 
จาํกัด** 

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ช่ือ    1,200,000 1,116,600 93.05% 

Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 / 
Graben,Vienna, Austria 

"ภทัรา"  ปัจจบุนัมี 1 สาขา  

27 – 28 / Top.Nr.7 1010 Wien   
Tel :    +43 199 719 38   
Fax :   -   
   
บริษัท  บางกอกแจม  จาํกัด *** 
1F, No.12, Ln.247, Sec 1, Dun-hua S. RD., 
Taipei, Taiwan 
Tel  :  (8862) 2731-5288 
Fax  :  (8862)2731-5243 
 

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ช่ือ 
“บางกอกแจม"  ปัจจบุนัมี 2 สาขา 
ปัจจบุนั หยดุดําเนินกิจการในปี 2558 
 

5,000,000 2,500,000 50.00% 

บริษัท บางกอกแจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกัด****  ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ช่ือ 350,000 174,999 50.00%
No.79A Jalan SS 21/37 Damansara “บางกอก บีท บิสโทร” ปัจจบุนัมี 1 สาขา 
Utama 47400 petaling Jaya Selangor ปัจจบุนั หยดุดําเนินกิจการในปี 2558 
Darul Ehsan Malaysia  
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  จาํนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา  

ช่ือ / ที่ตัง้ ธุรกจิหลัก จาํนวน จาํนวนหุ้น การถือหุ้น  
   หุ้นรวม ที่ถือ (ร้อยละ)  
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001 
 

 

บริษัท เอม็เอสซี ไทย  คูซีน จาํกัด 
(เดิมช่ือบริษัท เดอะ ไทย คซีูน จํากดั) 

ดําเนินกิจการโรงเรียนสอน ภายใต้ช่ือ 
“โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี” 

500,000 200,000 40.00%

เลขท่ี 457-457/1-6 ซอยสขุมุวิท 55   

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  
โทรศพัท์ : +66 (0) 2636-6901  
โทรสาร : +66 (0) 2636-7660 
 

 
 

บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส  จาํกัด 
เลขท่ี 234 ซอยสขุมุวิท 101 (ปณุณวิถี)   
ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ : +66 (0) 2741-8800 
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260 
 

ให้บริการด้านโภชนาการท่ีหลากหลาย 
ในลกัษณะแคนทีนหรือรับทําอาหารให้กบั 
กลุม่สถาบนัตา่ง ๆ เช่น โรงพยาบาล 
โรงงานอตุสาหกรรม และสถานศกึษาตา่ง ๆ 
 

10,000 4,997 49.97%

บริษัท  เอชดี ดสิทริบวิเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 
เลขท่ี 539/2 อาคารมหานครยิบซัม่ ชัน้ 20 
ถ.ศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ : +66 (0) 2696-1000 
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001 

นําเข้าและจดัจําหน่ายไอศกรีม 
ภายใต้ช่ือ "ฮาเก้น-ดาส" 

200,000 95,996 47.99%

  
บริษัท ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน  จาํกัด*****  ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ภายใต้ช่ือ 3,000,000 1,500,000 50.00%
Sutherland House , 1759 London Road, "ภทัรา"   ปัจจบุนัมี  1 สาขา  
Leigh on Sea ,  Essex  
SS9 2RZ , UK   
Tel : +44(0) 20 8874 6503  
  
บริษัท สุดา  จาํกัด******  ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ภายใต้ช่ือ 1 1 100%
Sutherland House , 1759 London Road, "สดุา"   ปัจจบุนัมี  1 สาขา   
Leigh on Sea ,  Essex   
SS9 2RZ , UK    
Tel : +44(0) 20 8874 6503   

 

หมายเหต ุ * เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั  
** เป็นบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั ถือหุ้น และถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จํากดั   

ในประเทศองักฤษ จํานวน 510,000 หุ้น   
***  เป็นบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จํากดั ใน ประเทศสิงคโปร์ 

จํานวน  2,500,000 หุ้น 
 **** เป็นบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จํากดั ใน  
 ประเทศสิงคโปร์  จํานวน 174,999 หุ้น  
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***** เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากดั 
****** เป็นบริษัทท่ีบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั ถือหุ้น และถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จํากดั   

ในประเทศองักฤษ จํานวน 1 หุ้น   
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

2.1 โครงสรางรายได 

2.1.1 ธุรกิจรานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ 

  ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท S&P”) มีรายไดจากการขาย
และบริการจํานวน 7,552 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 
295 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 4.1 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 606 ลาน
บาท ซึ่งสูงกวาปกอน 109 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรท่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 22.0 โดย
สาเหตุสําคัญมาจากรายไดจากการขายจากธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ใน
ประเทศท่ีเพิ่มขึ้น โดยการขยายจํานวนรานอาหาร การเพ่ิมจุดขายเบเกอรี่ รวมท้ัง
การทํากิจกรรมการตลาดอยางตอเนื่อง การออกผลิตภัณฑใหม การสงเสริมการ
ขาย การพัฒนาเมนูอาหารและการจัดรูปแบบรานใหมเพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามา
ใชบริการมากขึ้น ทําใหสามารถเพิ่มยอดขายไดสูงขึ้น 

  นอกจากนี้ ในสวนของธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอร่ีผานรานคาปลีก และ
ซุปเปอรมาเก็ตตางๆ ก็มีการเติบโตถึงรอยละ 9.1 จากปกอน จากการเพิ่มฐานของ
ลูกคา การออกผลิตภัณฑใหม และการเพิ่มปริมาณการขายดวยกิจกรรมสงเสริม
การขายอยางตอเนื่อง 

 ธุรกิจรานอาหารของบริษัทและบริษัทยอยในตางประเทศ มีอัตราการเติบโต
จากชวงเดียวกันของปกอนเล็กนอย เน่ืองจากยังขยายจํานวนสาขาไดนอยกวาท่ี
วางแผนไวในป 2558 ในขณะท่ีแนวโนมทางธรุกิจในกลุมนี้ยังดีอยู โดยเฉพาะ
ในตลาด AEC ซึ่งบริษัทไดศึกษาและวางแนวทางในการขยายงานไวแลว โดยจะ
ขยายสาขาอยางตอเนื่องไปในระยะ 2-3 ปขางหนานี้ 
 

 รายไดจากการขายและบรกิาร 
 รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 7,257 ลานบาทจากป 2557 เปน 
7,552  ลานบาท ในป 2558 หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 4.1 สามารถ
แบงแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนายได ดังนี ้
 

รายไดแยกตามประเภทชองทางการจัดจาํหนาย 
         (หนวย: ลานบาท) 

ชองทางการจาํหนาย 
ป 2558 ป 2557 เพิ่มขึ้น

(ลดลง ) จาํนวน รอย จาํนวน รอย
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เงนิ ละ เงนิ ละ รอยละ 
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอร่ี
ภายในประเทศ 

5,753 76.1
8 

5,528 76.1
7 

4.1

ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอ
รี่สําเร็จรูป 

776 10.2
8 

711 9.80 9.1

ธุรกิจรานอาหารใน
ตางประเทศ 

1,022 13.5
3 

1,017 14.0
2 

0.5

อื่น ๆ *  1 0.01 1 0.01 42.9
รวมทัง้สิ้น  7,552 100.

00 

7,257  
100.

00 

4.1

 

 * รายไดจากการใหเชาสถานที่แกบุคคลภายนอก  

 
 

  (1) ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ 

   ในป 2558 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนรอยละ 76.18 ของรายไดจาก
การขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน  225  ลานบาท โดยมี
อัตราการเติบโตรอยละ 4.1 จากผลของการเพิ่มรานอาหารและจุดขายเบเกอรี่ใน
ประเทศเพ่ิมขึ้น นอกเหนือไปจากการกระตุนยอดขายท่ีรานและจุดขายเดิม ดวย
กิจกรรมการตลาดใหม ๆ การออกสินคาใหม การสงเสริมการขาย และการ
ปรับปรุงและจัดรูปแบบรานใหม เพ่ือเพ่ิมยอดขาย โดย ณ ส้ินป 2558 บริษัทและ
บริษัทยอยมีรานอาหารและเบเกอรี่ชอพภายในประเทศรวม 466 จุด แบงเปน
รานอาหาร 144 ราน เบเกอรี่ ชอพ 322 จุด โดยบริษัทยังคงมุงเนนการเปดสาขา
ใหมสําหรับแบรนด “S&P” ในพื้นท่ีกรุงเทพ และปริมณฑล และในจุดท่ีมีศักยภาพ
ในการขาย และจุดท่ีมีการเติบโตในตางจังหวัด เพื่อใหสามารถกระจายสินคาและ
บริการลูกคาไดอยางท่ัวถึง รวมท้ังการติดตาม ปรับปรุงการดําเนินงานของแตละ
สาขาใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  (2) ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป 

   ในป 2558 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนรอยละ 10.3 ของรายไดจากการ
ขายและบริการ เปนสัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นจากสัดสวนรอยละ 9.8 ของปกอน และมี
อัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9.1 จากงวดเดียวกันของปกอน จากผลของการ
แนะนําสินคาใหมๆเขาสูตลาด การพัฒนาสินคารวมกับลูกคา ขยายฐานของลูกคา
เขาสูรานคาปลีก ซุปเปอรมาเก็ต และชองทาง Modern Trade ตางๆ  สงผลให
ยอดขายสูงขึ้นจากปกอน 
 

 (3) ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ 

   ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจํานวนรานอาหารท่ีอยูในตางประเทศรวม
ท้ังสิ้น 23 ราน โดยรายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวน รอยละ 13.5 ของรายไดจากการ
ขายและบริการ ลดจากสัดสวนในปกอน แตโดยรวมของยอดขายยังสูงกวาปกอน
เล็กนอยท่ีรอยละ 0.5 การขยายสาขาในตางประเทศทําไดนอยกวาแผนท่ีวางไว
ในป 2558 โดยเฉพาะแผนการขยายจํานวนสาขาใน AEC แตบริษัทจะยังคงมุงท่ี
จะขยายสาขาใน AEC ซึ่งเปนตลาดท่ีมีแนวโนมทางธุรกิจท่ีดีตอไปตามการศึกษา
ตลาดและแนวทางในการขยายท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดวางไวแลว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 รายไดแยกตามรายผลิตภัณฑ   

ขอมูลรายไดแยกตามรายผลิตภัณฑ ปรากฎตามตารางดานลางนี้ 
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รายไดแยกตามรายผลิตภณัฑ 
          (หนวย: ลานบาท) 

ผลิตภณัฑ 
ป 2558 ป 2557 เพิ่มขึ้น

(ลดลง ) 
รอยละ 

จาํนวน
เงนิ 

รอยละ จาํนวน
เงนิ 

รอยละ 

เบเกอรี่  3,201 42.39 3,145 43.34 1.8 
อาหารและเครื่องด่ืมใน
ประเทศ 

2,328 30.83 2,247 30.96 3.6 

อาหารในตางประเทศ 1,022 13.53 1,017 14.02 0.5 

ผลิตภัณฑอาหาร ** 606 8.02 605 8.33 0.2 

ผลิตภัณฑอื่น ๆ ***  395 5.23 243 3.35 62.5 
รวมท้ังสิ้น  7,552 100.0

0
7,257  

100.0
0 

4.1 

 

**  ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบดวย อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ไสกรอก 
เยลล่ี และผลิตภัณฑกล่ินสีผสมอาหาร 

*** ประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิตภายใตแบรนดS&P สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ และรายไดจากการใหเชาสถานที่ 
 

 ในป 2558 การขายผลิตภัณฑเบเกอรี่ยังคงครองสัดสวนสวนแบง
รายไดจากการขายและบริการสงูท่ีสุด คือรอยละ 42.4 ในขณะที่สัดสวนของ
อาหารและเครื่องด่ืมในประเทศอยูท่ีรอยละ 30.8 สัดสวนรายไดจากอาหารใน
ตางประเทศอยูท่ีรอยละ 13.5 สวนผลิตภัณฑอาหารซึ่งไดแก อาหารสําเร็จรูปแช
แข็ง ไสกรอก เยลลี่และผลิตภัณฑกลิ่นสีผสมอาหาร มีสัดสวนรายไดรอยละ 8 
และรายไดอื่น ๆ ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิตสินคาฝากขาย ผลิตภัณฑ
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ และรายไดอื่น ๆ เปนสัดสวนรอยละ 5.2 ของรายไดท้ังหมด 
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

2.2.1 ผลิตภัณฑเบเกอรี่ 

จากการเปนผูนําดานธุรกิจเคกและเบเกอรี่ ภายใตแบรนด เอส แอนด พี 
มากกวา 40 ป บริษัทไดมีการพัฒนาและแนะนําผลิตภัณฑใหมรวมท้ังออกแบบ
บรรจุภัณฑรูปแบบใหมอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคท่ีหลากหลาย ท้ังกลุมวัยรุน วัยทํางาน และกลุมครอบครัวระดับกลางขึ้น
ไป อีกท้ังยังสามารถแขงขัน กับคูแขงไดในตลาด ซึ่งในการพัฒนาหรือผลิต
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหมๆ บริษัทไดใหความสําคัญท้ังดานคุณภาพของสินคา และ
วัตถุดิบดานความสดและดานความอรอย เพ่ือเปนการตอกยํ้าสโลแกนท่ีวา เอส 
แอนด พี ชื่อนี้ มีแตของอรอย 

 
 
 
 
 
 

 

(1) เคก (Cake) 
จากการสั่งสมประสบการณอยางยาวนานจนเปนท่ียอมรับ ตลอดจน
ลูกคาทุกทานยังคอยใหการสนับสนุน ไววาง 

ใจในความเปนผูเชี่ยวชาญดานศิลปะการทําเคก ทําใหเราย่ิงมุงม่ันรักษาคุณภาพ
ทุกขั้นตอน ตั้งแตการคัดสรรสวนประกอบ วัตถุดิบ และกรรมวิธีในการผลิตใหได
เคกท่ีมีรสสัมผัสท่ีกลมกลอม หอมมัน อยางดีท่ีสุด และบริษัทไมหยุดพัฒนารูปแบบ
ใหมๆ ในการสรางสรรคตกแตงเพื่อใหเปนท่ีถูกใจลูกคาทุกกลุมใหมากท่ีสุด 
บริษัทตั้งใจท่ีจะใหเคกแสนอรอยจาก เอส แอนด พี เปนตัวแทนสงมอบความสุข
ทุกโอกาสใหกับคนพิเศษ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลแหงความสุขของทุก ๆ ป 
โดยผลิตภัณ ฑ ในกลุมนี้ ครอบคลุม ท้ังเคกปอนด  (Pound Cake) เคกชิ้ น 
(Individual Cake) คัพเคก (Cupcake) และเคกแชแข็ง (Frozen Cake)  

 

(2) ขนมอบ (Puff and Pastry) 
 ขนมอบของเอส แอนด พี จะเนน “ความสด”  และ  “อรอย”  ใหมทุกวัน  
ประกอบดวย “กลุมพาย/พัฟ” เน้ือ 
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แปงพาย/พัฟ ของเอส แอนด พี โดดเดนเฉพาะตัว เพราะเราใชวิธีรีดพับแปงสลับ
เนยสดถึง 144 ชั้น ทําใหแปงพายของเอส แอนด พี กรอบ เบา “กลุมครัวซองทเด
นิช” เนื้อแปงนุม ชุมฉ่ําดวยเนยสดแท ๆ มีใหเลือกท้ังครัวซองทสไตลฝรั่งเศส 
ครัวซองทฮอทดอกโรล และเดนิชผักโขม และ “กลุมพิซซา” สามารถทานเลนได
เลย รสชาติเขมขนในแบบฉบับของไทยสไตล  

 

(3) ขนมปง (Fresh Bread) 
 ขนมปง แบงเปน  “กลุมขนมปงมีไส”  เปนขนมเน้ือนุมมีรูปมีไสตาง ๆ ทั้ง
ไสเค็มและไสหวาน และขนมปงแซน    
วิช เปนขนมปงแผนท่ีมีหลากหลายรสชาติ นอกจากนี้  เอส แอนด พี  ยังให
ความสําคัญกับผลิตภัณฑทีดีตอสุขภาพโดยบริษัทไดแนะนําผลิตภัณฑใหมๆมา
รองรับผูบริโภคท่ีใสใจคุณภาพ อาทิ ขนมปงขาวกลองงอก ขนมปงนมไฮ
แคลเซียม ขนมปงฟกทอง ขนมปงแครอท  

 

(4) คกุกี ้(Cookies) 
 บริษัทไดใชสวนผสมของเนยสดแท ๆ จึงทําใหคุกกี้เอส แอนด พี มีความ
หอมกรอบและอรอย มีใหเลือกรับประทานหลากหลายรูปแบบในบรรจุภัณฑท่ี
สวยงาม คุกกี้คลาสสิค รส นม เนย กาแฟ และใบเตย  คริสปไลท รสอัลมอนด 
ช็อกโกแลตชิพ และพิสทาชิโอ คุกกี้เดนิช คุกกี้แฟนซี รสเนย ทีรามิสุ ช็อกโกแลต 
มอลท และคาราเมล คุกกี้พรีเมียม        รสช็อกโกแลตชิพ อัลมอนด เอิรลเกรย 
และมอคคาอัลมอนด และ ชอรตเบรดท่ีมีปริมาณเนยสดมากกวาคุกกี้อื่น ๆ สําหรับ
คุกกี้ลาวา (Lava Cookie) ซึ่งเปนคุกกี้พรีเมียมท่ีสอดไสช็อกโกแลตเขมขน โดยมี
สองแบบใหเลือก คือ คุกกี้ช็อกโกแลตลาวา และคุกกี้ช็อกโกแลตชิพลาวา ก็ยังคง
ไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง 
 นอกจากนี ้ บริษัทยังมีแบรนด เดลิโอ (Delio) คุกกี ้ เพ่ือนําเสนอคุกกี้
หลากหลายชนิด เพื่อขยายฐานของกลุมลูกคาใหมากข้ึน โดยมีจําหนายในราน 
S&P ไฮเปอรมารเก็ต ซูเปอรมารเก็ตท่ัวไป รานสะดวกซื้อ และรานมินิมารทท้ังใน
เขตกรุงเทพและตางจังหวัด 
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(5) ขนมไหวพระจนัทร (Mooncake) 
 บริษัทใหความสําคัญในการนําเสนอขนมไหวพระจันทรท่ีใหม สด 
สะอาด ปลอดภัย และมีอายุผลิตภัณฑท่ีสามารถเก็บไวรับประทานไดนานข้ึน 
บริษัทยังครองความเปนผูนํา และไดรับการยอมรับจากลูกคาในการจําหนาย
ผลิตภัณฑชนิดนี้ ภายใตยี่หอ S&P และ Golden Dragon (มังกรทอง) ตลอดมา
ในแตละป เอส แอนด พี จะนําเสนอขนมไหวพระจันทรหลากหลายไสเพื่อรองรับ
ความตองการของผูบริโภค นอกเหนือจากความอรอยของผลิตภัณฑท่ีบรรจงคัด
สรรแลว เอส แอนด พี ยังใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑขนมไหวพระจันทร ดวย
ดีไซนคลาสสิคของดอกโบตั๋น ซึ่งถือเปนสัญลักษณของความมงคล ความร่ํารวย 
โชคลาภ สุขภาพรางกายดี ครอบครัวท่ีอบอุนม่ันคง การงานอันเจริญกาวหนา 
ความรักยั่งยืนตลอดจนความอุดมสมบูรณตางๆของครอบครัว ซึ่งจะสรางความ
ประทับใจใหกับผูรับเปนอยางยิ่ง  
 

(6) ขนมไทย (Thai Sweet Delicacies)  
 ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ท้ังขนมตํารับโบราณหา
รับประทานยากและขนมไทยประยุกตท่ีผสม ผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติ
แบบไทยๆในบรรจุภัณฑสวยงามรวมสมัย และไดรับความนิยมจากลูกคาอยาง
ตอเนื่อง เชน ฝอยทอง ขนมปุยฝาย สาค ูขาวตมจิ้ม เปนตน 

 

2.2.2 ผลิตภัณฑอาหาร 

เอส แอนด พี ใหบริการอาหารในรานดวยนับตั้งแตตอนเปดรานแรก โดยเริ่ม
จากเมนูอาหารหารจานเดียวงายๆและอรอยถูกใจลูกคา ซึ่งหลายเมนูยังคงไดรับ
ความนิยมมาถึงทุกวันนี้เชน ขาวไกอบ วุนเสนผัดไทย ขาวหนากุงพริกขี้หนู ขาว
ผัดอเมริกัน เสนหม่ีไกผัดน้ําพริกเผา ตอมาก็ไดมีการเพิ่มความหลากหลายของ
เมนูอาหารท้ังอาหารทานเลน สลัด แซนวิช พาสตา อาหารญี่ปุน อาหารมังสวิรัติ 
รวมถึงเมนูกับขาวและของหวานเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาให
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในบางเทศกาลก็ไดมีการจัดโปรโมชั่นอาหาร
พิเศษเพ่ือสรางความแปลกใหม ซึ่งบางเมนู เชน เมนูขาวแชในชวงหนารอนของ
ทุกป ก็ไดกลายมาเปนเมนูโปรดของรานท่ีลูกคามักจะนึกถึงเสมอ  

 

(1) อาหารสาํเรจ็รปูแชแข็ง (Quick Meal) 

 ในฐานะผูบุกเบิกธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน บริษัทไดลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง จุดเดนของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของ
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บริษัทท่ีแตกตางจากคูแขงอื่น คือ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เอส แอนด พี ทุกเมนู
ไดรับการปรุงอยางพิถีพิถัน เพ่ือใหอรอยถูกใจผูบริโภค ท้ังใหคุณคาและความ
ปลอดภัยในดานโภชนาการ มีการออกแบบบรรจุภัณฑท้ังภายในและภายนอกท่ี
ทันสมัยเพ่ือใหเหมาะกับชีวิตแบบเรงรีบ ของผูบริโภคมากขึ้น สะดวกและชวยใน
เรื่องเวลาการอุนอาหารนอยลง รวมถึงเมนูอาหารแชแข็งท่ีมีหลากหลาย มีการ
พัฒนาสินคาใหมอยางตอเนื่อง  
 

(2) ไสกรอกแบรนด Premo  

 ผลิตภัณฑไสกรอกประเภทตางๆ แฮม และเบคอนดวยแบรนด  “พรีโม”  
สําหรับลูกคาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งผลิตภัณฑใชสูตรเฉพาะของ เอส แอนด พี คัด
สรรเฉพาะเน้ือหมูเกรด A คุณภาพดี เน้ือแนน อรอย ในแบบฉบับรสชาติท่ีคนไทย
คุน เคย สะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน โดยผลิตภัณ ฑใช เปนวัตถุ ดิบของ
รานอาหาร เอส แอนด พี และจําหนายใหแกลูกคาท้ังแบบบรรจุซอง และแบบไส
กรอกตักขายในชองทางคาปลีกในโมเดิรนเทรด รวมท้ังการรับจางผลิตใหกับ
กลุมธุรกิจอาหารอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

(3) วุนคาราจแีนนแบรนด Jelio  

 เปนการคิดคนขนมเจลล่ี ซึ่งสามารถนําลงในสายการผลิต เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายของสินคา เจลล่ี           คาราจีแนนสําเร็จรูปท้ังในรูปแบบเจลลี่ผสม
เนื้อผลไมและเจลลี่พรอมด่ืมผสมน้ําผลไมใหวิตามินซีสูง  

 

(4) ผลิตภณัฑปรงุแตงอาหารแบรนด Royallee 

 ผลิตภัณฑปรุงแตงอาหาร (Dry Mix) ผานการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ไดแก สีผสมอาหาร      แปงคัสตารด เปนตน  

 

(5) ผลิตภณัฑอาหารนานาชาต:ิ Delicatessen 

 เอส แอนด พี  เปนผูผลิตอาหารนานาชาติ (Delicatessen) ภายใต
เครื่องหมายการคา Patio ไดแก น้ําสลัด  
ซุปแชแข็ง และผลิตภัณฑสําเร็จรูปอื่นๆ ท่ีมีรสชาติท่ีอรอยและใสใจตอสุขภาพ
ข องผู บ ริ โภ ค  ซึ่ ง มี จํ าห น าย ท่ี ร าน อาห าร         เอส  แอน ด  พี  และใน
หางสรรพสินคาชั้นนําท่ัวไป  



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 10      
หนา 24

 

2.2.3 ผลิตภณัฑเครือ่งดื่ม  
 กลุมเคร่ืองด่ืมบารจากเอสแอนดพี ประกอบดวยเครื่องด่ืมน้ําผลไมท่ีทําจาก
น้ําผลไมสด 100% และน้ําผลไมปนท่ีใหคุณประโยชนและความสดชื่นแกรางกาย 
อาทิ น้ําแตงโมปน นํ้าสมคั้นสด น้ําสับปะรด น้ําลําไยและน้ํามะพราว นอกจากนี้
เอสแอนดพียังมีเครื่องด่ืมสุขภาพในกลุมน้ํานมถั่วเหลืองท่ีผานกรรมวิธีการผลิต
แบบญี่ปุนจากรานอุเมโนะฮานะ เรียกวาเครื่องด่ืมโทนิยุ จําหนายในรูปแบบรอน
และเย็น และสําหรับผูชื่นชอบการด่ืมกาแฟ ภายในราน เอสแอนดพี ก็มีจุด
จําหนายกาแฟ BlueCup ซึ่งเปนกาแฟสดที่มีคุณภาพ โดดเดนดวยรสชาติของ
กาแฟชั้นดี พรอมลาเตอารตหรือศิลปะการตกแตงฟองนมบนแกวกาแฟ  
 

2.2.4 บรกิารอืน่ ๆ 
  

(1) บรกิารจัดสงอาหาร: Delivery 1344 
 เอส แอนด พี Delivery เพียงแคกดเบอรโทร 1344 บริการจัดสงอาหาร 
เครื่องด่ืม เคก เบเกอรี่ท่ีหลากหลายและผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานจัดสง
ถึงบาน เพ่ือตอบสนองความตองการทุกไลฟสไตลดวยความสะดวก และความ
รวดเร็ว รวมถึงการบริการปนโตท่ีจัดสงอาหารถึงบานในแตละม้ือทุกวันโดยเนน
ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพ ความสดใหมและความรวดเร็วในการบริการ  

 

(2) บรกิารจัดเลีย้งนอกสถานท่ี: Caterman 
 บริการจัดเลี้ยงสําหรับทุกโอกาสสําคัญ ดวยเมนูหลากหลาย ใสใจทุก
รายละเอียด สามารถนําเสนอรูปแบบการจดัเลี้ยงครบวงจร ท้ังอาหารไทย จีน ฝรั่ง 
ของทุก ๆ แบรนด 
 

2.3. การตลาดและภาวการณแขงขนั 
 นโยบายการตลาดท่ีบริษัท ยึดถือเปนปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมา
ตลอดระยะเวลา 42 ป คือ การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และใหลูกคา
ตระหนักถึงชื่อของ เอส แอนด พี “ชื่อนี้มีแตของอรอย” เม่ือนึกถึงอาหารและเบ
เกอรี่ท่ีมีรสชาติอรอย มีคุณภาพและบริการอันอบอุนนาประทับใจ  
 
 
 
 

2.3.1 กลยุทธทางการตลาดของบรษิัท 
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การมองกลยุทธทางการตลาดของบริษัทแยกเปนแตละแบรนดซึ่งจะเนนให
ความสําคัญทางดานผลิต ภัณฑ และดานการบริการใหเหมาะสมกับลูกคาหลักใน
แตละแบรนดนั้นๆ ปจจุบันธุรกิจ เอส แอนด พี เปนแบรนดหลักซึ่งเปนธุรกิจ
รานอาหารและเบเกอรี่ ท่ีใหบริการแกกลุมลูกคาหลากหลายและทุกคนใน
ครอบครัว นอกเหนือจากนี้  เอส แอนด พี ยังมีบริการจัดสงอาหารถึงบาน บริการ
อาหารปนโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มีรานอาหารท้ังในและ
ตางประเทศ รวมไปถึงผลิตภัณฑท่ีมีการแขงขันในตลาด เชน BlueCup Coffee, 
ขนมไหวพระจันทร, อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง Quick Meal และผลิตภัณฑ Delio 
ท่ีแพรหลายในซูเปอรมารเก็ตท่ัวไป กลยุทธทางการตลาดของบริษัท แบงเปน 6 
ดาน ดังนี้ 

 

(1) ดานผลิตภณัฑ 
ความอรอย คุณภาพ และความคุมคาของผูบริโภค   เปนนโยบายท่ีบริษัท
ยึดถือในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด 

42 ป คุณภาพของผลิตภัณฑ เริ่มตั้งแตการคัดสรรเลือกใชแตวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ 
วัตถุดิบท่ีสด ซึ่งเปนสิ่งท่ีบริษัทให       ความสําคัญมาโดยตลอด ทําใหผูบริโภคมี
ความเชื่อม่ันในการมาใชบริการท่ี เอส แอนด พี อยางตอเนื่อง นอกจากน้ีกลยุทธ
ท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือดานความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทมี
ผลิตภัณฑ อาหารสําหรับทุกคนในครอบครัว รวมท้ังเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช
แข็งและอื่น ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค บริษัทยังไดพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑและบริการมากขึ้น เชน ทางดานเบเกอรี่ มีเคก และคุกกี้
ลิขสิท ธ์ิ  ดิสนีย  โดราเอมอน แองกรี้ เบริด  และพัฒ นาผลิตภัณ ฑ สําหรับ
กลุมเปาหมายคนรุนใหม เชน ฮอกไกโดคิวบเคก ฮอกไกโดโรลเคก ซึ่งไดรับการ
ตอบรับจากผูบริโภคอยางดี ทางดานอาหาร เอส แอนด พี ใหความสําคัญกับไลฟ
สไตลของผูบริโภคท่ีเนนในเรื่องความอรอยหลากหลาย และประโยชนตอสุขภาพ 
โดยการสรางสรรคเมนูใหมออกมาในรูปแบบนานาชาติ และการผสมผสาน 
ระหวางอาหารไทย กับ อาหารชาติอื่น ๆ แตยังคงไวซึ่งความอรอยแบบคุณภาพ
ดวยวัตถุดิบชั้นดี เชน เมนูปลาแซลมอนจากนอรเวย ในดานบรรจุภัณฑบริษัท
เนนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑมาโดยตลอดและเปนผูนําดานการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑใหมีรูปแบบสวยงามโดยเฉพาะผลิตภัณฑเบเกอรี่ และคุกกี้ ซึ่งเปนจุดเดนท่ี
กระตุนใหผูบริโภครูสึกพึงพอใจ และเลือกซื้อผลิภัณฑของเอส แอนด พี เพ่ือมอบ
เปนของขวัญในโอกาสตาง ๆ 

 

(2) ดานโฆษณาและสงเสริมการขาย 
  บริษัทไดตอกย้ําความเปนผูนําดานรานอาหารและเบเกอรี่อยางตอเนื่อง 
ดวยการออกโฆษณาพระจันทรแทนใจเพ่ือกระตุนการขายในชวงเทศกาลขนม
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ไหวพระจันทรโดยมีแนวคิดท่ีจะใหคนไทยเชื้อสายจีนไดเพิ่มการซื้อขนมไหว
พระจันทร จากท่ีเคยซื้อเพื่อการไหว ใหเพิ่มการซื้อเพื่อการใหแกกันและกันมาก
ขึ้น นอกจากนี้ในชวงเทศกาลเคกและคุกกี้ปใหม ไดออกไวรัลโฆษณาเรื่อง 
“ของขวัญ” (The Gift) ท่ีตองการสื่อสารกบัผูบริโภคใหมองเห็นถึงคุณคาท่ีแทจริง
ของของขวัญ ประสบความสําเร็จ มียอดวิวกวา 4.4 ลานวิว  สรางภาพลักษณท่ีดี
ใหกับกลุมคนรุนใหมและลูกคาประจํา จนไดรับการตอบรับอยางดีเย่ียมในโลก
ออนไลน นอกจากนี้ยังไดมีขยายการสื่อสารกบัลูกคาผานชองทางดิจิตอลท้ัง
เฟสบุค ไลน เว็บไซน และกลุมผูนําทางความคิดตาง ๆ ในโลกออนไลน  จนไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวาง  นอกจากนีบ้ริษัทยังจัดใหมีรายการสงเสริมการขาย
ในรูปแบบตาง ๆ ในแตละเดือนโดยเฉพาะในเทศกาลสําคัญตาง ๆ เพ่ือใหแบรนด
สามารถสรางความสัมพันธอันดีกับคนไทยในทุกเทศกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) การกาํหนดราคา 
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงปจจัย
ตางๆ ดังนี้ 
 ตนทุนของวัตถุดิบหลัก และตนทุนในการผลิต 
 ตําแหนงทางดานการตลาด ราคาขายผลิตภัณฑของคูแขงหรือ

เกณฑราคาขายโดยท่ัวไปเพื่อใหลูกคาของ 
เอส แอนด พี รูสึกถึงความคุมคาเงิน 

 อัตราผลกําไรขั้นตนท่ีตองการสรางจากผลิตภัณฑกลุมนั้น ๆ 
 

(4) ดานการพฒันาบคุลากรเพื่อการสงเสริมการขาย 
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานวาเปนปจจัยสําคัญในการ

ดําเนินธุรกิจ จึงไดมีการจัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานหนา
ราน เพ่ือใหทํางานดวยความสุขและความสนุกโดยจัดอบรมใหความรูในดาน
ผลิตภัณฑ รวมท้ังเทคนิคการขาย และความเขาใจในเรื่องกิจกรรมสงเสริม
การขายและโปรแกรมการแขงขันการแนะนําผลิตภัณฑในเทศกาลตางๆ  

 

(5) ดานการเลอืกทาํเลเปดสาขา 
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ในปนี้บริษัทมีการขยายสาขารานอาหารและเบเกอร่ีภายใตแบรนดตาง ๆ 
ภายในประเทศจํานวน 22 สาขา โดย 

แบงเปนรานอาหาร 8 สาขาและรานเบเกอรี่ 11 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ 
วันสิ้นป 2558 ท่ี 466 สาขา โดยแบงเปนรานอาหาร 144 สาขาและรานเบเกอร่ี 
322 สาขา ซึ่งวิธีการท่ีจะเลือกนั้นบริษัทตองทําการสํารวจความตองการของ
ตลาดกอนเพ่ือใชในการตัดสินใจในเรื่องรูปแบบของสาขารูปแบบของอาหาร 
และขนาดพื้นท่ีเพื่อใหตอบสนองความตองการของตลาดใหมากท่ีสุด 
 

2.3.2 สภาวะเศรษฐกจิและการแขงขนั 
 ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยในป 2558 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีประมาณ
รอยละ 2.0 –  3.0 ซึ่งมากกวาป 2557 ท่ีมีอัตราการเติบโตอยูท่ีรอยละ 0.7 ท้ังนี้ 
Economic Intelligence Center )EIC) ของธนาคารไทยพาณิชย ไดสรุป
ภาพรวมเศรษฐกิจในชวงครึ่งปแรกวายังอยูในสภาวะคอนขางทรงตัว เพราะ
สัญญาณการฟนตัวของการบริโภคภาคเอกชนรวมท้ังการลงทุนของภาครัฐ
ในชวงไตรมาสแรกของปยังไมชัดเจนนัก ขณะท่ีภาคการสงออกก็หดตัว จึงมี
เพียงภาคการทองเท่ียวเทานั้นท่ีมีการเติบโตไดดีและเปนตัวชวยพยุงเศรษฐกิจไม
ใหถดถอย ในขณะท่ีในชวงครึ่งปหลังของปนี้นั้นสภาวะเศรษฐกิจก็มีทิศทางชะลอ
ตัวจากการบริโภคภาคเอกชนท่ีก็ยังไมมีสัญญาณฟนตัวท่ีชัดเจน อันเน่ืองมาจาก
รายไดเกษตรกรท่ียังอยูในระดับต่ํา และหน้ีครัวเรือนก็ยังอยูในระดับสูง และความ
เชื่อม่ันในภาคเอกชนก็ลดลงดวย แมจะมีมาตรการอัดฉีดเพื่อเพิ่มสภาพคลองใน
ระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลหลังการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม แตผลท่ีจะเกิดขึ้นคง
ตองใชเวลาอีกสักระยะ ขณะท่ีการสงออกกย็ังไมกระเตื้อง จึงมีเพียงการทองเท่ียว
เทานั้นท่ีเปนตัวชวยท่ีสําคัญในการกระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม  
 

 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเจาะจงลงไปท่ีตลาดธุรกิจรานอาหารในป 2558 
กลับพบการเติบโตเพ่ิมขึ้นมากกวาปท่ีผานมา ดังท่ีศูนยวิจัยกสิกรไทยประมาณวา
มูลคาตลาดทั้งหมดอยูท่ีประมาณ 375,000 –  385,000 ลานบาท เติบโตเพ่ิมขึ้น
จากป 2557 รอยละ 4.0 –  6.8 โดยแยกเปนธุรกิจรานอาหารท่ัวไปท่ีมีมูลคา
ตลาดประมาณ 267,000 –  275,000 ลานบาท เติบโตเพ่ิมขึ้นจากป 2557 รอย
ละ 2.9 –  5.9 และธุรกิจเชนรานอาหารท่ีมีมูลคาตลาดประมาณ 110,000 ลาน
บาท แตการเติบโตกลับเพิ่มขึ้นจากป 2557 มากถึงรอยละ 6.9 –  8.9 ธุรกิจเชน
รานอาหารจึงมีการเติบโตมากกวาธุรกิจรานอาหารท่ัวไปกวาเทาตัว  
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 นอกจากมูลคาตลาดที่สูงดังกลาว ธุรกิจเชนรานอาหารก็มีกลยุทธการ
แขงขันท่ีหลากหลายไปพรอมกันดวย ต้ังแตการคัดเลือกทําเลท่ีตั้งรานท่ีเขาถงึ
กลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น การคัดเลือกแบรนดรานอาหารท่ีสอดคลองกับกําลัง
ซื้อของลูกคาในพื้นท่ีท่ีตั้งราน การนําเสนอรูปแบบอาหารท่ีแปลกใหมท่ีตรงกับ
ความตองการของลกูคากลุมเปาหมาย และยังมีการเขาสูตลาดของผูประกอบการ
รายใหมอีกหลายราย ในขณะท่ีการรับประทานอาหารนอกบานของคนไทยในป 
2558 ยังมีการเติบโตแบบจํากัด จึงเกดิการแขงขันกันอยางรุนแรงในธุรกิจนี้ 
สงผลใหผูประกอบการโดยเฉพาะเชนรานอาหารขยายการลงทุนไปยังประเทศ
เพ่ือนบานกลุมอาเซียน  
 

 ในป 2558 น้ี เอสแอนดพี ดําเนินธุรกิจมาครบรอบ 42 ปแลว โดยมีการ
เติบโตอยางตอเนื่องและเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ มีการเติบโตของรายไดจากการขายและใหบริการเทากับรอยละ 4.1% 
เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ปจจุบนัมีสาขาของรานอาหารและเบเกอรี่ชอพ S&P 
รวมท้ังรานกาแฟ BlueCup มากถึง 449 สาขาและรานภายใตแบรนดในเครือคือ 
Vanilla, Patio, Patara, Maisen, Umenohana รวม 17 สาขาทั่วประเทศ 
ในขณะท่ีรานอาหารท่ีเปดในประเทศอ่ืนๆก็มีจํานวน 23 สาขาดวยกัน (ในยุโรป
จํานวน 8 สาขา และในเอเชียจํานวน 15 สาขา) ท่ีควรกลาวถึงเพิ่มเติมคือ การนํา
รานภายใตแบรนด S&P ไปเปดตัวในตางประเทศเปนครั้งแรกท่ีประเทศกัมพูชา 
ซึ่งเพิ่งครบรอบ 1 ปของการเปดสาขาไปเม่ือเดือนมิถุนายนของปนี้นั้น ไดรับการ
ตอบรับเปนอยางดีจากลูกคาท่ีนั่น ในขณะท่ีชวงปลายปนี้ก็จะมีเปดราน PATARA 
อีก 1 สาขาท่ี Berners Street ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
 

 ในปนี้ บริษัทมีการขยายสาขารานอาหารและเบเกอรี่ ในประเทศไทย 
ภายใต S&P และแบรนดตางๆไปแลว 14 สาขา โดยใชงบประมาณการลงทุน
ประมาณ 6 - 9 ลานบาทตอสาขา   ท้ังนี้ ในการเลือกเปดสาขาน้ันมีแนวโนมไป
ตางจังหวัด โดย เฉพาะหัวเมืองใหญมากข้ึน รวมถึงหางสรรพสนิคาชั้นนําในเขต
เมือง สวนในตางประเทศนั้นไดวางเปาหมายในระยะ 5 ป นับจากนี้จะขยาย
รานอาหารเพ่ิมอีก 20 สาขาภายใตแบรนด Patara เปนหลัก ใชงบประมาณการ
ลงทุนสาขาละ 7 แสน –  1 ลานปอนด หรือประมาณ 40 –  54 ลานบาทตอสาขา 
นอกจากนีบ้ริษัทมีแผนการท่ีจะเพ่ิมจํานวนสาขาท่ีกัมพูชาในปหนาอีก 2 สาขา 
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สวนประเทศอ่ืนใน AEC น้ัน เน่ืองจากสาขาแรกท่ีกัมพูชามีผลประกอบการ
เปนไปตามแผนงาน ดังนั้นบริษัทจึงวางเปาหมายในระยะ 5 ปวาจะขยาย
รานอาหารและเบเกอรี่ ภายใตแบรนด S&P รวมไมต่ํากวา 10 สาขา  

 

2.4  เหตกุารณที่สาํคญัในป พ.ศ. 2558  
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในป 2558 ท่ีผานมาบริษัทไดเผชิญความทา

ทายทางเศรษฐกิจภายในประเทศ        ไมวาจะเปนการชะลอตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ สถานการณความไมแนนอนทางการเมือง อยางไรก็ดีบริษัทยังคงมุงม่ัน   
ในการผลักดันใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวไมวาจะ
เปนการขยายธุรกิจท้ังในและตางประเทศ  การพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมดานการตลาด และการจัดกิจกรรมท่ีชวยสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอม   
ของประเทศ   

 

(1) การขยายธุรกจิ  
 ในป 2558 น้ี บริษัทไดเปดรานใหมท้ังในกรุงเทพฯและตางจังหวัด

รวมจํานวนท้ังสิ้น 22 ราน โดยเปน S&P Restaurant & Bakery 
จํานวน 8 ราน และ S&P Bakery Shop จํานวน 11 ราน ขณะท่ีแบ
รนด Maisenเปดใหม 2 ราน สวน Vanilla Group ก็มีเปดเพิ่มใหม
อีก 1 รานคือ Vanilla Cafeteria 
 
 
 

 เอส แอนด พี ลงทุนในบริษัทรวมทุนใหมกับบริษัท ไมเนอร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ MINT ภายใตชื่อ Patara Fine 
Thai Cuisine Limited (PFTC) โดย บริษัท เอส แอนด พี ดีเวล ลอป
เมนท โฮลด้ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของเอส แอนด พี เขารวม
ลงทุนกับ บริษัท เอ็มเอฟจี อินเตอรเนชั่นแนล โฮลด้ิง (สิงคโปร) พีที
อี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด (มหาชน) ในบริษัทรวมทุนใหม PFTC โดยถือหุนฝาย
ละ 50% ซึ่งบริษัทรวมทุนนี้มีเปาหมายในการขยายธุรกิจรานอาหาร
ไทยในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ  รวมท้ัง
บริษัทรวมทุนนี้จะเขารับโอนกิจการรานอาหารไทยในประเทศ
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อังกฤษ  ซึ่ง เอส แอนด พี เปนเจาของอยู ภายใตชื่อ “ภัทรา” 
จํานวน 4 ราน และ ภายใตชื่อ “สุดา” จํานวน 1 ราน โดยดําเนินการ
ผานบริษัทยอยของบริษัทรวมทุน นอกจากนี้บริษัทรวมทุนใหมนี้จะ
ไดรับสิทธิแฟรนชายสในการพัฒนาและบริหารรานใหมภายใตชื่อ 
ภัทรา และ สุดา สิทธิแฟรนชายสนี้ครอบคลุมถึงรานท่ีมีอยูเดิมและ
รานท่ีจะเปดขึ้นใหมในสหราชอาณาจักร   บริเตนใหญและ
ไอรแลนดเหนือ โดยมีมูลคาการลงทุนประมาณ 7 ลานปอนด หรือ
เทียบเทากับ 350 ลานบาท 

 

(2) การพฒันาผลิตภณัฑ  
 บริษัท ฯ ถือเปนพันธกิจสําคัญในการมุงเนนพัฒนาสินคาเพื่อการเปน
ผูนําดานเบเกอรี่ อาหารและเครื่องด่ืม โดยในป 2558 นี้ ฝายวิจัยและพัฒนา 
(R&D) ของบริษัทก็ไดรวมมือกับฝายการตลาด ฝายปฏิบัติการ รวมท้ังฝาย
โรงงานในการพัฒนาสินคาใหมๆรวมท้ังปรับปรุงผลิตภัณฑท่ีมีอยูเดิมใหมีความ
นาสนใจและสอดคลองกับความความนิยมของผูบริโภคเพิ่มมากข้ึนเชน  

 

 เบเกอรี ่
 สินคากลุมเบเกอรี่ของเอส แอนด พีในปนี้มีการนําเสนอภายใตแนวคิด
ในกระแสลูกคากําลงัใหความสนใจดังเชน เบเกอร่ีสไตลญี่ปุนในชื่อธีม  
“Hokkaido Sweet Bake”  ซึ่งผลิตโดยใชนมสดจากฮอกไกโด หลากหลายเมนู 
อาทิ ฮอกไกโดมลิคเคก ฮอกไกโดมลิคโรล โรลเคกลายวัว  และฮอกไกโดมลิค
ซอฟชสีเคก  นอกจากนี้ยังมีเบเกอรี่เกอรี่หลากสีสันรบัซัมเมอรเชน “เคกเรนโบวเล
เยอร” เนื้อหลากสี กบับราวนี่รสชาติใหม “กรนีทบีราวนี ่ และ แครนเบอรี่บราว
นี”่ เปนตน 
 

 สําหรับขนมไหวพระจันทรซึ่ง เอส แอนด พี เปนผูนําตลาดอยูนั้น ในป
นี้ก็ยังคงนําเสนอความแปลกใหมอยางตอเนื่องท้ังในสวนของรสชาติและบรรจุ
ภัณฑท่ีสวยงามสะดุดตา   โดยในสวนของรสชาตินั้นนําเสนอ  4  ไสใหม   ไดแก 
ไสแครนเบอรี่ แอนด เอิรลเกรย และไสมัตฉะเรดบีนสไตลญี่ปุน ไสหมอนทองแมค
คาเดเมีย บัวทองแมคคาเดเมีย   และยังมีขนมไหวพระจันทรไซสมินิ ไสคัสตารด 
มินิทุเรียน บัวคาราเมล และสับปะรดทอง ขนาด 80 กรัม และขนมไหวพระจันทร
หมอนทองลวดลายการตูนดิสนียและโดราเอมอนท้ังนี้นอกจากการจําหนายท่ีหนา
รานเอส แอนด พีเองแลวในชองทางคาปลกี ทางสายงานขายของบริษัทก็ไดมีการ
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จัดจําหนายขนมไหวพระจันทรผานทางรานสะดวกซ้ือเพื่อกระจายสินคาใหเขาถึง
ลูกคาไดมากย่ิงขึ้นอีกดวย 
 
 
 
 
 
  

 

 อาหาร 
 เพื่อตอบรับกับกระแสสุขภาพท่ีกําลังไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ในปนี้ เอส แอนด พี (S&P) ก็ไดนําเสนอ 3 เมนูจาก Quinoa (คีนัว) 
ธัญพืชจากอเมริกาใตท่ีไดรับการยกยองวาเปนซุเปอรฟูด โดยมีสารอาหารสูงกวา
ธัญพืชท่ัวไป ไดแก ขาวผัดคีนัว เห็ดยาง-สมตําขาวเหนียวคีนัว และสลัดธัญพืชคี
นัวท้ัง 3 เมนูอุดมดวยโปรตีน ไฟเบอร แรธาตุตาง ๆ อีกท้ังยังยอยงาย ชวยควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือด และมีสารตานอนุมูลอิสระ ตอบโจทยคนรุนใหมท่ีใสใจใน
สุขภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ชวงฤดูรอน ฤดูของทุกคนในครอบครัว เอส แอนด พีก็มีการนําเสนอ
แคมเปญ “Summer Coolers” ท่ีประกอบไปดวยเมนูพิเศษท่ีอยูคูกับคนไทยมา
ยาวนานอยาง “ขาวแชสตูรตนตาํรับ” ซึ่งมีใหเลือกท้ัง “ขาวหอมมะล”ิ และ “ขาว
กลองงอก” สําหรับคนรักสุขภาพ รับประทานคูกับเครื่องเคียงท่ีอรอยและรสชาติ
เขมขน และเมนูของหวานคลายรอนคือ “ขาวเหนียวมะมวงน้าํดอกไม” ท่ีเสิรฟคู
กับขาวเหนียวมูนอัญชัญและใบเตย ราดน้ํากะทิ สูตรเฉพาะของ เอส แอนด พี 
 

 นอกจากนี ้ รานอาหารท่ีดําเนินการโดยบริษัทยอยในเครือของเอส 
แอนด พี ท่ีโดดเดนเรื่องอาหารญี่ปุนอยางอุเมะโนะฮานะ ก็มีการนําเสนออาหารไค
เซกิท่ีสอดคลองกับฤดูกาล เชนในฤดูใบไมผลิตก็มีซากุระเอบิ สตรอเบอรี่อามาโอ 
ผักตามฤดูกาล จับคูกับวัตถุดิบยอดนิยมของทางราน ปูทาราบะและเตาหูสด หรือ
ในฤดูรอนก็มีชุด “Hanabi” ท่ีคัดสรรรวัตถุดิบประจําฤดูรอนมาปรุงอาหารตอนรับ
ซัมเมอร เชน ปูขนนําเชาจากฮอกไกโดและปลาฮาโมะเปนตน  
 

 เครือ่งดื่มและของหวาน 
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 เชนเดียวกับเบเกอรี่และอาหาร เอส แอนด พี ยังนําเสนอเคร่ืองด่ืมและ
ของหวานท่ีนาสนใจ เติมเต็มประสบการณของลูกคาเอส แอนด พี ใหสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น 
 

 เมนูตอนรับสงกรานตกับเทศกาลมะมวง “แมงโก เฟสตวิลั” ท่ีนําเสนอ
ของหวานและเคร่ืองด่ืมหลากหลายเมนูท่ีรังสรรคจากมะมวงน้ําดอกไมผลสุกคัด
พิเศษ ไมวาจะเปนไอศกรีมวานิลลาเสิรฟคูกับมะมวงน้ําดอกไมสุกและขาวเหนียว
มูนอัญชันเคลาน้ํากะทินุม ๆ แมงโกพุดด้ิง แมงโกสาคูสมูทตี้ แมงโกบับเบิ้ลสมูทตี้ 
เปนตน  
 

 เมนูเพื่อสุขภาพ  “โทนิย”ุ เครื่องด่ืมน้ํานมถั่วเหลืองท่ีผานกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีมีคุณภาพสูงจากราน “อเุมะ โนะฮานะ” รานเตาหูท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดจากญี่ปุน 
มากดวยคุณคาทางโภชนาการ ดีตอสุขภาพ มีน้ําตาล แปง และไขมันต่ํา  
 

 ในชวงหนาฝน เอส แอนด พี นําเสนอน้ําผลไม ยูเอชทีหลากรสชาต ิ
ไดแก น้ําแอปเปลผสมน้ําทับทิมรวม น้ําองุนแดง น้ําสมวาเลนเซีย น้ําแครอทมวง
ผสมน้ําผลไมผักรวม น้ํานมขาวโพด และนํ้าเรดเบอรรี่พันซ หรือ Jelio Jelly ขนม
เยลลี่คาราจีแนนผสมเนื้อผลไมแทไดวิตามินซี 6 รสชาติ สตรอเบอรี่ เมลอน สม 
สละ ลิ้นจี่ และ แบล็คเคอแรนท และ Jelio Juice ขนมเยลลี่คาราจีแนนผสมน้ํา
ผลไม 
 เมนูเครื่องด่ืม “สปารคกลิ้ง” (Sparkling) ท่ีมีสวนผสมของเนื้อผลไมแท 
4 เมนู 4 สไตล ไดแก สตรอเบอรี่ราสเบอรี่สปารคกลิ้ง แอปเปลทับทิมสปารคกลิ้ง 
สตรอเบอรี่พิงคเกรปฟรุตสปารคกลิ้ง เชอรรี่บลอซซัม่สปารคกลิ้ง  
 สวนเครื่องด่ืมประเภทกาแฟก็นําเสนอ "Royal Honey Coffee" ท่ี
ผสมผสานความโดดเดนของกาแฟอาราบิกาท่ีหอมกรุนกับน้ําผึ้งโครงการหลวง
แท 100% จากเกสรดอกลําไย ท่ีมีกลิ่นหอมและความหวานเปนเอกลักษณ  
 
 
 
 

 เพื่อเปนการตอนรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ 
AEC และยังเปนการขยายโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เอส แอนด พี จึง
ไดทําการเปดรานเอส แอนด พี ข้ึนท่ีหางอิออนมอลล กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา ในวันท่ี 30 มิถุนายน ซ่ึงนับเปนรานเอส แอนด พี 
สาขาแรกท่ีเปดขึ้นนอกประเทศไทย 
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 เพื่อใหเขากับเทศกาลเจในปนี้ ทางบริษัทจึงไดออกผลิตภัณฑใหม
ในคอนเซ็ปต "สุขใจ - อิ่มเจ" หลากหลายเบเกอร่ีเจสดอรอย เริ่มตน
ดวยเมนูใหม "แซนวิชหมูหยองน้ําพริกเผาเจ" ซึ่งวางจําหนายใน
วันท่ี 24 กันยายน เปนวันแรก 

 ดานอาหารปรุงสดก็มีการพัฒนาเมนูใหมๆมากมายหลากหลาย
รายการเพื่อเปนทางเลือกใหแกลูกคา ไดแก เมนูขาวหนาน้ําพริกไข
นุม ท่ีวางจําหนายในวันท่ี 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2557 และ เมนู
ขาว 9 หนา 99 บาท ท่ีเริ่มวางจําหนายในวันท่ี 9 มีนาคม เปนตนไป 

 บริษัท เอส แอนด พี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ "อาหารไทย" ท่ีมี
ชื่ อ เสี ย งถู ก ป าก ถู ก ใจ ทุ ก ค น ท่ั วโล ก  เพื่ อ เป น ก ารส ง เส ริ ม
และสนันสนุนอาหารไทยใหเปนท่ีประจักษมากข้ึนในยุคเออีซี จึงได
รวมมือกับบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ดวยการเปด "โรงเรียน
การอาหารไทย เอ็ม เอส ซี" (MSC Thai Culinary School) ท่ีไดรับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมเชฟโลกแลว โดยจัด
งานแถลงขาวเปดตัวไปในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2557  

 ในวันท่ี 11 ตุลาคม ทางบริษัทได เปดราน เอส แอนด  พี  ข้ึนท่ี
สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนรานอาหาร สาขาท่ี 2 ในบริเวณพื้นท่ี
เดียวกัน โดยไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากลูกคาจํานวนมาก 
ตั้งแตวันแรกท่ีเปดดําเนินการ  

 เนื่องจากบริษัทมีความจําเปนในการจัดหาพ้ืนท่ีโรงงานเบเกอรี่แหง
ใหมเพื่อเพ่ิมกําลังผลิตและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งเม่ือเดือน
สิงหาคม 2557 บริษัทไดลงทุนสรางโรงงานผลิตในพ้ืนท่ีโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ซึ่งไดดําเนินการกอสราง
แ ล ว เส ร็ จ  แ ล ะไ ด เริ่ ม ดํ า เนิ น ก า ร ผ ลิ ต เม่ื อ ป ร ะม า ณ เดื อ น
พฤษภาคม 2558   
 

(3) รางวลัและความสาํเรจ็ 
 

 5 มกราคม 2558 ราน Umenohana ไดรับรางวัล “สดุยอด
รานอาหาร ประเภทอาหารญีปุ่น” ในงานประกาศผลรางวัล 
“Wongnai Awards 2014 Presented by Kbank Credit Card” ซึ่ง
พิจารณารวบรวมคะแนนจากการรีวิวของผูใชเว็บไซตเปนหลัก โดย
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มีเปาหมายเพ่ือมอบรางวัลเกียรติคุณแกรานอาหารท่ีไดรับความนิยม
สูงสุด เปนการรวมที่สุดของรานอาหารท่ัวกรุงเทพฯและตางจังหวัด 

 25 มีนาคม 2558 รานภัทรา ฟายน ไทย คูซีน (Patara Fine Thai 
Cuisine) ไดรับรางวัล “Thailand Tatler Best Restaurant Award 
2015” (ไทยแลนดแทตเลอร เบส เรสเตอรองต อวอรด 2558) จาก
นิตยสาร Thailand Tatler  ตอเนื่องเปนปท่ี 9 โดยพิจารณา
หลักเกณฑจาก 4 หมวด ไดแก รสชาติอาหาร การใหบริการ ไวน 
และ สถานท่ี  

  27 มีนาคม 2558 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
ไดรับ “ประกาศนียบตัร อีเอสจ ี 100” จากสถาบันไทยพัฒน อันเปน
การรับรองวาบริษัทฯ มีความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมี ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ 
ผูอํานวยการสถาบันฯ เปนผูมอบ ณ บริษทั เอส แอนด พี ซินดิเคท 
จํากัด (มหาชน) สํานกังานใหญ  

 28 มนีาคม 2558 ไดรับ “เกยีรตบิตัรรานอาหารตนแบบ
มาตรฐานสากล” ในงาน The 3rd Thailand Culinary World 
Challenge 2015 ท่ีสถาบันอาหารจัดขึ้น ณ ลานสยามสแควร ปทุม
วัน กรุงเทพฯ โดยมีสาขาท่ีเขารวม 5 แหง ไดรับรางวัลระดับ Gold 3 
แหง และระดับ Silver 2 แหง 

 8 เมษายน 2558 รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 
2015” องคกรธุรกิจท่ีมีผลการดําเนินงานยอดเย่ียมในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องด่ืม ตอเนื่องเปนปท่ี 2 จากมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย รวมกับ บริษัท เออารไอพี จํากัด โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปนประธานมอบ ณ โรงแรม 
แมริออท สุขุมวิท  

 19 มถินุายน 2558 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
ไดรับรางวัล “Asia Responsible Entrepreneurship Awards 
2015” (AREA) (เอเชีย เรสปอนซิเบิล อองเตอรพรีนัวรชิพ อวอรด 
2015) สําหรับการริเริ่มดานความรับผดิชอบตอสังคม ประเภท 
Social Empowerment (การเสริมสรางพลังทางสังคม)  จาก
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โครงการ S&P Kitchen for Kids ที่ไดพัฒนาโรงครัว ใหกับ
โรงเรียนในชนบทอยางตอเนื่อง โดยมีคุณวิลเลียม เอ็นจี ประธาน
เอ็นเตอรไพรสเอเชีย เปนประธานมอบ ณ โรงแรมบันยัน ทรี มาเกา 

 16 กันยายน 2558 รานอาหาร S&P สาขาสนามบินสุวรรณภูมิไดรับ
โหวตใหเปน “1st Winner Great Food Good Service Award 
2015” โดยทาอากาศยานสุวรรณภูมิรวมกับบริษัท คิง เพาเวอร 
สุวรรณภูมิ จํากัด จดัพิธีมอบรางวัลสุดยอดรานอาหารท่ีใหบริการดี
ท่ีสุด 3 อันดับแรกภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ Great 
Food Good Service Award 2015 โดยราน S & P (Airport Café 
2) ไดรับประกาศนียบัตรรางวัล Gold Award และ เงินรางวัลจาํนวน 
30,000 บาท จากการโหวตใหคะแนนความพึงพอใจโดยผูใชบริการ
ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติกวา 4,000 คน จาก 80 รานอาหาร  

 29 กนัยายน 2558 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
โดยโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62 ไดรับประทานใบประกาศเกยีรตคิณุ
จากสภากาชาดไทย โดยพระองคเจาโสมสวล ี พระวรราชาทนิัดดา
มาต ุ เนื่องดวยทางโรงงานไดจัดใหมีการบริจาคโลหิตอยางตอเนื่อง 
เปนเวลา 9 ป ปละ 4 ครั้ง ซึ่งรวมบริจาคโลหิตเปนจํานวนกวา 1,000 
ยูนิต 

 19 ตลุาคม 2558 คณุมณีสดุา ศิลาออน ผูจัดการฝายสื่อสารองคกร
ไดรับโลหเกียรติยศ “บคุคลตวัอยางภาคธรุกจิแหงป 2015 ภาคธรุกจิ
อาหารและเครือ่งดื่ม” จาก พล.อ.พิจิตร กลุลวณิชย องคมนตรี ใน
โครงการ “บคุคลคณุภาพแหงป 2015” โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (มสวท.) ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  
 
 

(4) กจิกรรมการตลาดเพือ่เพิ่มยอดขาย  
 

ในชวงป 2558 ท่ีผานมาหนวยงานดานการตลาดของบริษัทไดดําเนิน
กิจกรรมทางดานการตลาดในหลายรูปแบบ เพ่ือกระตุนยอดขายและยังถือเปน
การมอบประสบการณท่ีนาจดจําใหกับลูกคาท่ีใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอ
มาดังเชน 
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 กจิกรรมการใหสวนลด 20%   สําหรับสินคาในหมวดเบเกอรี่ในวัน
พุธซึ่งไดรับความสนใจจากลูกคาอยางตอเนื่องมาทุกป และยังมีการ
ใหราคาพิเศษสําหรับการซื้อเบเกอรี่บางรายการเม่ือซื้อตามจํานวนท่ี
กําหนดนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมใหสิทธิพิเศษรวมกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ เชน สมาชิกบัตรเครดิต เม่ือทานครบ 500 บาท/เซลลสลิป รับ
เงินคืน 100 บาท เปนตน 

 กจิกรรมสงเสริมการตลาดเนือ่งในเทศกาลสาํคัญตางๆของคนไทย
ในรอบป เชน ในวันเด็กมีการแจกของท่ีระลึกใหกับเด็กๆท่ีเขามา
ทานอาหารในราน หรือในวันแมและวันพอท่ีคุณลูกสามารถพาคุณ
พอและคุณแมมาทานอาหารท่ีรานเอสแอนด พี ไดฟรี เพ่ือตอบโจทย
ความเปนรานอาหารของทุกคนในครอบครัว 

 เอส แอนด พ ี ในฐานะทีเ่ปนผูนาํตลาดขนมไหวพระจันทรไดจัด
กจิกรรมทางการตลาดหลากหลายรปูแบบ ในปนี้นอกจากการ
นําเสนอไสพิเศษใหม ๆ ท่ีไดรับการบรรจุในกลองท่ีไดรับการ
ออกแบบอยางสวยงาม ยังมีกิจกรรมสงเสริมการขายในหลากหลาย
รูปแบบ ต้ังแตการนําเสนอโปรโมชั่นซื้อ 4 ชิ้น แถมฟรี 1 ชิ้น สาํหรับ
ลูกคาท่ีซื้อขนมไหวพระจันทรท่ีราน เอส แอนด พี ทุกสาขาแลว ยัง
สามารถสั่งขนมไหวพระจันทรจัดสงฟรีท่ัวไทยเพ่ิมความ
สะดวกสบายใหลูกคาตางจังหวัด จัดงานอีเวนท S&P Moon Cake 
2015 ภายใตแนวคิด พระจันทรแทนใจ มอบส่ิงดีๆ แทนความรูสึก
จากใจ ท่ีนอกจากจะสงเสริมใหคนไทยเชื้อสายจีนไดใชขนมไหว
พระจันทรในการไหวเหมือนในทุกๆปแลว ยังตองการสงเสริมผูคน
ไดใชขนมไหวพระจันทรในการมอบใหแกกันและกัน เพ่ือมอบ
ความรูสึกดีๆจากใจใหแกคนท่ีคุณรักและหวงใยไดอีกดวย 

 การจัดชงิโชคสาํหรบัลกูคาในแคมเปญยกัษ “Dine & Fly to 
Japan” เม่ือลูกคาซื้อสินคาท่ีรานอาหารหรือเบเกอรี่ชอปครบทุก 
500 บาทไดรับคูปอง 1 ใบ เพ่ือรับสิทธ์ิลุนแพ็กเกจทัวรญี่ปุน 5 วัน 3 
คืน จํานวน 5 รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลโทรศัพทมือถือ 
Samsung Galaxy S5 จํานวน 20 รางวัล และบัตรรับประทาน
อาหารจากรานอาหาร เอส แอนด พี จํานวน 100 รางวัล มูลคา
รางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลคารางวัลกวา 1,500,000 บาท  

 กจิกรรมเวริกช็อปสาํหรบัลกูคาผูโชคดจีากเฟซบุกแฟนเพจบลคูพั 
โดยสอนเคล็ดลับการทํากาแฟใหหอมอรอยโดยบาริสตาจากบลูคัพ 
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ดีกรีแชมปประเทศไทย พรอมสอนศิลปะการระบายสีภาพซีเปยใชสี
ธรรมชาติท่ีไดมาจากกาแฟ โดยครูแตง ดาริน ปอทเจส จากโรงเรียน
ศิลปะทอศิลป และแขกรับเชิญสุดพิเศษ เนม-ปราการ ไรวา ท่ีมาวาด
ภาพระบายสีรวมกับลูกคาผูโชคดีอยางใกลชิด ณ ราน บลูคพั ชั้น 3 
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรล 

 ในแงของการสื่อสารกับลูกคา เอส แอนด พี ก็ไดเล็งเห็นถึงการ
เติบโตของชองทางสมารทโฟนและโลกดิจิตอล ซึ่งไดกลายเปนสวน
สําคัญของชีวิตคนไทยไปแลว  เพราะขอมูลลาสุดชี้ใหเห็นวาคนไทย
มียอดผูใชบริการมือถือมากถึง 98 ลานคน มากกวาจํานวนคนไทย
ท้ังประเทศรวมกัน ดังนั้นทางบริษัทฯจึงมีการลงทุนสรางแบรนดผาน
โลกดิจิตอลมากย่ิงขึ้น โดยใชเอเจนซี่มืออาชีพเขามาชวยในการ
ผลิต Content ท่ีแปลกใหม โดนใจ   ทําใหคนในโลกดิจิตอลรักและ
แชร Content  ของแบรนด เอส แอนด พี มากยิ่งขึ้นซึ่งในป 2558 ก็
ไดมีการออกสติ๊กเกอรไลนขนมไหวพระจันทรกับเทศกาลเจ ซึ่ง
ไดรับผลตอบรับท่ีดีเกินคาดหมาย มียอดคนแอดไลนเขามาเพิ่มขึ้น
ถึง 1 ลานคน ภายใน 13 ชั่วโมงหลังเปดตัว หลังจากนั้นไดออก
สติ๊กเกอรไลนชุดท่ีสองเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลชวงเทศกาลปใหม
อยางตอเน่ือง จนทําใหยอดคนติดตามไลนของ เอส แอนด พี เพ่ิมขึ้น
เปน 14 ลานคน  สงผลใหเปนแบรนดรานอาหารท่ีมีคนติดตามไลน
มากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 2 ของประเทศ และในชวงเดือนธันวาคมซึ่ง
เปนเทศกาลการขายเคกและคุกกี้ปใหม  เอส แอนด พี ไดปลอยไวรัล
คลิปชุด “ของขวัญ” (The Gift) เปนเรื่องราวของชายตาบอดท่ีตั้งใจ
จะทําใหครอบครับของตนดีใจดวยเคกท่ีสวยงามท่ีสุด แตเรื่องราวไม
เปนไปตามท่ีคาดไว เคกกลับเสียหาย  กลางทาง แตดวยความรักและ
ความเขาใจในครอบครัว ท่ีเห็นถึงความตั้งใจจะมอบสิ่งท่ีดีท่ีสุด
ใหกับครอบครัว เรื่องราวจึงจบลงอยางซาบซึ้งและอบอุน จากความ
ประทับใจและการแชรอยางตอเนื่องในโลกออนไลน สงผลใหมีผูชม
โฆษณาชิ้นนี้สูงถึง 4.4 ลานวิว 

 นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัมกีารเตรียมพรอมสาํหรบัเจรญิเตบิโตของ 
Online Ordering ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยปรับปรุง
เว็บไซตใหม ใหเปนแบบ Responsive สามารถชม Content ใหม ๆ 
หรอืสั่งอาหารผานสมารทโฟนแท็ปแลตหรือแมแตคอมพิวเตอรได
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สะดวกมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคไทยในยุค  
Multi-Screen  

 สวนแอพพลิเคชัน่ก็เปนอกีหนึง่ชองทางที่ทาง เอส แอนด พ ี ให
ความสาํคญัเปนพิเศษ โดยถือเปนกลยุทธสําคัญท่ีจะทําให เอส 
แอนด พี สามารถเขาถึงสมารทโฟนของทุกคน เปนชองทางใหมท่ี
เราจะสื่อสารกับลูกคาไดแบบตัวตอตัว และยังสามารถนําเสนอสินคา
ใหถูกใจผูใชในแตละคนไดอีกดวย 

 

2.5 การจัดหาวัตถุดบิของบรษิัท  
 นโยบายดานการจัดซือ้-จัดหา  
 บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
ดวยตระหนักดีวาผลิตภัณฑของบริษัทจะ ตองมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและมี
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจในผลิตภัณฑของบริษัท ดังนั้น
นโยบายดานการจัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบบรรจุภัณฑเพื่อใชในกระบวนการผลิตบรรจุ
ภาชนะและบรรจุภัณฑท่ีหีบหอผลิตภัณฑจากโรงงานไปยังรานอาหาร และรานเบ
เกอรี่ ตลอดจนไดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสงมอบแบบทวนสอบได โดยตอง
ผานการทดสอบ คัดสรรจนม่ันใจวาสินคาและบริการมีมาตรฐานเพียงพอ ในป 
2559 บริษัทดําเนินนโยบายการจัดซื้อโดยคํานึงถึงการบริหารจัดการเพื่อให
บริษัทสามารถบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัทในระยะยาว
ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

  (1) มุงเนนความมีคณุภาพและตอเนื่อง  
   แนวทางในการสรรหาวัตถุดิบ, ภาชนะ, บรรจุภัณฑ ท่ีจะจัดซื้อจัดหา
ตองมีการประเมินวาคูคาจะตองมีศักยภาพในการผลิต สามารถควบคุมคุณภาพได
อยางสมํ่าเสมอ มีกระบวนการในการคัดสรร/คัดเลือกวัตถุดิบตนน้ํา        การ
ควบคุมมาตรฐานการผลิตและจัดเก็บสตอคสินคา และสงมอบสินคาใหแกบริษัท
อยางเพียงพอ ทันตามขอกําหนดและรอบเวลาท่ีตกลงกัน และพรอมรวมแกปญหา
กรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน คูคาผูใหบริการทุกราย ตองมีคุณสมบัติ เหมาะสมตาม
ประเภทของสินคาท่ีตนจัดจําหนาย ผานการพิจารณารับรองมาตรฐานสินคาตาม
ขอกําหนดของภาครัฐและขอกําหนดของทางบริษัทเชนสินคาประเภทวัตถุดิบ
หลักจะตองมีเอกสารรับรองมาตรฐานสินคา, มีกระบวนการการตรวจสอบระหวาง
และหลังการผลิตในขณะท่ีมีการบริหารความเสี่ยงเรื่องการขาดสินคาและราคา
สินคา ไมใหผันแปรอยางมีนัยสําคัญซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารตนทุนการผลิต
ของบริษัท 
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  (2) มีมาตรฐานเดยีวกนั  
   โดยวัตถุดิบภาชนะและบรรจุภัณฑท่ีจัดซื้อจัดหา จะตองมีการควบคุม
มาตรฐานตามเกณฑมีการกําหนดSpecification เพื่อใหคูคาและบุคคลากรท่ี
เกี่ยวของใชเปนบรรทัดฐานในการกํากับดูแลสินคา ใหมีคุณสมบัติสมํ่าเสมอ สด 
สะอาดปลอดภัยไมมีสารปนเปอนซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลิตภัณฑและผูบริโภค 
ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการทดสอบและทวนสอบวัตถุดิบอยางเพียงพอและ
เชื่อม่ันไดวาวัตถุดิบภาชนะ บรรจุภัณฑ ท่ีมีมาตรฐานและมีคุณคาทางโภชนาการ
เชื่อถือไดกอนถึงมือผูบริโภค 
 

 
 
 
 
 
  (3) สนบัสนนุและพัฒนา คูคา, พันธมิตรธรุกจิ, กลุมเกษตรกรจากแหลงตน
น้าํ 
   บริษัทได เล็งเห็นถึงความสําคัญตอการสนับสนุนและเสริมสราง
สัมพันธภาพทีดีตอคูคา และพันธมิตรทางการ คา ในแนวคิดท่ีวาธุรกิจจะ
เจริญเติบโตในระยะยาวอยางยั่งยืนไดนั้น ปจจัยแหงความสําเร็จดานหนึ่งคือการ
สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาคูคาและพันธมิตรใหเจริญเติบโตไปพรอม 
ๆ กันกับบริษัท โดยการจัดใหมีการชวยเหลือรวมแกปญหา เสริมสรางศักยภาพซึ่ง
กันและกัน เชนการใหคําแนะนํารวมกันวิจัยและพัฒนา หาผูมีความรูเขามาให
คําปรึกษา รวมถึงการใหขอมูลเกี่ยวกับความตองการวัตถุดิบและผลิตภัณฑในแต
ละชวงระยะเวลาตามแผนงานการผลิต และแผนการตลาดของบริษัท เพ่ือใหคูคา
สามารถวางแผนระยะยาวในการจัดเตรียมสินคาท่ีมีมาตรฐานและราคาเหมาะสม 
รวมถึงมีนโยบายเขาไปใหการเขาไปสนับสนุนพัฒนาสงเสริมพัฒนาเกษตรกร
จากแหลงผลิตตนน้ําในรูปของ Contract Farming และใหทุนสนับสนุนองคกร
ภาคการศึกษามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุปลาบึก ซึ่งเปน
วัตถุดิบและอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง 
 

  (4) บริหารคลงัสินคาอยางมปีระสิทธิภาพ 
   ในกระบวนการบริหารจัดการหนวยงานจัดซื้อจัดหาและคลังสินคา ไดมี
การจัดทําแผนงานรวมกันเพ่ือเปนแนวทางในการบรหิารและควบคุมกํากับดูแล
สินคา ใหรองรับความตองการใชงานและการเจริญเติบโตของงานขาย โดยจัดให
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มีการประมาณการปรมิาณสินคา-วัตถุดิบท่ีใชงานประเภทตาง ๆ ใหสัมพันธกับ
ความตองการ สอดคลองกับแผนการผลิต การขาย-การตลาดกําหนดวิธีการ
จัดการบรหิารคลังสินคา-สินคาคงคลัง, วิธีการจัดเก็บสตอค, วิธีการควบคุมการ
เบิก-จาย, อายุสินคา, รถขนสง-วิธีการจัดสง การสงมอบสินคาถึงจุดขาย และ
ลูกคาภายนอก มีการจดบันทึกและติดตามประเมินผลซึ่งสงผลดีตอการบริหาร 
และจัดการตนทุนสินคา ในภาพรวมลดการสูญเสียมีการประสานงานรวมกับฝาย
วิจัย-พัฒนาฝายการตลาดเพื่อวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบภาชนะและบรรจุ
ภัณฑท่ีใชใหเหมาะสมกับภาวะกาลปจจบุนั มีแผนงานในการจัดการวัตถุดิบท่ี
คุณสมบัติผันแปร-ผันผวน เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลโดยมีการกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะกาล และหาสินคาทดแทน 
  ในป 2559 บริษัทยังคงใหความสําคัญอยางตอเนื่อง ในเรื่องของการ
ควบคุมมาตรฐานคุณภาพสินคาความสะอาดความปลอดภัยความมีคุณคาทาง
โภชนาการบริหารตนทุน การบริหารความเสี่ยงปองกันการขาดสินคาทบทวน 
และปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ-จัดหาการควบคุมคุณภาพระหวางการจัดเก็บการ
บริหารคลังสินคา การบริหารการจัดสง-ขนสง การประเมินผล-ติดตาม Supplier 
คูคาสินคาบริการดังนี้ 
 

 พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานจัดซื้อจัดหาและคลังสินคา ให
ความสอดคลองกับมาตรฐาน, ขอ กําหนดทางกฎหมาย และ 
ทิศทาง-นโยบาย-แผนงานกรอบใหญของบริษัท 

 สื่อสารและใหความรูดานความปลอดภัยคุณภาพโภชนาการและ
สุขภาพแกผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจของเอสแอนดพีและพนักงาน
ในองคกร 

 พัฒนาเครือขายวิชาการและผูเชี่ยวชาญ เพื่อความมั่นใจในการ
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอาหารนํา
มาตรฐานสากล และเทคโนโลยีมาชวยในการพัฒนาและ
ประยุกตใชมาตรฐานความปลอดภัย 

 พัฒนาบุคคลากรในทีมใหมีทักษะสามารถประเมินความเสี่ยง เพื่อ
ความม่ันใจในการบริหารจัดการเชิงปองกัน 
 
 

 พัฒนาเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานจัดการระบบงานคลังสนิคา 
ในปจจุบันและศึกษาควบคูไปกับหาผูเชี่ยวชาญและใหบริการดาน 
Warehouse Management เพื่อเสริมประสิทธิภาพและบริหาร
ตนทุนการจัดการ 
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 ทบทวนปรับปรุงระบบงาน , จัดบุคคลากรผูรับผิดชอบใหรองรับงาน 
สามารถแกไขกรณีเกิดปญหาใหงานดานตางๆใหมีกระบวนการที่
สั้นกระชับรวดเร็ว 

 ทบทวนผูขายตนทุนวัตถุดิบสินคาการขนสงและสงมอบสินคา 
ใหกับสาขาเบเกอร่ีชอพ โรงงานผลิต ท่ีตั้งอยูในกรุงเทพ และ 
ตางจังหวัดตามภูมิภาคตาง ๆ 
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3. ปจจัยความเสีย่ง 

  จากสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม ภาวะการแขงขัน, พฤติกรรมของผูบริโภค
, การเปดเสรีทางการคาและบริการ, การกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
การพัฒนาของระบบสารสนเทศ, การดําเนินงาน, กฎระเบียบและมาตรฐานท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหปจจัยและโอกาสการเกิดความเสี่ยงท้ัง
ภายในและภายนอกของบริษัทมีเพิ่มสูงขึ้น ท้ังนี้บริษัทใหความสําคัญดานการ
บริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด และไดจัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงเม่ือวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2555 เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทางและการติดตาม รวมทั้งประเมินผล
ของการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดดําเนินการกําหนดนโยบายและ
พิจารณาการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานในองคกรตามความรับผิดชอบท่ี
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงใน
โครงการสําคัญท่ีมีงบการลงทุนสูง กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาแลววาปจจัยความเสี่ยงหลักของบริษัทและแนว
ทางการบริหารมีดังตอไปน้ี 
 

3.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
  การวางแผนกลยุทธเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบริษัทสามารถดําเนินการไดสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนด คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธและ
งบประมาณเพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
โดยในการดําเนินงานไดมีการวิเคราะหความเปนไปไดและปจจัยท่ีสงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจอันไดแก ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก สภาพ แวดลอมทาง
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และคูแขงขัน รวมท้ังการพิจารณาโอกาสในการ
ขยายธุรกิจในตางประเทศ ซึ่งปจจุบันบริษัทไดจัดตั้งสํานักกลยุทธท่ีมีหนาท่ี 
รับผิดชอบโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาท่ีพิจารณาและให
คําแนะนําตอสํานักกลยุทธในภาพรวม 
 

 3.2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
 ในขบวนการดําเนินการการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานในองคกร ถือ
เปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการ  ขับเคลื่อนใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดได บริษัทมีการขยายธุรกิจมาโดยตลอดทั้งจํานวนสาขา 
และจุดใหบริการเพิ่มขึ้น รวมท้ังเสนอผลิตภัณฑใหมและแตกแขนงธุรกิจ เชน 
รานอาหารญี่ปุนโดยบริษัท มีการจัดรับพนักงานเพิ่มอยางตอเนื่อง ดังนั้นในการ
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ดําเนินงานหากผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติงานไดตามภารกิจท่ีกําหนดไดก็จะ
ส งผ ลให การขั บ เคลื่ อน องค กร เป น ไปอย างเชื่ อ งช า  ข าดประสิท ธิผ ล 
คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร ไดตระหนักถึงปจจัย ดังกลาว จึงไดจัดใหมี
การฝกอบรม เพื่อสรางการรับรูและเขาใจใหแกพนักงานแตละระดับชั้น มีการ
จัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน สําหรับกิจกรรมท่ีสําคัญ มีการแบงแยกหนาท่ี
งานเพื่อใหมีการสอบทานงานระหวางกัน มีการรายงานและติดตามอยางเปน
ระบบรวมท้ังพิจารณาแนวทางการพัฒนาวิธีการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  
ความรวด เร็ว มีความถูกตองและควบคุมตนทุนท้ังการผลิต การบริหารและการ
ใหบริการ นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหนาท่ีในการ
ตรวจสอบและติดตาม  ท้ังนี้คณะกรรมกรบริหารความเสี่ยงมีหนาท่ีพิจารณาความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการท้ังระดับผลกระทบตอองคกรและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึง
แนวทางปองกันและบริหารความเสี่ยงนั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ความเสี่ยงดานการเงิน 
  บริษัทมีการบริหารจัดการดานการเงิน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงดานสภาพ
คลอง (Liquidity Risk) ดานคูคา (Credit Risk) และดานตลาด เชน ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย (Market Risk) เปนหลัก 
ท้ังนี้ บริษัทมีการจัดทําประมาณการทางการเงิน แนวทางการบริหาร การติดตาม
และกําหนดมาตรฐานตางๆ เชน สัดสวนหนี้สินตอทุน ทรัพยสินระยะสั้นหรือเงิน
สํารองอยางชัดเจน เพื่อนํามาใชในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน สําหรับ
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เน่ืองจากการลงทุนในการเปดสาขา
ตางประเทศเปนการลงทุนระยะยาว รายไดและคาใชจายจะอยูในเงินสกุล
เดียวกันเปนหลัก รวมถึงการจายเงินปนผลไมไดเกิดขึ้นบอย ดังนั้น บริษัทจึงยังไม
มีความจําเปนท่ีจะตองทําสัญญาซื้อขายเงินตราลวงหนา (Forward Contract) 
ในขณะนี้  
 

3.4 ความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บริษัทมีการขยายธุรกิจ อาทิการเพิ่มจํานวนสาขา และจุดใหบริการ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการการปฏิบัติงานของ
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หนวยงานตางๆ ในองคกรใหมีประสิทธิภาพ การเชื่อมตอระบบงานยอยตาง ๆ 
ความปลอดภัยของขอมูลและการเขาถึงขอมูลในระบบงาน การสงผานขอมูลเพ่ือ
ชวยสนับสนุนในการจัดทํารายงานตาง ๆ ใหหัวหนาฝายงานและผูบริหารจะเปน
สวนชวยใหบริษัทมีการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได
กําหนดใหมีหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ดูแลระบบงาน และเสริมสรางใหองคกรมีความพรอมในการรองรับนวัตกรรม
ใหมๆ ทางดานเทคโนโลยี มีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนแมบททางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหสอดรับกับแผนธุรกิจขององคกร มีการจัดทําแผน
ความม่ันคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนธุรกิจตอเนื่อง แผน
สํารองฉุกเฉิน เพ่ือชวยในการสนับสนุนงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
รายงานและติดตามการปฏิบัติตามแผนงานดังกลาวขางตนใหผูบริหารรับทราบ
อยางสมํ่าเสมอ 
 

3.5 ความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเมือง 
  บริษัทไดตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท เชน น้ําทวม โรคระบาด (เชน โรคไขหวัดนก) ความไมสงบทาง
การเมือง เปนตน ดังนั้น บริษัทจึงไดเตรียมแผนการรองรับรวมท้ังการฝกอบรม
พนักงานในการรับมือกับภัยธรรมชาติตางๆรวมท้ังภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุหรือจาก
การกระทําของมนุษย เชน ไฟไหม การประทวงตางๆ โดยแผนรองรับดังกลาวได
แบงเปนระยะสั้นในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและบริษัทจําเปนตองดําเนิน การทาง
ธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan (BCP) และแผนระยะปานกลาง
ถึงยาว เพื่อระงับหรือบรรเทาเหตุการณเฉพาะหนาตามเหตุการณนั้น ๆ และใหมี
ผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจใหนอยท่ีสุด โดยแผน BCP จะตองไดรับการ
ทบทวนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนระยะๆ และหากมีเหตุการณ
ฉุกเฉินเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงกับเหตุการณนั้นๆ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแผนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
อนาคต 
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4. ทรพัยสนิทีใ่ชในการประกอบธรุกจิ :  
 

4.1 ทรพัยสนิถาวร 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีทรัพยสินท่ีเปนท่ีดินและอาคารใชเปนสํานักงาน 
และโรงงาน มีมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดสรุป
ไดดังนี้ 
 

ที่ดินและอาคาร ลกัษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาตาม
บญัช ี (ลาน

บาท) 

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

เจาของ 7.88 

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

เจาของและ
สิทธิการเชา 

21.10 

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

เจาของ 5.59 

ท่ีดิน 4 แปลง รวมเนื้อท่ี 88 ตารางวา 
เลขท่ี 335 ถนนบอนดสตรีท อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

เจาของ 14.96 

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

เจาของ 
 

17.93 
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ที่ดินและอาคาร ลกัษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาตาม
บญัช ี (ลาน

บาท) 

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

เจาของ 20.00 

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

เจาของ 142.60 
 

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

เจาของ 0.57  

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

เจาของ 7.13 
 

   
ท่ีดิน 3 แปลง เน้ือท่ี 3 ไร  
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 

เจาของ 23.30 

ท่ีดิน 1 แปลง เน้ือท่ี 3 ไร 2 งาน 48 ตารางวา  
เลขท่ี 81 หมู 4  ตําบลบานกลาง 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

เจาของ 18.43 

อาคารสํานักงานใหญ 7 คูหา 5 ชั้น 
เลขท่ี 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนน

เจาของ 0.00 
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ที่ดินและอาคาร ลกัษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาตาม
บญัช ี (ลาน

บาท) 
สุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62 
เลขท่ี2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบาง
จาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

เจาของ 0.00 

อาคารสํานักงาน รานอาหาร สาขาเมืองทอง 
สูง 6 ชั้น 
เลขท่ี 335 ถนนบอนดสตรีท อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

เจาของ 0.50 

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

เจาของ 28.39 

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

เจาของ 26.37 

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

เจาของ 1.29 

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

เจาของ 2.43 

อาคารสํานักงาน รานอาหาร สาขาชางเผือก  เจาของ 1.05 
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ที่ดินและอาคาร ลกัษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาตาม
บญัช ี (ลาน

บาท) 

เลขท่ี 300/9 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

 

อาคารโรงงาน จํานวน 2 หลัง 
นิคมอุตสาหกรรมลําพูน เลขท่ี 81 หมู 4  ตําบล
บานกลาง 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

เจาของ 12.56 

   

หมายเหต ุ :   บริษัท ไมมีภาระผูกพันใด ๆ    



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 10      
หนา 49

4.2 พื้นทีเ่ชาดาํเนนิงาน 
          พ้ืนท่ีการดําเนินงานของกิจการรานอาหารและรานเบเกอรี่ของ S&P สวน
ใหญจะทําสัญญาเชาระยะเวลาสั้น 3 ป เพ่ือลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนท่ี
คอนขางสูง เนื่องจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการคาท่ีเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วมาก อยางไรก็ตาม มีรานอาหารบางสาขาจะเปนการเชาพื้นท่ีระยะยาว
ภายในอาคารและศูนยการคา มีมูลคาสินทรัพยท่ีรวมสวนปรับปรุงแลว ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้ 
 

สาขา ระยะเวลาเชา มูลคาตาม
บญัช ี       

(ลานบาท) 
อิมพีเรียล สาํโรง 
ศูนยการคาอิมพีเรียลพลาซาสําโรง 
เนื้อท่ี   302  ตรม. 

เชาระยะเวลา 25 ป 
สิ้นสุดป 2560 

1.40

เซน็ทรลั บางนา 
ศูนยการคาเซ็นทรัลบางนา 
เนื้อท่ี   381   ตรม. 

เชาระยะเวลา 30 ป 
สิ้นสุดป 2566 

4.93

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

เชาระยะเวลา 26 ป 
สิ้นสุดป 2562 

2.87

อารซเีอ  
ศูนยการคารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว  
4.5  ชั้น บล็อก ซี  (3 คูหา) 
เนื้อท่ี  649.68   ตรม. 

เชาระยะเวลา 11 ป  5  
เดือน 

สิ้นสุดป 2563 

3.25

เฉลิมกรงุ  
โรงภาพยนตเฉลิมกรุง 
เนื้อท่ี  387    ตรม. 

เชาระยะเวลา 30 ป 
สิ้นสุดป 2563 

5.75

ไดอานา หาดใหญ  
หางสรรพสินคาไดอานา หาดใหญ     
เนื้อท่ี  310   ตรม. 

เชาระยะเวลา 13 ป 11 
เดือน 

สิ้นสุดป 2565 

5.32 

มาบญุครองเซน็เตอร 
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

เชาระยะเวลา 10 ป 
สิ้นสุดป 2563 

6.97 
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สาขา ระยะเวลาเชา มูลคาตาม
บญัช ี       

(ลานบาท) 

เนื้อท่ี  40.67   ตรม. 
เดอะมอลล โคราช  
หางสรรพสินคาเดอะมอลล โคราช 
เนื้อท่ี   225  ตรม. 

เชาระยะเวลา 26 ป 
สิ้นสุดป 2570 

7.42 

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

สิทธิการเชาท่ีดิน 
สิ้นสุดป 2563 

0.23 

   
รานไมเซน็ สาขาเอม็ควอเทียร   
ศูนยการคา เอ็มควอเทียร 
เนื้อท่ี   206  ตรม. 

บริษัท เอส แอนด พี 
อินเตอรเนชั่นแนล
ฟูดส จํากัด (บริษัท

ยอย) 
เชาระยะเวลา 10 ป 

สิ้นสุดป 2568 

13.45 

 

สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณการดําเนินงานท่ีใชผลิตสินคาของบริษัทจะมี
ขนาดเล็กจนถึงปานกลางมีมูลคาสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้  
 

 เครือ่งจกัรและอุปกรณ  มูลคาตามบญัช ี 
(ลานบาท) 

เครื่องจักรและอุปกรณ 295.71 

เครื่องตกแตงและอุปกรณ 589.75 

 
 

4.3 นโยบายการลงทนุในบรษิทัยอยและบรษิทัรวม:  
         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ท่ียังเปดดําเนินงานอยู ซึ่งประกอบธุรกิจตาง ๆ ท่ีจะเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจอาหารเปน
สวนใหญ มีมูลคารวมประมาณ 295 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนในบริษัท
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ยอยและบริษัทรวมประมาณรอยละ 8.74 ของสินทรัพยรวม ท้ังนี้ นโยบายดาน
การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและจํากัด
เฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท ซึ่งหากมี ธุรกิจใดท่ี
นาสนใจและมีผลตอบแทนท่ีดีบริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเขาไปลงทุน โดยการเขา
ลงทุนดังกลาวตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเปนสําคัญสําหรับ
นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมบริษัทจะสงกรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของบริษัทเขารวมบริหารงานตามสัดสวนท่ีบริษัทถืออยู เพ่ือกําหนด
นโยบายท่ีสําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมให
ถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
 

5. ขอพพิาททางกฎหมาย 

 ปจจุบันบริษัท ไมมีคดีหรือขอพิพาทใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอ
สินทรัพยของบริษัทท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน หรือคดีท่ีกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ หรือคดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกติของบริษัท 
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6. ขอมลูทัว่ไปและขอมลูสาํคญัอืน่ 
 

 ขอมลูทั่วไป 
ชือ่บรษิัท   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  
ประกอบธรุกจิหลกัประเภท เครือรานอาหารและเบเกอรี่ ผูผลิตเคก 

ขนมปง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑอาหารและเบเกอ
รี่สําเร็จรูปแชแข็ง บริการสงอาหารถึงบาน บริการจัด
เลี้ยงนอกสถานท่ี บริหารและลงทุนเปดรานอาหารไทย
ในตางประเทศ 

ทุนจดทะเบียน 490,408,365 บาท (สี่รอยเกาสิบลานสี่แสนแปดพัน
สามรอยหกสิบหาบาทถวน) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว 490,408,365 บาท (สี่รอยเกาสิบลานสี่แสนแปด
พันสามรอยหกสิบหาบาทถวน) 
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 490,408,365 หุน มูลคา
หุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

ที่ตั้งสาํนักงานใหญ เลขท่ี 2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัล
ไทย ทาวเวอร 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

เลขทะเบียนบรษิทั  0107537001170 (เดิมเลขท่ี บมจ. 364) 
โทรศัพท   (02) 785-4000 
โทรสาร   (02) 785-4040  
อีเมล   presidentoffice@snpfood.com 
โฮมเพจบรษิัท  www.sandp.co.th 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด (TSD) 

เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท (02) 009-9000  โทรสาร (02) 009-9991 
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ผูตรวจสอบบัญช ี  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขท่ี 183 ถนนสาทรใต 
แขวงยานนาวา  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120                                   
โทรศัพท (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757 

 

ที่ปรกึษากฎหมาย  บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 
เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 18 แขวง

ทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท (02) 2679-6005 โทรสาร (02) 679-6041  

 

 รายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 
10 ขึ้นไปของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายไดแลวท้ังหมดโปรดดูรายละเอียดใน
หัวขอ “โครงสรางกลุมบรษิัท เอส แอนด พี” 
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สวนที ่2 

การจัดการและการกาํกับดแูลกจิการ 

7. ขอมลูหลกัทรพัยและผูถอืหุนโครงสรางเงนิทนุ 

7.1 จาํนวนทนุจดทะเบียนและทุนชาํระแลว 

 

 หลักทรัพยของบริษัทประกอบดวยหุนสามัญ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 490,408,365 บาท  และเปนทุนเรียกชําระแลว
จํานวน  490,408,365  บาท  แบงเปนหุนสามัญจํานวน  490,408,365  หุน  มูล
คาท่ีตราไวหุนละ  1 บาท  
 

7.2 ผูถือหุน  
 

 สําหรับรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือ
หุน ณ วันท่ี 13 มกราคม 2559  มีดังนี้ 

 

กลุ่มผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุม่ศิลาออ่น และกลุม่ไรวา 212,646,000 43.00 
2 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 173,993,520 35.48 
3 นางสภุาพรรณ  พิชยัรณรงค์สงคราม 17,345,000 3.54 
4 NORTRUST NOMINEES LTE-CL AC 11,356,000 2.32 
5 นายอยทุธ์  ชาญเศรษฐิกลุ 7,372,000 1.50 
6 นายชาลี วลยัเสถียร 5,933,000 1.21 
7 นางปริญญา ขนัเจริญสขุ 5,212,310 1.06 
8 นายนิติ โอสถานเุคราะห์ 4,800,500 0.98 
9 นายพิทกัษ์  พิเศษสทิธ์ิ 4,150,000 0.85 

10 พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 4,093,500 0.83 
  รวม 45,076,830 90.76
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7.3 การออกหลกัทรพัยอืน่  
  

 -ไมมี- 
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7.4 นโยบายการจายเงินปนผล  

 บริษัทจะจายเงินปนผลทุกปในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวม แตการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกวา
กําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีท่ีงบการเงินเฉพาะกิจการมี
ผลขาดทุนสะสมอยูจะไมพิจารณาจายเงินปนผล ท้ังนี้ บริษัทจะดําเนินการให
เปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดท่ีกําหนดไวและคํานึงถึงสภาพ
คลองของบริษัทท่ีจะสามารถจายเงินปนผลไดโดยไมมีผลกระทบตอกิจการอยางมี
นัยสําคัญ สวนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะพิจารณาจากภาวะ
เศรษฐกิจและผลการดําเนินงานเชนกัน 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 
2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 
2559 ซึ่งจะประชุมในวันท่ี 22 เมษายน 2559 พิจารณารับรองการจาย เงินปนผล
ระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.20 บาท เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2558 และพิจารณา
อนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 ในอัตราหุนละ 
1.10  บาท หรือคงเหลือเงินปนผลท่ีจะจายเพิ่มในอัตราหุนละ 0.90 บาท ซึ่งเม่ือ
ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนตามท่ีเสนอแลว จะคิดเปนอัตราการจายปนผล
รอยละ 78.82 

 

รายละเอียดการจายเงนิปนผลสาํหรบัผลการดาํเนนิงานในป 2558 เทียบกบัปที่
ผานมา 

  

รายละเอียดการจายเงินปนผล 2558          
2557 

1.  กําไรสุทธิ  (ลานบาท) 606.13 497.74

2.  จํานวนหุน  (หุน) 490,408,
365 

490,408,
365

3.  เงินปนผลจายตอหุน 
     3.1  เงินปนผลระหวางกาล  (บาท/หุน) 
     3.2  เงินปนผลท่ีจะจายเพิ่ม  (บาท/หุน) 

 
0.20 
0.90 

0.10
0.70

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

98.08 
  

441.37  

49.04
          
343.29 

5  อัตราการจายปนผลรอยละ  (รอยละ) 89.00 78.82 

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

                                                                                                                                                                                                                                    หนา 
41 

8. โครงสรางการจดัการ 
แผนภูมโิครงสรางการจัดการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนบัสนนุองคกร 

คณะกรรมการ

ประธาน

กรรการผูจดัการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษิัท
คณะกรรมการ

สรรหา 
ํ

สาํนักงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 

สายบรหิารและพฒันา
ทรัพยากรบคคล และศนย

สาํนักกรรมการ 
 ฝายสื่อสารองคกร 
 ฝายธุรการ 
 ฝายกฎหมาย

ธุรกจิการผลิตธุรกจิอาหารในประเทศ

สายการตลาด

สายกลยุทธองคกร
และการเงนิ 
 ฝายการเงินและบัญชี 
 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ฝายจัดซื้อ 

ฝ ั ิ

สายการผลติ

สายการผลติเบ

สายซพัพลายเชนและ
คลงัสินคา

สายการขาย

สายวจิยัและ

รานอาหาร เอส

รานเบเกอรี ่เอส 

บรกิาร 1344

BlueCup

AEC Business

Specialty
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โครงสรางกรรมการบริษัท 

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

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ  วัน ท่ี  4 มีน าค ม  2559 ค ณ ะก รรมก ารบ ริษั ท  มี จํ าน วน  12 ท าน 
ประกอบดวย 

  

ชือ่-นามสกลุ ตาํแหนง วันทีด่าํรงตาํแหนง 

1.   นางภัทรา  ศิลาออน    ประธานกรรมการ 20 เมษายน 2537 

2.   รอยโทวรากร  ไรวา * รองประธานกรรมการ 20 เมษายน 2537 

3.   นายประเวศวุฒิ  ไรวา ประธานกรรมการบริหาร 20 เมษายน 2537 

4.   นางสาวคัทลียา  แสง
ศาสตรา 

กรรมการอิสระ 14 สิงหาคม 2541 

5.   นางสาวโสภาวดี  อุตต
โมบล   

กรรมการอิสระ 28 กุมภาพันธ 2544 

6.   นายอวิรุทธ  วงศพุทธ
พิทักษ    

กรรมการอิสระ 21 เมษายน 2553 

7.   นายปยะ ซอโสตถิพันธุ กรรมการอิสระ 9 พฤศจิกายน 2553 

8.   นางปทมาวลัย  รัตนพล กรรมการ 11 เมษายน 2553 

9.   นายจอหน สกอต ไฮ
เน็ค 

การมการ 28 กุมภาพันธ 2555 

10.  นายขจรเดช  ไรวา กรรมการ 20 เมษายน 2537 

11.  นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ 20 เมษายน 2537 

12.  นายวิทูร  ศิลาออน กรรมการและเลขานุการ 11 สิงหาคม 2553 
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*  รอยโทวรากร ไรวา ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท โดยใหมีผลต้ังแต
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติแตงตั้งนายกําธร  ศิลาออน เขาเปนกรรมการบริษัทแทน
ตําแหนงท่ีวางตอไป 
 

 กรรมการผูมอีาํนาจลงนามผูกพันบรษิัท 
 

 นางภัทรา  ศิลาออน  นายขจรเดช  ไรวา  นายประเวศวุฒิ  ไรวา  นางเกษ
สุดา  ไรวา  กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน หรือ กรรมการหนึ่งในสี่
คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกับ  นางปทมาวลัย  รัตนพล หรือ  นายวิทูร  ศิลาออน  หรือ
นายกําธร   ศิลาออน  รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

ขอบเขตอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการบรษิัท 

 

(1) มีอํานาจหนาท่ีจัดการบริษัทใหเปนตามกฎหมาย วัตถุประสงค 
ขอบังคับ และมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและ
แผนงานของบริษัท รวมท้ังติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายท่ี
กําหนดไว 

 
(3) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ รายงาน

ทางการเงินและการสอบบัญชี รวมท้ังดูแลใหมีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

(4) กํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนตามนโยบาย
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล รวมท้ังมีอํานาจ
มอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพ่ือ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง 

(5) กําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการ
จํานวน 2 ทานซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

(6) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา 6 ครั้งตอป 
(7) จัดทําวิสัยทัศน แผนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  และ

งบประมาณการดําเนินงานประจําปของบริษัท  
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  การประชุม  
 

  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอไมนอยกวา 6 คร้ังตอป
และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในป 2558 มีการประชุมจํานวน 6 
ครั้ง ท้ังนี้ จํานวนครั้งของการประชุมของกรรมการแตละทานท่ีเขาประชุม โปรดดู
รายละเอียดในหัวขอ “การประชุมคณะกรรมการบริษัท”  
  

   เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

  นายวิทูร  ศิลาออน 
 

 น อก จาก นี้ ใน โค รงสร างก ารจั ด ก ารข องบ ริษั ท ยั งป ระก อบ ด วย
คณะกรรมการชุดยอย 4 ชุด ดังนี้ 
 

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติท่ี
ประชุ มคณ ะกรรมการครั้ ง ท่ี  2/2557 เม่ือวัน ท่ี  6 พ ฤษ ภาคม 2557 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

 

ชือ่-นามสกลุ ตาํแหนง 

1.  นางสาวคัทลียา   แสง
ศาสตรา* 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นางสาวโสภาวดี  อุตต
โมบล   

กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายปยะ          ซอ
โสตถิพันธุ 

กรรมการตรวจสอบ 

   

  * นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา เปนกรรมการผูมีความรู และ
ประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยมีนาง
เชอรลี่ สวางคง เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  ขอบเขตอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  คณะกรรมการบริษัท ไดมีการปรับปรุงขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2554 เมื่อ
วัน ท่ี  23 กุมภาพันธ  2554 เพื่ อให เปนไปตามหลัก เกณ ฑ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ีใชอยูในปจจุบัน 
 

(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เพียงพอ  

(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมี
ป ระสิ ท ธิผ ล รวม ท้ั งส ง เส ริม ให มี ก ารนํ าระบ บ  Control Self 
Assessment มาใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

  (3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

  (4) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย   และขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชน   สูงสุดตอบริษัท  
  (5) การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
  (6) การกํากับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
  (7) การพิจาณาแตงตั้ง โยกยาย การเลิกจาง การประเมินผล การ
ฝกอบรบ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ 
   (8) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกําลังพล การลงทุน คาใชจาย

บริหารและการบริหารงานตรวจสอบ  
 (9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อ

ทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอคาตอบแทนของบุคคล
ดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

  (10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงาน  ดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ  



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                                
หนา  46 

 (11) การไดรับความรวมมือจากฝายบริหารในการชี้แจงแสดงหลักฐาน
ในเรื่องท่ีเห็นวามีความจําเปนและ    
        พิจารณาในการจางท่ีปรึกษาหรือผูชํานาญเฉพาะเรื่องมาให
คําปรึกษาและเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมใน   เ ร่ื อ ง นั้ น ด ว ย
คาใชจายของบริษัท 
(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ 
 

  วาระการดํารงตําแหนง 3 ป  
   

  การประชุม  
 

  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอไมนอยกวา 6 คร้ังตอป
และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในป 2558 มีการประชุมจํานวน 6 
ครั้ง ท้ังนี้ จํานวนครั้งของการประชุมของกรรมการแตละทานท่ีเขาประชุม โปรดดู
รายละเอียดในหัวขอ “การประชุมคณะกรรมการบริษัท”  
 

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  นางเชอรลี่ สวางคง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน  
 

  คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนและโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2554 เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการในการสรร
หากรรมการและกําหนดอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยให
แตงตั้งกรรมการบริษัทเขาเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน
ไมนอยกวา 3 คน และใหคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและ
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กําหนด         คาตอบแทน 1 คน เปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง และกรณีครบกําหนดวาระ
แลวอาจแตงตั้งใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเดิมกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่งก็ได 
 

  รายชือ่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 
 

  คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ตามมติท่ีประชุม         คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 
26 กุมภาพันธ 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจากเดิม 
จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 
   

ชือ่-นามสกลุ ตาํแหนง 

1.  นายอวิรุทธ      วงศ
พุทธพิทักษ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

2.  นายปยะ         ซอ
โสตถิกุล 

กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

3.  นางปทมาวลัย  รัตนพล
  

กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

4.  นางเกษสุดา     ไรวา กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

 

  ขอบเขตอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
คาตอบแทน 
 

  ทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติ เหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกําหนดอัตรา
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริษัท    รวมท้ังอาจเชิญฝายจัดการเขารวมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็น
ไดตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับของบริษัทมีดังนี้ 

 

  หนาที่ในการสรรหา 
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(1) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปน
กรรมการบริษัท และนําเสนอให       คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติแตงตั้งหรือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนแตงตั้งแลวแตกรณี 

(2) พิ จ ารณ าท บ ท วน สั ด ส วน จํ าน วน  แ ล ะป ระส บ ก ารณ ข อ ง
คณะกรรมการบริษัทใหมีความเหมาะสมตอสภาพกิจการ รวมท้ังการ
ใหขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะ
ไดรับการเสนอใหเปนกรรมการบริษัท 

 

 
 
 
 
  หนาทีใ่นการกาํหนดคาตอบแทน 
 

  พิจารณาและนําเสนอคาตอบแทนท่ีจําเปนและเหมาะสมในแตละปของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารต้ังแตกรรมการผูจัดการ
ใหญขึ้นไป เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนอนุมัติแลวแตกรณี 

 

  วาระการดํารงตําแหนง 3 ป  
 

  การประชมุ 
 

  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีการประชุมอยาง
สมํ่าเสมอไมนอยกวา 2 คร้ังตอปและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งใน
ป 2558 มีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง ท้ังนี้  จํานวนครั้งของการประชุมของ
กรรมการแตละทานท่ีเขาประชุม โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “การประชุม
คณะกรรมการบริษัท”  

 

  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 
 

  นางสุภาวดี  หุตะสิงห 
 

 (3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2555 ไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือทําหนาท่ีบริหาร
ความเส่ียงภายในองคกร เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีไดรับการแตงตั้ง
แลวนี้ จะดําเนินการจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือกําหนด
บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ เพื่อเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตอไป 
 

  รายชือ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

  คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากเดิม จํานวน 3 ทาน เปน 4 ทาน
ประกอบดวย 
 

ชือ่-นามสกลุ ตาํแหนง 

1.  นายวิทูร            ศิลา
ออน  

ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

2.  นายจอหน สกอต ไฮ
เน็ค   

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3.  นายปยะ           ซอ
โสตถิกุล  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.  นายกําธร          ศิลา
ออน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  

 
 
 
 
 
  ขอบเขตอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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  คณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2555 
เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ดังนี้ 

(1)  กําหนด นโยบาย กลยุทธ ควบคุมและติดตามการประเมินการ
บริหารความเสี่ยงขององคกร 

(2) กํากับดูแลผลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ขององคกร 
 

วาระการดํารงตําแหนง 3 ป  
 

  การประชมุ 
 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอไมนอยกวา 
2 ครั้งตอปและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในป 2558 มีการประชุม
จํานวน 3 ครั้ง ท้ังนี้ จํานวนครั้งของการประชุมของกรรมการแตละทานท่ีเขา
ประชุม โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “การประชุมคณะกรรมการบริษัท”  
   

  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

  นายกานต  ฐิติจําเริญพร * 
  *  ในปจจุบันไดลาออกเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2559 
 

 (4) คณะกรรมการบริหาร 
 

  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร มจีาํนวน 6 ทาน 
ประกอบดวย 
   

ชือ่-นามสกลุ ตาํแหนง 

1.  นายประเวศวุฒิ    ไรวา
  

ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นายขจรเดช     ไรวา กรรมการบริหาร 

3.  นางเกษสุดา     ไรวา
  

กรรมการบริหาร 

4.  นายวิทูร    ศิลาออน กรรมการบริหาร 
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5.  นายจอหน สกอต ไฮ
เน็ค 

กรรมการบริหาร 

6.  นางปทมาวลัย   รัต
นพล 

กรรมการบริหาร 

   
  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 

(1)  ใหกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท
ฯ เวนแตรายการท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติท่ีประชุมผูถือหุน 

(2) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกล
ยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการ 

(3) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับ
การประกอบธุรกิจประจําปและ    งบประมาณรายจายประจําป และ
ดําเนินการตามแผนงานและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับ
นโยบายและแนวทางธุรกิจท่ีไดแถลงตอคณะกรรมการ 

(4) สําหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัทฯ 
จะตองไดรับอนุ มัติโดยคณะกรรมการบริหารและลงนามโดย
กรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองเทานั้น 

(5) ดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯ ท้ังนี้
อํานาจในการดําเนินการดังกลาว ขางตนไมรวมถึงการดําเนินการ
เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการไดมาและจําหนาย
ทรัพยสิน   ท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียนท่ีจะตองดําเนินการให
เปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจาก
คณะกรรมการบริษัท 

 

การมอบอํานาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารนั้นกําหนดให
รายการท่ีกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทยอยใหกรรมการบริหาร ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ไมไดมอบ
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อํานาจใหกรรมการผูจัดการ ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยจะสามารถ
ดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได 
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การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
 

รายช่ือกรรมการ / 
ตําแหนง 

กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและกําหนด
คาตอบแทน

กรรมการบริหา
ร 

ความเสี่ยง 

กรรมการบริ
หาร 

รวม
ท้ังสิ้น

การเขา
ประชุม 
(ครั้ง) 
(รวม 
AGM
และ 

EGM) 

คาตอบ
แทน 

(บาท) 

การ
เขา
ประ
ชุม

(ครั้ง
) 
 

คาตอบ
แทน 

(บาท)

การ
เขา
ประ
ชุม

(ครั้ง
) 
 

คาตอบ
แทน 

(บาท)

 
การ
เขา
ประ
ชุม

(ครั้ง
) 

คาตอบ
แทน 

(บาท) 

 
การ
เขา
ประ
ชุม 

(ครั้ง
) 
 

 
คาตอบ
แทน 

(บาท)

1. นางภัทรา  ศิลา
ออน    
   ประธานกรรมการ 

8/8 630,0
00 

- - - - -  - - - 630,0
00

2. รอยโทวรากร  ไร
วา 
   รองประธาน
กรรมการ 

3/8 420,0
00 

- - - - -  - - - 420,0
00

3. นายประเวศวุฒิ  
ไรวา  
   ประธาน
กรรมการบริหาร  

8/8 420,0
00 

- - - - -  - 7/7 - 420,0
00

4. นางสาวคัทลียา  
แสงศาสตรา  
   กรรมการอิสระ  
   ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

8/8 580,0
00 

6/6 360,0
00 

- - -  - - - 940,0
00

5. นางสาวโสภาวดี  
อุตตโมบล    
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการ
ตรวจสอบ      

8/8 580,0
00 

6/6 240,0
00 

- - -  - - - 820,0
00

6. นายอวิรทุธ  วงศ
พุทธพิทักษ    
   กรรมการอิสระ 
   ประธานกรรมการ

6/8 540,0
00 

- - 4/4 60,00
0 

 -  - - -  
600,0

00
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รายช่ือกรรมการ / 
ตําแหนง 

กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและกําหนด
คาตอบแทน

กรรมการบริหา
ร 

ความเสี่ยง 

กรรมการบริ
หาร 

รวม
ท้ังสิ้น

การเขา
ประชุม 
(ครั้ง) 
(รวม 
AGM
และ 

EGM) 

คาตอบ
แทน 

(บาท) 

การ
เขา
ประ
ชุม

(ครั้ง
) 
 

คาตอบ
แทน 

(บาท)

การ
เขา
ประ
ชุม

(ครั้ง
) 
 

คาตอบ
แทน 

(บาท)

 
การ
เขา
ประ
ชุม

(ครั้ง
) 

คาตอบ
แทน 

(บาท) 

 
การ
เขา
ประ
ชุม 

(ครั้ง
) 
 

 
คาตอบ
แทน 

(บาท)

สรรหาและ 
   กําหนด
คาตอบแทน 
7. นางปทมาวลัย  รัต
นพล 
   กรรมการ  
   กรรมการสรรหา
และกําหนด 
   คาตอบแทน  

5/8 520,0
00 

- - 3/4 30,00
0 

 -  - 4/7 80,00
0 

 
630,0

00

8. นายปยะ  ซอ
โสตถิกุล    
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการ
ตรวจสอบ  
   กรรมการสรรหา
และกําหนด 
   คาตอบแทน  
   กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

7/8 560,0
00 

5/6 220,0
00 

4/4 40,00
0 

3/3 30,00
0 
 

- - 850,0
00

9. นายจอหน สกอต 
ไฮเน็ค 
   กรรมการ 
   กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

7/8 560,0
00 

 -  -  -  - 1/3 10,00
0 
 

5/7 100,0
00 

670,0
00

10. นายขจรเดช   
ไรวา 
     กรรมการ 
 

8/8 420,0
00 

- - - - -  - 6/7 - 420,0
00
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รายช่ือกรรมการ / 
ตําแหนง 

กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและกําหนด
คาตอบแทน

กรรมการบริหา
ร 

ความเสี่ยง 

กรรมการบริ
หาร 

รวม
ท้ังสิ้น

การเขา
ประชุม 
(ครั้ง) 
(รวม 
AGM
และ 

EGM) 

คาตอบ
แทน 

(บาท) 

การ
เขา
ประ
ชุม

(ครั้ง
) 
 

คาตอบ
แทน 

(บาท)

การ
เขา
ประ
ชุม

(ครั้ง
) 
 

คาตอบ
แทน 

(บาท)

 
การ
เขา
ประ
ชุม

(ครั้ง
) 

คาตอบ
แทน 

(บาท) 

 
การ
เขา
ประ
ชุม 

(ครั้ง
) 
 

 
คาตอบ
แทน 

(บาท)

           
11. นางเกษสุดา ไร
วา  
     กรรมการ
ผูจัดการใหญ 
     กรรมการสรรหา
และกําหนด 
     คาตอบแทน 

8/8 420,0
00 

- - 4/4 - -  - 7/7 - 420,0
00

12. นายวิทูร ศิลา
ออน  
     กรรมการและ
เลขานุการ     
     บริษัท  
     ประธาน
กรรมการบรหิาร 
     ความเสีย่ง 

8/8 420,0
00 

- - - - 3/3 - 
 

6/7 - 420,0
00

รวมทัง้สิน้  6,070,
000 

 820,0
00 

 130,0
00 

 40,00
0 

 180,0
00 

7,240,
000

 
หมายเหต ุ   คาตอบแทนดงักลาวเปนคาตอบแทนท่ีไดรบัในฐานะกรรมการ  อัน
ไดแก 

 บําเหน็จกรรมการ สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 270,000 บาท 
กรรมการบริษัท ในอัตราทานละ 180,000 บาท 

 คาตอบแทนประจํา สําหรับประธานกรรมการ ในอัตราเดือนละ 
30,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท/ทาน 
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และสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดือนละ 15,000 
บาท และกรรมการตรวจสอบในอัตราเดือนละ 10,000 บาท/ทาน 

 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับประธานกรรมการที่มิได
เปนผูบริหาร ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัทท่ีมิไดเปน
ผูบริหาร ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ทาน 

 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธานกรรมการท่ี
มิไดเปนผูบริหาร ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบที่
มิไดเปนผูบริหาร ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ทาน 

 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สําหรับ
ประธานกรรมการ ท่ีมิไดเปนผูบริหารในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนท่ีมิไดเปนผูบริหาร ในอัตรา 
10,000 บาท/ครั้ง/ทาน 

 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สําหรับประธาน
ก รรม ก า ร ท่ี มิ ไ ด เป น ผู บ ริ ห าร  ใ น อั ต รา  15,000 บ า ท /ค รั้ ง 
กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมิไดเปนผูบริหาร ในอัตรา 10,000 
บาท/ครั้ง/ทาน 

 คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร สําหรับประธานกรรมการท่ีมิไดเปน
ผูบริหาร ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้งกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร ใน
อัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ทาน 

 ท้ังนี้ มีผลต้ังแตการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558 เมื่อวันท่ี 22 
เมษายน 2558 ท่ีกําหนดใหใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 

 
 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 

หนา  53  

  8.2 คณะผูบริหาร 
 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2558 คณะผูบริหาร มีจาํนวน 8 ทาน ประกอบดวย 
 

 1. นายประเวศวุฒิ ไรวา  ประธานกรรมการบริหาร  
 2. นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการผูจัดการใหญ / 
      กรรมการผูจัดการใหญบริษัท เอส แอนด พี โกล
เบิล จํากัด 
 3. นายวิทูร  ศิลาออน  กรรมการ / เลขานุการบริษัท และ 
      รองผูจัดการใหญอาวุโส-ธุรกิจอาหารในประเทศ 
 4. นายกําธร ศิลาออน  รองผูจัดการใหญอาวุโส
สายการผลิตและซัพพลายเชน 
 5. นายสมจิตร  กิติธีระกุล  รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบ
เกอรี่ 
 6. นายจงชนะ  จันทมาศ  รองผูจัดการใหญสายการผลิต
อาหาร  
      และฝายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป 
 7. นายภากรณ  ทิวเจริญ  รองผูจัดการใหญสายการขาย 
 8. นายกานต ฐิติจําเริญพร* รองผูจัดการใหญสายบัญชีและ
การเงิน 
  ผูบริหารลําดับท่ี 8 ไดลาออกเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2559 
 

 (รายละเอยีดของกรรมการและผูบริหารทกุทานปรากฏในเอกสารแนบ) 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2553 ไดมีการพิจารณาแตงตั้ง
เลขานุการบริษัทโดยพิจารณาผู ท่ี มีความรูความสามารถเพื่อปฏิบัติหนาท่ี
เลขานุการบริษัทในการใหความเห็นหรือรายงานผลตอคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นๆ ตอไป  
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 รายชื่อเลขานุการบริษัท 
 

 นายวิทูร  ศิลาออน   
 

 ขอบเขตหนาที่ของเลขานุการบริษัทมีดําเนินการ ดังนี้ 
 

1. จัดทําและจัดเก็บเอกสารไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ และรายงานประจําป
ของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบริหาร 
   

3. ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอง
ทราบในการทําหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

4. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ  
 

 (รายละเอยีดของเลขานุการปรากฏในเอกสารแนบ) 
 

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

 บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผล 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอด คลองกับความรับผิดชอบของกรรมการ 
สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจในระดับ
เดียวกัน 
โดยกําหนดคาตอบแทนเปนเงินบําเหน็จและเบี้ยประชุม อนึ่งกรรมการท่ีไดรับ
มอบหมายใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทนเบ้ียประชุมตาม
ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ บริษัทไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากท่ี
ประชุมผูถือหุนในทุกป 
 

8.4.1 คาตอบแทนกรรมการบริษัท 
 

 ท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 22 
เมษายน 2558 มีมติอนุมัติคาตอบแทน        กรรมการ แยกเปนดังนี้ 
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 ท้ังนี้คาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุมดังกลาวขางตน ใหมีผลเริ่มใช
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 เปนตนไป จนกวาคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนจะไดพิจารณาเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวไมเหมาะสมหรือสอดคลอง
กับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาขอ
อนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงตอไป 
 

 สําหรับคาบําเหน็จประจําป 2558 ประธานกรรมการบริษัท 270,000 บาท 
และกรรมการบริษัทอีก 11 ทานในอัตราทานละ 180,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
2,250,000 บาท และใหกําหนดจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงของ
กรรมการ 

คาเบีย้ประชุม (บาท/คน/
ครัง้) 

ป 2558 

ประธาน 
(ท่ีมิไดเปน
ผูบริหาร) 

กรรมการท่ีเปน
ผูบริหาร 

กรรมการ      
ท่ีมิไดเปน
ผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 - 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 - 20,000 

คณะกรรมการสรรหา และ
กําหนดคาตอบแทน 15,000 - 10,000 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 15,000 - 10,000 

คณะกรรมการบริหาร 30,000 - 20,000 

คาตอบแทนประจาํ (บาท/
คน/เดอืน) 

ป 2558 

ประธาน 
กรรมการท่ีเปน

ผูบริหาร 
กรรมการ 
ท่ีมิไดเปน
ผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 - 10,000 
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   สรุปในป 2558 คาตอบแทนท่ีคณะกรรมการไดรับโดยเปรียบเทียบกับป 
2557 เปนดังนี ้

 

 
คาตอบแทน 

ป 2558 ป 2557 
จํานว

น 
(ทาน)

จํานวน
เงิน (บาท)

จํานว
น 

(ทาน) 

จํานวนเงิน 
 (บาท) 

คาตอบแทนประจํา 12 3,420,00
0

12 3,420,000

คาเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการท่ีมิได
เปนผูบริหาร 
เงินบําเหน็จกรรมการ 

6 
12 

1,410,00
0

2,250,00
0

6 
12 

1,560,000
3,185,000

รวม  7,080,00
0

 8,165,0
00

 

 ท้ังนี้คาตอบแทนท่ีคณะกรรมการไดรับในฐานะเปนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดยอยตาง ๆ อันไดแก คาตอบแทนประจํา เงินบําเหน็จและเบี้ยประชุม 
ซึ่งไดแบงแยกแสดงเปนรายบุคคล โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ  “คณะกรรมการ
บรษิัท” 
 

8.4.2 คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร 
 

 บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑท่ีพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคลองกับสถานะทางการ
เงิน ผลประกอบการและกําไรสุทธิของบริษัท โดยกรรมการผูจัดการใหญและ
ผูบริหารรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละป เพ่ือ
กําหนดคาตอบแทนใหสะทอนถึงผลการ         ปฏิบัติงานจริงและสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอยางตอเนื่อง  
 

 สรุปในป 2558 คาตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริหารและผูบริหารไดรับ โดย
เปรียบเทียบกับป 2557 เปนดังนี้ 
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คาตอบแทน 

  ป 2558 ป 2557 
จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

เงินเดือน 11 37,372,0
00 

11 32,094,80
0 

โบนัส  เงินรางวัลพิเศษ 
และคาพาหนะ 

11 3,981,25
0  

11 3,545,838 

รวม  41,353,2
50 

 35,640,63
8 

 

 ท้ั งนี้ ค าต อบ แท น ดังกล าวข างต น ไม ได นํ าค าต อบ แท น ข องค ณ ะ
กรรมการบริหารและผูบริหารบางทานท่ีเปนกรรมการ  และไดรับคาตอบแทนใน
ฐานะท่ีเปนคณะกรรมการบริษัทดังไดแสดงรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการ
บริษัท”มารวมคํานวณดวย 

8.4.3 คาตอบแทนอื่น ๆ  
 

 นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษัทไดจัดคาตอบแทนและสวัสดิการ ท้ัง
ท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน         อยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยพิจารณา
จากความสามารถในการจายของบริษัทและการเปรียบเทียบกับองคกรอื่น ๆ    
อาทิ รถยนตประจําตําแหนง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต การประกัน
อุบัติเหตุ การตรวจรางกายประจําป         คารักษาพยาบาล เงินสงเคราะหกรณี
พนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต เปนตน 
 

8.5 นโยบายในดานทรัพยากรบุคคล  
 

 บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาตอองคกรซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสําคัญ
เรื่องนี้อยางมาก จึงมุงม่ันในการสราง และพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมรับมือ
กับการแขงขันทางธุรกิจ มีการพัฒนาระบบการดูแลเอาใจใสพนักงาน และระบบ
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือรักษาและเพ่ิมคุณคาใหบุคลากรท่ีมีคุณคาตอ
องคกร รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงใหอยูกับองคกรไดอยางมีความสุข 
ดังนั้นในปท่ีผานมาบริษัทไดมุงเนนการพัฒนาพนักงานระดับบริหารและพนักงาน
ตามแผนกลยุทธขององคกรในหลักสูตรหลัก ๆ ไดแก กฎหมายแรงงานสําหรับ
ผูบริหาร (Labor Law) การบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องประพฤติตัวในทางท่ีผิด 
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(Fraud) เทคนิคการเพิ่มยอดขาย (Sales Talk) และยังสนับสนุนใหมีการแขงขัน
เพื่อการพัฒนาฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง อาทิ การแขงขัน Barista และ Latte 
Art การแขงขัน Super Chef และการแขงขันการแตงหนาเคก เปนตน ท้ังนี้เพื่อ
สรางบุคลากรระดับบริหารใหมีความรูความสามารถในการถายทอดการพัฒนา
พนักงานในองคกรอยางตอเนื่อง เพ่ือการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 
 
 นอกจากนี้บริษัทยังคงใหการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การสราง
บุคลากรใหองคกร โดยผานการดําเนินงานของ“ศูนยการเรียน เอส แอนด พี” ซึ่ง
ไดรับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เปดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจคาปลีก และสาขาอาหารและ
โภชนาการ อีกท้ังความรวมมือกับกรมอาชีวศึกษารับนักเรียนอาชีวะในระบบทวิ
ภาคีท่ัวประเทศ ใหฝกอาชีพในรานสาขา ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณจริง มี
รายไดระหวางเรียน และสามารถนําความรูท่ีไดจากการปฏิบัติจริงกลับไปสราง
อาชีพในถิ่นบานเกิด อีกท้ังยังมีการเตรียมผลิตบุคลากรซึ่งจะเปน Chef และ
ผูบริหารรานอาหารสาขาในอนาคต โดยความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
บริการ 

 

8.6 บุคลากร  
 

 ระยะ 3 ปท่ีผานมาไมปรากฏขอพิพาทดานแรงงานในองคกร บริษัทมีจํานวน
พนักงาน (ไมรวมกรรมการและผูบริหาร 
ตามหัวขอเรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร) คาตอบแทนพนักงานไดแก 
เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ คาลวงเวลา 
และสวัสดิการอื่นๆ โดยแยกตามสายงานหลัก ๆ ได ดังนี้ 
 

 ป 2558 ป 2557 

หนวยงาน จํานวน
คน 

คาตอบแทน
(ลานบาท) 

จํานวนคน คาตอบแทน
(ลานบาท) 

สํานักงานในประเทศ 677 383.34 645 274.79 

ฝายปฏิบัติการสาขา 4,542 773.63 4,007 783.98 
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โรงงาน 1,731 363.65 1,618 357.02 

รวม 6,950 1,520.62 6,270 1,415.79 

9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ   

 คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนโดยนําหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ ดี และระเบียบปฏิบัติของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยนํามาใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายของบริษัท  
 

 อีกท้ัง บริษัทยังพิจารณาถึงผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย (CGR) ประจําป  2558           โดยพิจารณาผลการประเมิน
เปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป รวมท้ังคําแนะนําการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนไทย จากฝายพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน 
โดยนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2559 เพื่อพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการของบริษัทตอไป 
 

 นอกจากนี้ ยังไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยดูแลระบบ
การควบคุมภายในและเปนท่ีม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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9.1.1 สิทธิของผูถือหุน 

 คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อ
ประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบ ขอกําหนดกฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ และใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน โดยบริษัทมีความ
มุงม่ันและตั้งใจท่ีจะดูแลผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน ดังนี้  

(1) สิทธิขั้นพื้นฐานตามท่ีผูถือหุนพึงจะไดรับท้ังสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปนผลสิทธิในการ 

ซื้อขายหรือโอนหุนสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิในการไดรับขอมูล
ขาวสารอยางเพียงพอเทาเทียมกันในรูปแบบ 

ท่ีเหมาะสมตอการพิจารณาและตามเวลาท่ีเหมาะสม 
(2) สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณา

แตงตั้งกรรมการ บริษัทไดนําเสนอชื่อและ 
ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ตองเสนอแตงตั้งในหนังสือเชิญประชุมอันประกอบดวย

ชื่อ ประวัติ การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น  
เปนตน รวมถึงวาระการแตงตั้งผูสอบบัญช ี

(3) สิทธิในการไดรับจัดสรรเงินปนผล 
(4) สิทธิในการไดรับทราบมติคณะกรรมการท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดการ

ประชุม และวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา     
กอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท 

(5) สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี
จัดประชุม เวลา วาระการประชุม   กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม 
และประเด็นท่ีใชในการพิจารณาโดยมีการนําเสนอขอเท็จจริง เหตุผลและ
ความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระอยางชัดเจน โดยบริษัทจะสงหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุนพรอมกับเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานเว็บไซตของบริษัท
ลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน กอนวันประชุม รวมท้ังไดทําการประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 3 วัน ท้ังนี้
บริษัทจะจัดวันเวลาและสถานท่ีเพื่ออํานวยความสะดวกสูงสุดใหแกผูถือหุนท่ีเขา
รวมประชุม 
 (6)  บริษทัไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม รวมท้ังสง
คําถามสําหรับการประชุมผูถือหุน โดยติดตอสงคําถามผานเว็บไซตของบริษัท
ลวงหนาไมนอยกวา 5 เดือน กอนวันประชุมผูถือหุน  
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 (7)  บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการทุกทานใหเขารวมประชุมผูถือหุน
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการใหญ ไดเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 
 (8)  บริษัทไดนําเสนอคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาตอบแทนประจํา เบี้ย
ประชุม และบําเหน็จกรรมการของกรรมการทุกชุดใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปน
ประจําทุกป 
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9.1.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน โดยไดกําหนดนโยบายใหดูแล และปกปองสิทธิ
ของผูถือหุน สนับสนุนใหผูถือหุนทุกราย ไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเปน
ธรรม และเทาเทียมกันนอกจากนี้นโยบายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนจะตอง
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
และตองสอดคลองกับขอปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมถึงกฎหมาย
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของนโยบายหลักของบริษัทท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือดูแลใหผูถือหุนไดรับ
สิทธิท่ีเสมอภาคเปนธรรมและเทาเทียมกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกกลุมโดยเฉพาะผูถือหุนสวน
นอยไดมีสวนรวมในการสรรหา และเลือก 

ตั้งกรรมการเพื่อเขามาทําหนาท่ีดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกฝายอยาง
เทาเทียมกันโดยการเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท
ลวงหนาไมนอยกวา 5 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน 

(2) การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถรวมประชุมมอบ
ฉันทะได 
(2.1) ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได บริษัทได

อํานวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือ 
มอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปดโอกาสใหผูมอบฉันทะสามารถเลือกใช
ใหเหมาะสมกับความตองการของ   ผูมอบฉันทะ ท้ังนี้ หนังสือมอบ
ฉันทะท้ังหมด เปนหนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีกําหนดโดยกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

(2.2) อํานวยความสะดวกใหผูมอบฉันทะ โดยผูมอบฉันทะสามารถมอบ
ฉนัทะใหแกกรรมการอิสระซึ่งจะเปนผู 

ปฏิบัติหนาท่ีตามเจตนารมณของผูมอบฉันทะ ท้ังนี้บริษัทไดแนบ
รายละเอียดกรรมการอิสระดังกลาวพรอมหนังสือมอบฉันทะอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป 

(3) ความเทาเทียมกันในระหวางการประชุมผูถือหุน 
(3.1) กอนการเริ่มประชุม ประธานท่ีประชุมจะใหมีการแจงใหผูถือ

หุนทราบถึงกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการประชุม และข้ันตอนการออก
เสียงลงคะแนนในมติของแตละวาระอยางชัดเจน 

(3.2) ในการประชุมผูถือหุน ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเขารวมประชุม
และเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุนทุก 
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ครั้งไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและตอบชี้แจงในประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือบริษัทอยางเต็มท่ีทุกครั้ง 

(3.3) บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเปน
รายบุคคล 
(3.4)   ในการประชุมผูถือหุน ตองดําเนินตามวาระตามท่ีไดแจงใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ท้ังนี้บริษทัไมมี 

นโยบายในการเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลําดับ
วาระการประชุม เวนแตการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมี
เหตุผลอันสมควรและถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

(3.5) เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในการประชุมผูถือหุน
บริษัทจะใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพ่ือเพ่ิมความ
รวดเร็ว และแมนยํา บริษัทไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
ลงทะเบียน และลงมตขิองผูถือหุน 

(4) ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ 
พรอมท้ังมติท่ีประชุมและจํานวนเสียง 

ท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดท่ีสําคัญท่ีใชในการ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับจากวัน 

ประชุมพรอมท้ังเผยแพรใหผูถือหุนทราบโดยผานทางตลาดหลักทรัพย แหง
ประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุน 

สามารถตรวจสอบได 
 (5)  นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน บริษัทมีนโยบายและ
วิธีการดูแลกรรมการและผูบริหาร ในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม
เปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมท้ังการซื้อขายหลักทรัพย
โดยเฉพาะในชวงระหวาง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนโดย
กําหนดใหกรรมการและผูบริหารฝายตาง ๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาท่ีในการ
รายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยทุกครั้งตองแจงและนําสงรายงานการ
ถือหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการของบริษัท กอนนําสงตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกครั้ง 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป  2558 บริษัทไดจัดใหผูถือหุนไดรับ
สิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาวท้ังหมดตามสิทธิผูถือหุนท่ีกลาวในขอ 1 และ
ขอ 2 ขางตน รวมตลอดถึงการจัดทําหนังสือเชิญประชุม ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สําหรับผูถือหุนชาวตางประเทศดวยและสําหรับการประชุมสามัญ



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 

หนา  64  

ประจําป 2559 บริษัทจะดําเนินการใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกัน
ดังกลาว 
 

9.1.3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมโดยปฏิบัติตาม
ขอบังคับ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของในการปกปองสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ใหไดรับการดูแลอยางดี 

 ผูถือหุน  บริษัทตระหนักเสมอวาจะดําเนินธุรกิจอยาง
โปรงใส มุงม่ันในการสรางการเจริญ 

เจริญเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีใหกับผูถือหุนอยาง
ตอเนื่องในระยะยาว 

 ลูกคา  บริษัทมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา
และจะเอาใจใสบริการลูกคา 

อยางเปนมิตรเพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกคาตลอดจน
การจัดใหมีหนวยงานหรือบุคคลท่ีทําหนาท่ีรับขอ
รองเรียนของลูกคาเพื่อรีบดําเนินการใหแกลูกคา
โดยเร็วท่ีสุดและการเก็บรักษาความลับของลูกคา 

 คูคา  บริษัทจะยึดม่ันและปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปน 

ธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน 
 เจาหนี้  บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรมโดยจะ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของ 
สัญญาและพันธะทางการเงินอยางเครงครัด 

 คูแขง บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขัน
สากลและปฏิบัติตอคูแขง ดวย 

   ความเปนธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริต และไมทําลาย
ชื่อเสียงของคูแขง 

 พนักงาน  บริษัทยึดถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา
และตองไดรับการปฏิบัติ ท่ีเปนธรรม 

ท้ังในดานโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ 
พรอมให   ความม่ันใจในคุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 

หนา  65  

 สังคมและสิ่งแวดลอมบริษัทมุงม่ันจะดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอ
เศรษฐกิจ และสังคมและ ใหความ 

สําคัญความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดย
บริษัทไดใหมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบ
ตอสังคมพรอมท้ังมีการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร และ
สรางจิตสํานึกใหกับทุกคนในองคกร ในอันท่ีจะดูแล
พัฒนาและเสริมสรางสังคมสิ่งแวดลอม และผูมีสวนได
เสียโดยควบคูไปกับการเติบโตของบริษัท อยางยั่งยืน
ไดแสดงรายละเอียดในหัวขอ “นโยบายการดูแลดาน
สังคมและสิ่งแวดลอม”   
 

ผู มีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือแจง
เบาะแสการกระทําผิดเกี่ยวกับรายงานทาง   การเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท  โ ด ย แ จ ง ม า ยั ง  E-mail address  
secretary@snpfood.com หรือ audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพทหมายเลข 
0-2785-4000 หนวยงานเลขานุการบริษัท หรือสํานักงานตรวจสอบภายใน  ซึ่ง
จะทําการพิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและสงใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของดําเนินการ ท้ังนี้ ขอมูลรองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง 
และเก็บรักษาไวเปนความลับ โดยจะดําเนินการหาแนวทางแกไขปรับปรุง    
ตอไป 
 

9.1.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

(1) ความสัมพันธกับผูลงทุน 
  คณะกรรมการไดใหความสําคัญและตระหนักวาการเปดเผยขอมูลของ
บริษัท ท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงินและท่ีไมใชการเงินลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ
ของผูลงทุนและผูท่ีมีสวนไดเสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงไดตระหนักตอ
ความจําเปนในการเปดเผยขอมูลท่ีครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได 
สมํ่าเสมอ และทันเวลา ในการเผยแพรขอมูลดังกลาว  คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายใหหนวยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน  ทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับผู
ลงทุนสถาบัน ผูถือหุน    นักวิเคราะห   และภาครัฐท่ีเกี่ยวของ    ซึ่งผูลงทุน
สามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทไดท่ี    โทรศัพทหมายเลข 0-2785-4000  หรือ

ท่ี   website www.sandp.co.th  ห รื อ ท่ี  e-mail address 

presidentoffice@snpfood.com 
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(2) หลักการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญสําหรับบริษัทในการสรางการ 

เจริญ เติ บ โต อย างยั่ งยื น ใน ระย ะย าว  โด ย ส ง เส ริ ม ให ค ณ ะก รรม ก าร 
กรรมการบริหาร และพนักงานผูซึ่งเกี่ยวของปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติตอ
บริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน สังคม และลูกคาตามขอพึงปฏิบัติ
ทางจริยธรรม โดยบริษัทไดติดตอสื่อสารกับพนักงานอยางสมํ่าเสมอ และติดตาม
การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไว
ดวย 
 นอกจากนี้ยังใหความสนใจดูแลรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอย างเครงครัด  ดําเนินการให เปนไปตามขอกํ าหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมท้ังไดกําหนดให มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยตอการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง  
 
 

(3) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน โดยเปนไปตาม 

หลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งสอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดในหัวขอ  

“คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” ท้ังนี้  บําเหน็จคณะกรรมการไดมีการ
นําเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 

 

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสรางคณะกรรมการ 

       คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มี
คุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส จึงไดกําหนดจํานวนกรรมการอิสระ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือใหกรรมการอิสระปฏิบัติ
หนาท่ีคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยในปจจุบัน
กรรมการอิสระมีจํานวน 4 ทาน ดังรายชื่อตอไปน้ี 

1. นายอวิรุทธ    วงศพุทธพิทักษ 
2. นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา  
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3. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล   
4. นายปยะ  ซอโสตถิกุล  
 

ท้ังนี้บริษัทไดกําหนดคํานิยามความเปนอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่ง
สอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 
 

 คํานิยาม “กรรมการอิสระ” 
 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปน
อิสระตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนด กลาวคือ 

 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ 

 เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง 
พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูใหบริการทาง
วิชาชีพซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท 
บริษัทในเครือบริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงในระยะเวลาท่ีผานมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมท้ังในดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทใน
เครือ บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

 เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือ
ผูถือหุนรายใหญ 

 เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงตั้ งขึ้น เปนตัวแทนเพ่ือรักษา
ผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุน   รายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

 

 นอกจากนี้แลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรี
ตามภารกิจท่ีไดมอบหมาย โดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยสินหรือตําแหนงหนาท่ีและไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุม
บุคคลใด ๆ รวมท้ังไมมีสถานการณใด ๆ ท่ีจะมาบีบบังคับทําใหไมสามารถแสดง
ความเห็นไดตามท่ีพึงจะเปน  
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  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี
ความเปนอิสระประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 3 ป และเลขานุการ 1 ทาน ดังรายชื่อตอไปน้ี 

 1. นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายปยะ ซอโสตถิกุล  กรรมการตรวจสอบ 
 

 เพ่ือดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
การควบคุมภายใน โดยในป 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท้ังสิ้น 6 
ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “การควบคุมภายใน” 
 

(2) การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน  12 ทาน ประกอบดวย 
 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 6 ทาน 
 กรรมการอื่น  2 ทาน 
 กรรมการท่ีเปนอิสระ  4 ทาน  คิดเปนอัตราสวนเทากับ 1 

ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ 
 

(3) การรวมหรือแยกตําแหนง 
 ประธานกรรมการเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งในป 2559 

ถือหุนรวมกันรอยละ 43 ของหุนท้ังหมด 
 ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการแตท้ัง

สองทานเปนตัวแทนจาก กลุมผูถือหุนใหญกลุมเดียวกัน 
 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระ 4 ทานและ

กรรมการท่ีไมเปน ผูบริหาร 2 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน 
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(4) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(4.1) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลท่ีมีภาวะการเปนผูนํา มี
วิสัยทัศนท่ีกวางไกล และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจนอกจากน้ี
คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบวิสัยทัศน 
กลยุทธ เปาหมาย และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝาย
จัดการดําเนินการทางธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ อยางเปนอิสระเพื่อเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจและดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

 

(4.2) ก ารแ บ งแ ย ก บ ท บ าท  ห น าที่  ค วาม รับ ผิ ด ช อ บ  ระห ว า ง
คณะกรรมการและฝายจัดการ 

 คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาท่ีอยาง
ชัดเจนเพ่ือให เกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดย
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบาย
ภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะท่ี
ฝายจัดการจะมีหนาท่ีในการบริหารบริษัท และกําหนดกลยุทธแผนงาน
ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ ท้ังนี้ บทบาท หนาท่ี 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการไดแสดง
รายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางกรรมการบริษัท” 

 

(4.3) นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทไดกําหนดนโยบาย
ในการดูแลรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไว
อยางชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวของกัน
ระหวางบริษัท หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงไวเปนลายลักษณอักษร ใน
กรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระใด ๆ กรรมการทานนั้นจะไมมี
สิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการดูแล
ไมใหผูบริหารและผู เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนดวยนอกจากนี้ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานขอมูลของกรรมการและบุคคลผูมี
ความเกี่ยวของ ซึ่งตองรายงานเปนประจําทุกปและทุกครั้งท่ี มีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล เพ่ือใหบริษัทใชเปนขอมูลในการติดตามดูแลการทํา
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

 

(4.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
ระบบการควบคมุภายใน 
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บริษัทเชื่อม่ันวาการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีถือเปนกลไกหนึ่งท่ี
สําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคและ ความสําเร็จของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหพนักงานทุกคนมีบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบรวมกัน ในการกําหนดระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมและปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมท้ังการกําหนดอํานาจการ
ดําเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไวอยางชัดเจน 
ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงานการบริหารและการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี
เกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังกําหนดใหพนักงานมีการ
ประเมินผลของการควบคุมตนเอง (Control Self –  Assessment : 
CSA) มาใหผูบังคับบัญชาหนวยงานใชเปนแนวทางในการประเมิน
ตนเองอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปองกันหรือลดการบกพรองโดยไมรู ไมเจตนา 
หรือการทุจริต  

 

การตรวจสอบภายใน 
หนวยงานตรวจสอบภายใน ยึดถือการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ

ภายในตามมาตรฐานสากล ที่สอดคลองกับกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหนวยงานการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม่ันใจไดวาการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในและระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยงและ 
ระบบการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีสามารถเพิ่มคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียและ
พัฒนาองคกรสูความยั่งยืน โดยบริษัทใชการตรวจสอบภายในเปน
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน, สอบทานการประเมินความเสี่ยง, การกํากับดูแลกิจการ 
และเปนท่ีปรึกษาในดานระบบงานเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานภายใน
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของตนเอง แผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปกําลังพลและงบประมาณของหนวยงาน
ตรวจสอบไดรับการพิจารณาอนุ มัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
หนวยงานตรวจสอบจะใชหลักเกณฑการตรวจสอบตามผลการประเมิน
ความเสี่ยง และจุดควบคุมท่ีสําคัญ และเนนใหมีการควบคุมเชิงปองกัน 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานทุจริตตามนโยบายการใหเบาะแสการ
กระทําผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุมครองผูใหขอมูล 
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(4.5) ระบบบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทไดมุงม่ันท่ีจะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงใหมี
ป ระสิ ท ธิ ภ า พ  ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพ่ิ ม ขึ้ น  ดั งนั้ น  ใ น ป  2555 นี้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรเพิ่มจาก คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงจากระดับหนวยงาน ซึ่งในป 2558 คณะกรรมการไดมีการ
ประชุมท้ังหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาแจกแจงความเส่ียงครอบคลุมทุก
หนวยงานท้ังองคกร จัดอันดับความเสี่ยง กําหนดแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง มอบหมายผูรับผิดชอบจัดใหมีมาตรการควบคุมและบริหาร
จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดเพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุ
เปาหมายและกลยุทธท่ีกําหนดไว และสรางความเชื่อม่ันใหกับผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดมีการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทวามีความ
เสี่ยงดานใดบางท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีอาจสงผลกระทบตอบริษัทในแตละไตรมาส คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงไดประเมินความเสี่ยงในโครงการสําคัญท่ีผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหาร เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานและเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองเพื่อใหมีการ
จัดการความเสี่ยงและติดตามอยางใกลชิดและม่ันใจไดวาความเสี่ยงอยู
ในระดับท่ียอมรับได รวมท้ังบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

(4.6) การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการประชุมโดยปกติเปนประจําอยาง
น อย ทุ กไตรมาสและเพื่ อให กรรมการสามารถ เข าร วมประชุ ม
ค ณ ะก รรม ก าร  ฝ าย เล ข านุ ก ารได กํ าห น ด ต ารางก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนประชุมสามัญผูถือ
หุนไวลวงหนาทุกป และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับทราบตารางการ
ประชุมดังกลาวกอนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ฝายเลขานุการ
บริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุม
ลวงหนาอยางนอย 7 วัน   ใหคณะกรรมการพิจารณาและไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุมเพื่อใหคณะกรรมการสามารถ
แสดงขอคิดเห็นและหารือรวมกันไดอยางชัดเจนและเปดเผย  ในป 2558 
ท่ีผานมาคณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวม
ท้ังสิ้น 6 ครั้ง ประธานกรรมการไดเขารวมประชุมคณะกรรมการครบทุก
ครั้ง และในระหวางการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสและ
จัดสรรเวลาใหกรรมการสอบถามจากฝายจัดการ และพิจารณาขอมูล
อยางรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และไดมีการจดบันทึกการประชุม
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เปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจาก
คณะกรรมการพรอมใหกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได โปรดดู
รายละเอียดในหัวขอ “การประชุมของคณะกรรมการบริษัท”  

 

(4.7) การรายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทยอยและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป 
งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใน
ประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีท่ีสุดใน
การจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอการจัดทํารายงานทางการเงิน” 
 คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในท่ี
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทาง
บัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ และเพ่ือใหทราบจุดออนเพ่ือ
ปองกันไมให เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอการจดัทาํรายงาน

ทางการเงนิ 
 

 งบการเงินของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย ท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2555)   เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” และตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544   เรื่อง “การจัดทําและสงงบ
การเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันท่ี  28 
กันยายน 2554  เรื่อง “กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”  
รวมท้ังเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่องงบการเงิน
ระหวางกาล และเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที ่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการไดแตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่งประกอบดวย
กรรมการอิสระโดยมีหนาที่ในการควบคุมดูแล ความถูกตองและความเพียงพอ
ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความเปนอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน 
เพื่อใหมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวนอยางเพียงพอ 
ทันเวลาและปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผ ิดปกติ โดย
ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา งบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ ไดรายงานอยางถูกตองตามควร ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการและระบบการควบคุม
ภายในท่ีใหความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลในเรื่องความถูกตองในสาระสําคัญแลว 
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 ลงชื่อ          - ภัทรา   ศิลาออน -   ลง
ชื่อ          - เกษสุดา   ไรวา -  
  (             ภัทรา   ศิลาออน  )        
(          เกษสุดา   ไรวา  ) 
         ประธานกรรมการ                กรรมการผูจัดการ
ใหญ 
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(4.8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายใหมีการประเมินผลการปฎิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
โดยแบงเปนการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมิน
คณะกรรมการท้ังคณะ ซึ่งแบบประเมินดังกลาวไดมีการทบทวนอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ซึ่งแบบประเมินในปนี้ไดผานการพิจารณาจากท่ีคณะกรรมการ  สรรหา
และกําหนดคาตอบแทน คร้ังท่ี 1/2559 เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยท่ีประชุม
เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดยอย ท่ีใชเพื่อการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2558 ภายใตหัวขอ การประเมินเกี่ยวกับ
โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการ การทําหนาท่ี
ของคณะกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร  

 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ
ประจาํป 2558 ดังนี ้

   

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ 
 

หัวขอการประเมิน ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการทัง้คณะ 

 (คาเฉลี่ย) 
1.โครงสรางกรรมการและคุณสมบัติ
กรรมการ 

3.81    หรือมีการดําเนินการ
เรื่องนั้นดีเย่ียม 

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

3.56    หรือมีการดําเนินการ
เรื่องนั้นดี 

3. การประชุมคณะกรรมการ 3.54    หรือมีการดําเนินการ
เรื่องนั้นดี 

4. การทําหนาท่ีของกรรมการ 3.64    หรือมีการดําเนินการ
เรื่องนั้นดีเย่ียม 

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 3.63    หรือมีการดําเนินการ
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เรื่องนั้นดีเย่ียม 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการ
พัฒนาผูบริหาร 

3.50    หรือมีการดําเนินการ
เรื่องนั้นดี 

 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเปนรายบคุคล 
 

หัวขอการประเมิน ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการเปนรายบคุคล 

 (คาเฉลี่ย) 
1.โครงสรางกรรมการและคุณสมบัติ
กรรมการ 

3.76    หรือมีการดําเนินการเรื่องนั้นดี
เย่ียม 

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ 

3.63    หรือมีการดําเนินการเรื่องนั้นดี
เย่ียม 

3. การประชุมคณะกรรมการ 3.59    หรือมีการดําเนินการเรื่องนั้นดี 

4. การทําหนาท่ีของกรรมการ 3.71    หรือมีการดําเนินการเรื่องนั้นดี
เย่ียม 

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 3.72    หรือมีการดําเนินการเรื่องนั้นดี
เย่ียม 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผูบริหาร 

3.54    หรือมีการดําเนินการเรื่องนั้นดี 
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือ
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาสรุปผลประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมินยอนหลัง 3 
ป ท่ีผานมาและนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 
23 กุมภาพันธ 2559 เพื่อพิจารณาขอดี ขอเสีย รวมท้ังแนวทางการแกไข 
ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกลาวมุงเนนการ
นํ าผลประเมิน ไปใช ประโยช น เพื่ อการปรับปรุ งการป ฏิบั ติ ห น า ท่ี ข อง
คณะกรรมการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมในป 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นวา
การดําเนินการสวนใหญ   ไดดําเนินการหรือจัดทําเรื่องดังกลาวนั้นไดดีจนถึงดี
เย่ียมแลว 
 

(4.9) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 การพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหารบริษัทสงเสริมและ

อํานวยความสะดวกใหกรรมการ  
  และ ผูบริหารเขารับการฝกอบรมและพัฒนาความรูท่ีเกี่ยวของกับการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมท้ังบริษัท 
 ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปนประจําทุกครั้งท่ีมีการ

แตงตั้งกรรมการใหม โดยจะจัดใหมีการแสดงภาพรวมเพื่อแนะนําธุรกิจ
และขอมูลท่ี เกี่ยวของของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและ
โครงสรางการบริหาร  เอกสารคูมือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ บทบาท อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ แนวทางการกํากับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห
สนธิ และขอบังคับ ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน  เปาหมาย ขอมูลการ
ดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมท้ังจัดใหกรรมการเขาเย่ียมชม
กิจการและรวมประชุมท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดวิสัยทัศนและแผนธุรกิจ
รวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท 

 แผนสืบทอดงาน บริษัทไดมีการจัดเตรียมความพรอมดาน
บุคลากร เพื่อทดแทนผูบริหารระดับสูง 

  ท่ีจะเกษียณอายุ พรอมท้ังไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของผูบริหารในการเขารับตําแหนงใหมโดยสืบเนื่องตอกัน 

 

9.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 

 โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย 4 ชุด 
ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โปรดดูรายละเอียดใน
หัวขอ “โครงสรางกรรมการ” 
 

9.3 ขอมลูเพิม่เติมที่เกีย่วของกบัคณะกรรมการและผูบรหิาร  มีดงันี ้
 

 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมเคยมีประวัติการกระทําความผิด
ตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ท่ีผานมาเก่ียวกับ 
 1. การถูกคําพิพากษาของศาลวากระทําความผิดอาญาเวนแตความผิดท่ี

เกี่ยวกับระเบียบวินัยจราจรหรือความผิด ลหุโทษ  
 2. การถูกคําพิพากษาของศาลใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย  

 3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทหรือหางหุนสวนท่ีถูกคํา
พิพากษาของศาลใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย 

 

9.4 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการผูบริหารระดับสูง 
 

 บุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ และผูบริหารของ
บริษัท จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

9.4.1 กรรมการอิสระ 
 

 ท้ังนี้บริษัทไดกําหนดคํานิยามความเปนอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่ง
สอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ 
“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
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9.4.2 การแตงตัง้และถอดถอนคณะกรรมการบรษิัท  
 

 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ไดผาน
ขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัท
ไดมีมติกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อทํา
หนาท่ีพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู มีคุณวุฒิ    ความรู  ความสามารถ และ
ประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทให
มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถือหุนโดยมีจํานวนไมนอย
กวา 5 คนและมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด
และไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 

2. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยท่ีประชุมผูถือ
หุนตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยู ท้ังหมดเลือกตั้ง

บุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได   

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมา     มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน         ในท่ีประชุมเปน
ผูออกเสียงชี้ขาด     

3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการหมุนเวียนออกจาก
ตําแหนงตามวาระเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการแบงเปนสาม
สวนไมไดใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการทานท่ีอยูใน
ตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับ
เลือกตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมได 
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4. กรรมการทานใดจะลาออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระให
ยื่นหนังสือลาออกตอบริษัทและการ    ลาออกมีผลบังคับตั้งแตวันท่ีหนังสือลาออก
ไปถึงบริษัท 

5. กรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงและ
บุคคลผู เปนกรรมการใหมจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียัง
เหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน  

6. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตาม
วาระไดโดยอาศัยมติของท่ีประชุม        ผูถือหุนเทานั้น และตองใชคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  
 
 
 
 
 

9.4.3 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู 
ความสามารถและประสบการณการทํางาน ท่ีเกี่ยวของท่ีจะเอื้อประโยชนตอระบบ
การกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในใหไดมาตรฐานและเปนไปใน
แนวทางท่ี   ถูกตอง ซึ่งผูไดรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ
กฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี
เกี่ยวของ 

1. ใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติ
เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมี
ความรูและประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ี
ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ         งบการเงิน 

2. วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 3 ป เริ่ม
นับตั้งแตวันท่ีแตงตั้ง และกรณีหมดวาระแลวอาจแตงตั้งใหกรรมการตรวจสอบ
เดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งได  

3. คณะกรรมการตรวจสอบตองคงไวซึ่งจํานวนไมนอยกวา 3 คน หาก
ลดลงจนนอยกวาจํานวนดังกลาวให   ดําเนินการแตงตั้งเพิ่มเติมใหครบจํานวนท่ี
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กําหนดภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีลดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหมจะมี
วาระการดํารงตําแหนงเทาระยะเวลาท่ีกรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยูใน
คราวนั้น 

4. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทําหนาท่ีเปน
ประธานกรรมการตรวจสอบและเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบแลวใหทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทตองมีคุณสมบัติดังนี้  

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้นับรวมถึงหุนท่ีถืออยูโดยผูท่ี
เกี่ยวของดวย 

(2)  เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท 
บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัท          ท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ี
ปรึกษาที่ไดรับ    เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
รวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(3) เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมท้ังในดานการเงิน และบริหารงานของบริษัท บริษัทใน
เครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมถึงไมมี          
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ปกอน
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ    ตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการ
ใหความเห็นท่ีเปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ  

(4)  เปนกรรมการท่ีไมใชผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(5)  เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพ่ือรักษา
ผลประโยชนของกรรมการของบริษัท      ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

(6)  เปนกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็นหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ี     ท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการ
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ควบคุมของผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของหรือ
ญาติสนิทของบุคคลดังกลาว  

  (7)   เปนกรรมการท่ีมีความรูความสามารถและมีความชํานาญท่ี
เหมาะสม 

 

9.5 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

 ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทจะสงตัวแทน
เพ่ือเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการและ/ 
หรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท โดย
บุคคลดังกลาวจะตองไดรับการเสนอชื่อและอนุมัติแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 
นอกจากนี้ยังตองมีคุณสมบัติและประสบการณท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการ
ของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมท้ัง
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค  ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือ
หุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของผูถือหุนอีกท้ัง
ผูแทนของบริษัทมีหนาท่ีกํากับดูแลใหบริษัทยอยและบริษัทรวมมีการเปดเผย
ขอมูลฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหวางบริษัท
ดังกลาวกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหรือการทํา
รายการสําคัญอื่นใดของบริษัทดังกลาวใหครบถวนถูกตอง 
 

9.6 นโยบายและมาตรการการดูแลขอมลูภายใน  

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหาร ในการนําขอมูล
ภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
รวมท้ังการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวงระหวาง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงิน
จะเผยแพรตอสาธารณชนโดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารฝายตาง ๆ ให
เขาใจถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คู
สมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยทุกครั้ง
ตองแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการของบริษัท 
กอนนําสงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุก
ครั้ง และแบบแจงรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย บริษัทจึงกําหนดมาตรฐานและแนวทางการควบคุมการ
ปฏิบัติงานดังตอไปน้ี  

1. กําหนดวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนในการมอบอํานาจใหแกบุคคลท่ีจะกระทําการ
แทนบริษัทท่ีจะกอใหเกิดภาระผูกพัน 
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แกบริษัท และระบุรายละเอียดของการมอบอํานาจหรือ การอนุมัติดําเนินการ
ดังกลาวไวใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  เพื่อใหมีการปฏิบัติภายใตขอบเขต
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

2. จัดทําขอกําหนดวาดวยการควบคุมภายในและอํานาจดําเนินการธุรกิจ 
ซึ่งมีการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจ 

ดําเนินการ และผังกระบวนการขออนุมัติอํานาจดําเนินการโดยแบงเปนอํานาจ
ดําเนินการท่ัวไปอํานาจดําเนินการโดยเฉพาะเพื่อใชในการพิจารณาอนุมัติการ
ดําเนินธุรกิจในเรื่องท่ีมีความสําคัญของบริษัท 

3. มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให
ท่ีทําหนาท่ีดูแลการดําเนินงานในเรื่อง 

ท่ีมีความสําคัญรวมท้ังเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในเรื่องท่ีสําคัญโดย
รายงานตอคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท 

4. บริษัทมีขอกําหนดวาดวยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษรโดยจรรยาบรรณและ  

มีขอกําหนดวาดวยการใหหรือรับทรัพยสิน ความขัดแยงทางผลประโยชน การทํา
ธุรกรรมภายในและภายนอกตอบแทนใดๆ รวมท้ังการบันทึกการายงานและการ
เก็บรักษาขอมูลการใชและการดูแลรักษาขอมูลอิเลคทรอนิกสทรัพยสินทาง
ปญญา      การซื้อขายหลักทรัพย และการใชขอมูลภายในเปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 

9.7 คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี 
 

 บริษัท และบริษัทยอย มีบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั    
เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา 
บัญชี ป 2558 ซึ่งไมมีสวนไดเสียเสียกับบริษัท และบริษัทยอย รวมท้ังผูบริหาร 
และผูถือหุนรายใหญ ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดให 
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของ
สํานักงานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทน 
 

 (1)    คาตอบแทนจากการสอบบญัช ี(audit fee) 
         บริษทัและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี     ใหแก 
   (บาท) 
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 ผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม                        
3,810,000.- 

 สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกับ 

 ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดในรอบป
บัญชีท่ีผานมา                 - ไมมี - 

 

(2).   คาบรกิารอืน่ (non-audit fee) 
        บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งไดแกการ
ตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา 
ใหแก 

 ผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบปบัญชีท่ีผานมา                                                
153,000.-  

 สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกับ 

 ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีท่ีผาน
มา                             - ไม
มี - 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม 
10.1 นโยบายภาพรวม 
  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการจัดทํากิจกรรม 
CSR (Corporate Social   Responsibility) อยางจริงจังตั้งแตเรื่องการศึกษา
โดยการรับนักเรียนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา เขาเรียนระดับ ปวช. สาขาธุรกิจ
คาปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการท่ี ศูนยการเรียน เอส แอนด พี ในระบบ
ทวิภาคี เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสฝกฝนปฏิบัติงานจริงและมีรายไดระหวางเรียนไป
ดวย และการทําโครงการ Kitchen for kids เพ่ือสรางสุขลักษณะท่ีดีใหแกชุมชน 
และเปนการทําใหชุมชนนั้น ๆ เกิดการเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกท้ังยัง
เปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปไดเขารับการพัฒนาจิต ดวยการฝกปฏิบัติธรรม
รวมกันของพนักงานขององคกร สวนดานสิ่งแวดลอมโรงงานของเราไดมีการ
ปรับปรุงระบบคุณภาพมาตรฐานตาง ๆ ใหทันสมัยเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานท้ัง
ในระดับประเทศและระดับสากลอยูเสมอเพื่อความพึงพอใจของลูกคาทุกทาน 
 นอกจากนี้ บริษัทไดรับการเปดเผยรายชื่อ 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความ
โดดเดน ใน การดํา เนิ น ธุรกิ จด าน สิ่ งแวดลอม  สั งคม  และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) ห รื อ ก ลุ ม ห ลั ก ท รั พ ย 
ESG100 ดวยการคัดเลือกจาก 567 บริษัทจดทะเบียน จากสถาบันไทยพัฒน
สถาบันไทยพัฒ น  และสํานักงาน กลต. โดยจะไดรับมอบมอบ ESG100 
Certificate (Environmental Social and Governance) ในโอกาสตอไป 

 

10.2 การดําเนินงาน 
นอกจากการใสใ่จในการคดัสรรวตัถดิุบ และมุ่งพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพแก่ผู้บริโภคแล้ว บริษัทยงัได้ดําเนิน

กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ CSR โดยได้รับคะแนนการประเมิน CSR (CSR Content Index) 
ระดับ  2 (Engaged) และการประเมิน  Anti Corruption (Anti Corruption Content Index) ระดับ  4 (Certified) โดย
สถาบนัไทยพฒัน์ และสํานกังาน กลต. ในปี 2557 ขณะท่ีในปี 2558 ท่ีผ่านมาก็มีการดําเนินการต่อเน่ืองในเร่ืองดงักล่าว
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

10.2.1.  นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญกับการ
ดําเนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานคอรรัปชั่นโดยเปนองคกรท่ีเขารวม
เปนสมาชิกภาคีเครือขายตอตานคอรรัปชั่น และไดรับการรับรองประกาศนียบัตร
การเปนสมาชิกในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
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ทุจริต ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Director : IOD) ต้ั งแ ต ป  2555 แ ล ะไ ด กํ า ห น ด แ น ว ป ฏิ บั ติ ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
จรรยาบรรณใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาวรวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การตอตานคอรรัปชั่นอยางตอเนื่องจนไดรับรางวัลองคกรโปรงใสจาก ป.ป.ช. ใน
ดานความมีคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริตมีความโปรงใสและ
ตรวจสอบไดขององคกร 

 ในสวนของศูนยการเรียน เอส แอนด พี มีการจัดสอนหลักสูตร "โตไปแลว
ไมโกง" เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกของความซ่ือสัตยสุจริตใหกับนักเรียนท่ีจะมา
เปนพนักงานของบริษัทตอไป 
 นอกจากนี้เพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานเขาใจและปฏิบัติอยางตอเน่ืองได
จัดใหมี WB News (Whistleblower News) ในการเผยแพรใหความรูและทํา
ความเขาใจกับพนักงานหรือบุคคลอื่นๆท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับบริษัท
หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทในเรื่องท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
ตอตานคอรรัปชั่นโดยทําสื่อในรูปแบบการตูนท่ีงายตอการทําความเขาใจและ
เผยแพรใน Website ขององคกรเปนประจําทุกเดือน 
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 ท้ังนี้บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยระบุเหตุการณท่ีมีความเสี่ยง
สูงจากการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจประเมินระดับ
ความเส่ียงท้ังโอกาสเกิดและผลกระทบกําหนดมาตรการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่นท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีประเมินไดวิธีวัดความสําเร็จตลอดจน
ทรัพยากรท่ีตองใช เพ่ือลดความเสี่ยงและมีการเฝาติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดขึ้น 
 นอกจากนี้เพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานเขาใจและปฏิบัติอยางตอเน่ืองได
จัดใหมีเวบไซตท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับการตอตานคอรรัปชั่นเปนประจําทุกเดือน โดย
มีการใช กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต เพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยระบุเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงจากการ
ทุจริตและ คอรรัปชั่นท่ีอาจเกิด ขึ้น        จากการดําเนินธุรกิจ ประเมินระดับความ
เสี่ยงท้ังโอกาสเกิดและผลกระทบ กําหนดมาตรการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่นท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีประเมินได วิธีวัดความสําเร็จ ตลอดจน
ทรัพยากรท่ีตองใชเพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝาติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผนกํารบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดขึ้น โดยในป 2558 สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน ไดสรุปผลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นดังนี้ การ
ปองกันการทุจริตไดรอยละ 84 และเรื่องการตรวจสอบการทุจริตได    รอยละ 
80.4 ซึ่งถือวายังมีความเส่ียงในระดับต่ํา สําหรับการดําเนินธุรกิจกับคูคา บริษัท
ไดมีหนังสือแจงใหทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในกาตอตานคอรรัปชั่น 

 

10.2.2.  ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมุงเนนการผลิตสินคา และผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ความ

ปลอดภัยสอดคลองตามกฎหมาย และมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดย
ควบคุมตลอดท้ังหวงโซอาหารตั้งแตคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และการนําไปใช
ของผูบริโภค รวมถึงระบบการสืบยอนกลับขอมูลเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจ
ในคุณภาพและปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑภายใตแบรนด S&P, Premo, 
Delio, Patio โดยมุงม่ันพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับการเจริญเติบโต
ของตลาด และมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลเพื่อตอบสนองท้ังลูกคาภายใน
และภายนอกประเทศ 

 

 (1) สายการผลิตอาหาร 
  สายการผลิตอาหารโรงงานลาดกระบัง มีนโยบายคุณภาพท่ีมุงเนนใน
เรื่องการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพความปลอดภัย สอดคลองตอกฎหมาย และ
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มาตรฐานคุณภาพในระดับสากลโดยควบคุมตลอดทั้งหวงโซอาหารต้ังแตคุณภาพ
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และการนําไปใชของผูบริโภค รวมถึงระบบการสืบยอนกลับ
ขอมูลเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและปลอดภัย 
 ตลอดจนไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพในการผลิตอาหาร
จากหนวยงานภาครัฐ ไดแก GMP และ HACCP จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง รวมท้ังไดผานการตรวจ
ประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา 
(USFDA) โดยครอบคลุมผลิตภัณฑอาหารแชแข็งพรอมบริโภคทันที (Frozen 
Ready to Eat) ประเภทอาหารทะเล และอาหารหวานและยังไดรับมาตรฐานจาก
ภาคองคกรเอกชน ไดแก GMP, HACCP , ISO9001 : 2008 , ISO22000: 
2005 , IFS และ BRC จากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด จากระบบ
มาตรฐานท่ีไดรับดังกลาว เปนสิ่งท่ียืนยันไดวา บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินคา เพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ 
 ในป 2558 ท่ีผานมาสายการผลิตอาหารไดใหความสําคัญมาตรฐาน
การผลิต โดยไดจัดอบรม และสัมนาสัมนาเกี่ยวกับมาตรฐานการเตรียมวัตถุดิบ 
มาตรฐานการเตรียมและการประกอบอาหาร มาตรฐานการเตรียมอาหาร 
มาตรการควบคุมสารกอภูมิแพอาหาร เปนตน 
 
 (2) สายการผลติเบเกอรี ่ 
  สายการผลิตเบเกอรี่ดําเนินการผลิตภายใตระบบงานคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับตามมาตรฐานสากลอยางตอเน่ืองโดยท่ีโรงงานสุขุมวิทไดผานการรับรอง
การผลิตตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ดานระบบการ
จัดการ ดานความปลอดภัยคุณภาพอาหารจากสํานักงานอาหารและยา และจาก
กรมวิชาการเกษตร มีการนํามาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control 
Point (HACCP)  
 นอกจากนี้ห องปฏิบัติการทดสอบทําหนาท่ี  ตรวจสอบ วัตถุ ดิบ 
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปและสิ่งแวดลอมยังไดรับ การรับรองมาตรฐานISO /IEC 
17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตรการแพ ท ยและสํ านั กงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและในสวนโรงงานเบเกอร่ีไดรับการรับรองการผลิตตาม
มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)จากสํานักงานอาหารและยา 
และจากกรมวิชาการเกษตร และไดรับการรับรองระบบบริหารความปลอดภัยของ
อาหาร ISO 22000: 2005 จาก บริษัท  Lloyd ' s Register (LRQA) ซึ่ ง เปน
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มาตรฐานท่ีครอบคลุมในเรื่องของการปฏิบัติท่ีดีของสถานท่ีผลิตความปลอดภัย
อาหาร และระบบการผลิตท่ีสามารถยืนยันถึงคุณภาพและความปลอดภัยจาก
สถานท่ีผลิตจนถึงผูบริโภค  
 ในป 2558 สายการผลิตเบเกอรี่มีอบรม และสัมมนาเกี่ยวกับระบบ 
GMP เบื้องตน การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  การทําความ
เขาใจในขอกําหนดมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 การติดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับลูกจาง
ท่ัวไปและลูกจางเขาทํางานใหม 
 
10.2.3. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอม 

บริษัท ฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมดานตางๆ
อยางตอเนื่อง โดยในป 2558สายการผลิตอาหาร โรงงานลาดกระบัง ไดพิจารณา
เขารวมโครงการเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมอาหาร 
(Clean and Green Technology) โดยมุงเนนท่ีจะลดตนทุนทางดานพลังงาน 
และตนทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูงขึ้น 

อีกท้ังสายการผลิตเบเกอรี่โรงงานบางนา ไดเขารวมโครงการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอม ของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โครงการอุตสาหกรรม
ประหยัดไฟชวยไทยลดใชพลังงานไฟฟาโดยการเปล่ียนมาใชหลอดไฟฟา แบบ 
LED ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) และไดมีการรณรงคลดการใชลังกระดาษ 
โดยการเปลี่ยนมาใชตะกราพลาสติกในการบรรจุผลิตภัณฑในการขนยาย หรือ
ขนสงผลิตภัณฑในโรงงาน 
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10.2.4.  การรวมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
 

(1) ศูนยการเรียน เอส แอนด พี  
จากวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงในเร่ืองของ “คน” ซึ่งมองวา คนใน
บริษัท ไมวาจะอยูท่ีใดก็ตาม จะถือวา 

เปนสมบัติ (Asset) ท่ีสําคัญของบริษัทท่ีตองไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด จึงไดเกิดแนวคิดท่ีสนับสนุนการเรียนในรูปแบบของศูนยการเรียน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท 
จํากัด (มหาชน) เปน 1 ใน 7 สถานประกอบการท่ีมีความพรอมและเหมาะสมท่ีจะ
เปนตนแบบในการจัดตั้งศูนยการเรียน ซึ่งผานการพิจารณาจากสํานักเลขาธิการ
สภาการศึกษา โดยศูนยการเรียน เอส แอนด พี  เปดการศึกษาปแรกในป
การศึกษา 2550 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 2 ประเภท
วิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาคหกรรม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อยกระดับการศึกษาใหกับแรงงานไทยในบริษัท เปนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีศักยภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ผลิตบุคลากรใหตรงกับความ
ตองการของอุตสาหกรรมสายอาหารและการบริการ คาปลีก เขาทํางานในบริษัท
ฯ และสนับสนุนใหบุคคลท่ีมีความสนใจในเรื่องอาหารไดมีโอกาสเรียนรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและ เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท อีกท้ังยังเปนการ
ใหโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนท่ีดอยโอกาสอีกดวย 
 สําหรับป 2558 ท่ีผานมาศูนยการเรียน เอส แอนด พี มีนักเรียนสําเร็จ
การศึกษาไปแลวท้ังหมด 6 รุน นอกจากน้ี ศูนยการเรียน เอส แอนด พี ไดดําเนิน
โครงการความรวมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาระดับตางๆ ท่ัวประเทศ 
ไดแก 

1) ใหทุนการศึกษานักเรียนดอยโอกาสท่ีมาจากกลุมโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห โรงเรียนศึกษาสงเคราะห         ท่ัวประเทศ รวมท้ัง
นักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย โดยบริษัทใหทุน
ศึกษาตอท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ปริญญาตรี โดยนักเรียน/นักศึกษาจะฝกอาชีพควบคูกับการทํางาน 
และหลังจบการศึกษาจะไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจําของ
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บริษัท ซึ่งในป 2558 มีนักเรียนศูนยการเรียนสําเร็จการศึกษาระดับ
ปวช. จํานวน 45 คน และขณะน้ีไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจํา
ของบริษัทเรียบรอยแลว 

2) ความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
โดยการรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพและ
ตางจังหวัดเขามาฝกงาน/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ โดยในป 
2558 มีนักศึกษาทวิภาคีท่ีสําเร็จการฝกงาน/ ฝกอาชีพ รวม 448 คน 
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจํานวนกวา 50 แหง 

3) ความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีในสาขาท่ีเกี่ยวของกับอาหารและบริการ  เพื่อสรางบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถดานธุรกิจอาหารและบริการท่ีตรงกับความ
ตองการของบริษัทซึ่ งสามารถประกอบอาชีพเปน Chef หรือ
ผู บริหารรานอาหาร/เบเกอรี่ชอพได ทันทีหลังจบการศึกษา 
ประกอบดวย 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ

การบริการ รุนท่ี 1 - 4 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาการตลาดธุรกิจ

คาปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ รุนท่ี 1 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร) 

สาขาการตลาดธุรกิจคาปลีก รุนท่ี 2 
ท้ังนี้ ในป 2558 มีนักศึกษาทุนปริญญาตรีท้ังหมดรวม 119 คน โดย
มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 
20 คน  ซึ่งจะไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจําของบริษัทตอไป 

4) ความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 14 แหงในการรับ
นักศึกษาเขามาฝกงานและฝกอาชีพในสถานประกอบการ ไดแก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต ร ศ า ส ต ร 
มห าวิทยาลัย เชี ยงให ม  มห าวิท ยาลัยราช ภัฏสวน สุนั น ท า 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ British Columbia University รวม 
37 คน 
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5) ความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
โดยบริษัท S&P ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานคณะอนุกรรมการรวม
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุม
อาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
กําลังคนสูมาตรฐานสากลตามความตองการของตลาดแรงงาน โดย
มีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือคณะกรรมการรวมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในกลุมอาชีพภาคธุรกิจและ
บริการอาหารกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ 

 

(2) สถานที่ปฏบิตัิธรรมบานไรวา  
 ในป พ.ศ. 2522 คุณแมจํานงค ไรวา ไดมอบบานไรวา ท่ีตําบลบางพระ 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนบานเกิดของทานซึ่งสรางโดยคุณพอสุริยน ไรวา ใหเปน
สถานท่ีปฏิบัติธรรม และเปดหลักสูตรอบรมพัฒนาจิตเปนครั้งแรกใน ป พ.ศ. 2552 
โดยไดเรียนเชิญคุณแมดร.สิริ กรินชัย มาเปนผูเปดหลักสูตรอบรม บานไรวาได
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตมาอยางตอเนื่องและยาวนาน โดยมีหลักสูตรอบรมไม
ต่ํากวา 10 หลักสูตรตอป โดยอนุญาตใหบุคคลท่ัวไปเขารวมการปฏิบัติธรรม
รวมกับพนักงานของบริษัท 
 สําหรับในป 2558 บานไรวามีหลักสูตรอบรมพัฒนาจิต เจริญสมาธิ 
เจริญสติสัมปชัญญะ และวิถีโสดาบัน จํานวน 18 คร้ัง ซึ่งมีพนักงาน และ
บุคคลภายนอกสนใจเขารวมเปนจํานวนมาก รวมท้ังสิ้น 813 ทาน 

 
10.2.5. กจิกรรมเพือ่ประโยชนตอสงัคม และสิง่แวดลอม 
 

(1) โครงการ “Cake A Wish Make A Wish”   
 บริษัทไดจัดโครงการ  “Cake A Wish Make A Wish 2015” เคกนี้
ดวยรักตลอดไป ปท่ี 11 สงมอบความสุขดวยเคกรวม 725 ปอนด ใหแก
ผูดอยโอกาส เด็กกําพรา คนพิการ ผูสูงอายุ รวมถึงผูปวยทหารผานศึก ตามมูลนิธิ
ตาง ๆ ท่ัวกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม25 แหง เพื่อตอบแทนสังคมและแบงปน
ความสุขของทุกป 
 

(2) โครงการ เติมรอยยิ้มใหกัน  
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  บริษัทจัดกิจกรรม “S&P เติมรอยย้ิมใหกัน ป 8” รวมมือกับกองทัพเรือ
ภาคท่ี 1 โดยไดรับเกียรติจากพลเรือโทสุชีพ หวังไมตรี ผูบัญชาการกองทัพเรือ 
ภาคท่ี 1 รวมกันจัดกิจกรรมปลูกปะการัง ณ เกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพ่ือ
เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือ
วันท่ี 30 มีนาคม 2558 เพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
โดยมีพนักงานจิตอาสารวมทํากิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อสรางระบบนิเวศนทาง
ทะเลใหกลับคืนสูธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 

(3) โครงการ S&P kitchen for kids 
 บริษัทฯ ไดสานตอโครงการ S&P Kitchen for Kids ปท่ี 7 ปรับปรุง     
โรงครัวและมอบอุปกรณเครื่องครัวในปนี้ 3 แหงใหกับโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห 26 จังหวัดลําพูน โรงเรียนรมเกลาวัฒนานคร สระแกว รัชมังคลาภิเษก 
จังหวัดสระแกว และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ พรอมท้ังนํา
ผูเชี่ยวชาญแนะนําเรื่องสุขอนามัยใหกับแมครัวและนักเรียนท่ีโรงเรียน พรอม
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และมอบโรงเพาะเห็ดใหกับทางโรงเรียนเพ่ือสงเสริม
การทําเกษตรยั่งยืนตอไป ซึ่งปนี้โครงการ S&P Kitchen for kids ไดรับรางวัล 
Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ดานความรับผิดชอบตอ
สังคมประเภท Social Empowerment (การเสริมสรางพลังทางสังคม) และในปนี้
ไดมีการตรวจติดตามผลการดูแลรักษาโรงครัว และประเมินผลสําหรับโรงเรียนท่ี
ไดเขาไปปรับปรุงอีกจํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน 
เชียงราย โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะหลพบุรี 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ชัยนาท และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห จันทบุรี 
เพ่ือใหโครงการมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

(4) รวมสงกาํลงัใจใหผูประสบภัยแผนดินไหว ประเทศเนปาล 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 

หนา  94  

บริษัทฯ ไดมอบผลิตภัณฑคุกกี้ เอส แอนด พี เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
จากเหตุการณแผนดินไหวประเทศเนปาล มูลคา 1,735,100 บาท ผานกองพัน
ทหารราบท่ี 1 มหาดเล็กรักษาพระองค และยังมอบเงินเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
จากเหตุการณเดียวกันนี้ผานสภากาชาดไทยจํานวน 100,000 บาท  

 

(5) เฉลิมฉลองเทศกาลไหวพระจนัทร 

บริษัทฯ นําขนมไหวพระจันทรยักษ ลวดลายมังกร สัญลักษณแหงโชค
ลาภและความมีอํานาจ น้ําหนักรวม 109 กิโลกรัม รวมงานประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรมวันไหวพระจันทร ณ บริเวณซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา เขตสัมพันธวงศ เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2558 
 

(6) การสนบัสนุนงานวิ่งการกุศล Ghost Run 2015 

บริษัทสนับสนุนงานวิ่งการกุศล Ghost Run 2015 ณ บริเวณยานราช
ประสงค เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 ซึ่งจดัขึ้นโดยชมรม Social Connect โดย
รายไดหลักหักคาใชจายจะทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพ่ือสมทบโครงการสนับสนุนดานการศึกษาใหเด็กดอยโอกาสในพ้ืนท่ี 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
 

(7) โครงการอบรมวชิาชพีเพื่อการพัฒนาแบบไรรอยตอ 
บริษัทฯ รวมโครงการอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาแบบไรรอยตอ จัด

ฝกอบรมวิชาชีพใหผูตองขังชายดวยการสอนทําอาหาร ณ ศูนยฝกอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบานกรุณา สําหรับใชในการดําเนินชีวิตหลังพนโทษ เพ่ือเปน
ประโยชนตอการนําไปประกอบอาชีพ หารายไดเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว
ตั้งแตวันนี้จนถึงวันขางหนา เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 

 

(8) มอบหนงัสอืตาํราอาหาร “เมนูโปรดของนองวยัเรยีน”  
บริษัทฯ เห็นความสําคัญดานโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน จัดทํา

หนังสือตําราอาหารเมนูจานโปรดของนอยวัยเรียน มอบใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
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11. ระบบการควบคมุภายในและบรหิารจัดการความเสีย่ง 
  
11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในของ
บรษิัท 
 บริษัทตระหนักเสมอวาการควบคุมภายในเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการท่ี
จะปองกัน และควบคุมการทํางานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
การควบคมุภายในท่ีดีจะทําใหระบบการทํางานของบริษัทมีความถูกตองโปรงใส 
ตรวจสอบได และสามารถลดหรือปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึง
ไดมีการพัฒนาระบบการควบคมุภายในใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยาง
ตอเนื่อง  โดยจัดทําเปนคูมือ "ขอกาํหนดระบบการควบคมุภายใน" เปนลายลักษณ
อักษร ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกระบบใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติและหลักการในการตรวจสอบติดตามการประเมินผล การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอยางทันเวลาและเพื่อใหพนักงานสามารถนําไปปฏิบัติไดท่ัวท้ังองคกร 
ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทนําไปสูการเติบโตอยาง
ยั่งยืนขององคกรตอไป การกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ เพ่ือใหม่ันใจ
ไดวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคโดยรวมของบริษัท ท้ังในดาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย หรือการทุจริตในหนวยงาน ความ
เชื่อถือไดของรายงาน การเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ อีกดวย  

 ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและดูแลใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานอยางมีความเปนอิสระ เท่ียงธรรมสามารถ ทําหนาท่ีตรวจสอบ 
และถวงดุลไดอยางเต็มท่ี โดยใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเป
นประจํา เพ่ือท่ีคณะกรรมการตรวจสอบสามารถให คําแนะนําท่ีจําเปนและเพื่อ
ม่ันใจไดวาระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอันเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนสามารถท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ 
และกลยุทธของบริษัทได 
 สําหรับกรอบการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายในใชยึดถือ และอางอิงใน
การปฏิบัติงาน คือ Internal Control Integrated Framework ของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
(COSO) มีดังนี้ 
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1.  องคกรและสภาพแวดลอม 

บริษัทไดจัดใหมีการทํา Strategic Plan ประจําป โดยมีการทบทวน
เปาหมายการปฏิบัติงานวามีการปฏิบัติงานท่ีมีการควบคุมติดตาม และรายงานผล
ใหเปนไปตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมท้ังมีการจัดตั้ง
คณะทํางานในเรื่องตางๆโดยคัดเลือกบุคคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและ
ความชํานาญในแตละสายงาน เพ่ือมากําหนดแนวทางใหพนักงานไดปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกับเปาหมาย และใช Key Performance Indicator (KPI’s) 
เปนเครื่องมือในการประเมินผลพนักงาน และจัดทําคูมือระเบียบเกี่ยวกับการ
ทํางานและจรรยาบรรณเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ และพนักงาน
ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดดวยความซื่อสัตยสุจริต และโปรงใส นอกจากนี้ บริษัท
ยังจัดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงานอยางตอเนือง รวมท้ังสงเสริมใหเขาอบรม
สัมมนาท่ีสอดคลองตามหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานอีกดวย  
 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 

หนา  97  

2. การกาํหนดวตัถปุระสงค 

บริษัทไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของระบบการควบคุมภายในไว
ในคูมือขอกําหนดระบควบคุมภายในไวอยางชัดเจน รวมท้ังกลยุทธดานการ
ปฏิบัติงาน ดานการรายงาน ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ
ตาง ๆ ซึ่งบันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยสอดคลองกับเปาหมายหลักหรือพันธกิจ
ในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดเพื่อใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือ
และแนวทางในการบริหารและควมคุมอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยาง
โปรงใสและตรวจสอบได ซึ่ งสามารถสรางความเช่ือถือใหแกผู เกี่ยวของ 
นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธและวัตถุประสงคให
สอดคลองกับสภาพแวดลอม และปจจัยเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางทันเวลาและ
สมํ่าเสมอ 
 

  3.   การบงชี้เหตุการณ 

  บริษัทไดระบุตัวบงชี้เหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอาจสงผล
เสียหายตอวัตถุประสงคในระดับองคกรและระดับปฏิบัติการของบริษัทไวอยาง
เหมาะสมเปนระบบ การคาดการณปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นไดรวมท้ังระบุโอกาส ท่ี
เอื้ออํานวยตอวัตถุประสงคทางดานบวกไวดวย โดยพิจารณาจากแหลงความเสี่ยง
ภายนอกและภายในบริษัทและยังมีการติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหม่ันใจวา 
บริษัทมีการระบุปจจัยเสี่ยงท่ีครอบคลุมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมใน
แตละระดับ รวมทั้งมีการรายงานตอผูบริหารหรือผูเกี่ยวของใหรับทราบอยูเสมอ 
 

 4.  การประเมินความเสี่ยง 
บริษัทกําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงท่ีชัดเจนสําหรับการปฏิบัติงาน การ
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใช         ทางการเงิน รวมท้ังการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของท้ังหมดโดยกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับ
ไดไวอยางเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุ วัตถุประสงค
ขององคกร และกําหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งบริษัทไดประเมินปจจัย
เสี่ยงท้ังในระดับ องคกร ระดับแผนกและระดับปฏิบัติการ รวมท้ัง มีการประเมิน
ความเสี่ยงอยางเปนระบบเพื่อตรวจสอบความมีนัยสําคัญของปจจัยเสี่ยงดังกลาว 
รวมท้ังไดระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงทีมีนัยสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
และกฎระเบียบ, เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมไวดวย 
  

 5.  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
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บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงและมีกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเปนระบบตอเน่ือง ซึ่งมุง     เนนการพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)          
โดย กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและกลยุทธในการตอบสนองตอความเสี่ยงใน
แตละระดับเพื่อใหม่ันใจไดวาบริษัทไดมีการพิจารณาทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลท่ีสุด โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงมากเปนอันดับ
แรก และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสูง และปานกลาง
ตามลําดับ เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบในภาพรวมท่ีจะเกิดเหตุการณนั้น รวมท้ัง
ยังมีมาตรการควบคุมภายในท่ีดี มีประสิทธิภาพเหมาะสมท่ีจะจัดการกับความเสียง
ท่ีเปลียนแปลง 
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  6. กิจกรรมควบคุม 
  บริษัทไดมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตําแหนง
งานอยางชัดเจน และมีการจัดทํา "ขอกําหนดการ ควบคุมภายในและอํานาจ
ดําเนินการทางธุรกิจ" ใหทุกหนวยงานสําหรับใชในการปฏิบัติงาน และมีการ
ทบทวน แกไข เพื่อใหขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกร 
และการปฏิบัติงานในปจจุบัน โดยใหแตละหนาท่ี สามารถคานอํานาจหรือ
สามารถตรวจสอบยอนกลับได รวมท้ังมีกระบวนการการสอบทานผลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ คูมือ ขอกําหนดการควบคุมภายใน
และอํานาจดําเนินการ และคูมือการปฏิบัติงานตางๆอยาง สมํ่าเสมอ เพื่อใหม่ันใจ
วาการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมและการปฏิบัติงาน
ไดอยางมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทมีการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและท้ังหมด ไดแก การแบงแยกหนาท่ี, การสอบทาน การควบคุมการ
เขาถึงสารสนเทศในแตละระดับ, การกําหนดมาตรการปองกันการรั่วไหลของ
ขอมูลท่ีสําคัญ การกําหนดรหัสผานและการมีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองยอนหลังได และมีการ Back up ขอมูลอยางเหมาะสมโดย
มีการสื่อสารใหแก พนักงานทุกระดับรับทราบเพ่ือปฏิบัติตามอยางเครงครัด  
 

7.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
บริษัทสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหขอมูลตางๆ มีความถูกตองและเปนปจจุบัน โดยไดนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความปลอดภัยของขอมูล ต้ังแต
การรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูล การรายงาน จัดเก็บ และติดตามผลใหขอมูล
ท่ีมีคุณภาพท้ังดานความถูกตอง ครบถวนและเพียงพอ ภายในเวลาท่ีเหมาะสม
เพื่อใหการปฏิบัติงานและการนําขอมูลท่ีสําคัญไปใชเปนรายงานขอมูลประกอบ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมท้ังมีการกําหนด
นโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการBack upขอมูลอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้จัดใหมีระบบ Intranet เพื่อเปนชองทางการสื่อสารภายใน
องคกร ในการเผยแพรนโยบาย กฎระเบียบคําสั่ง คูมืออํานาจดําเนินการ และคูมือ
การปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการสื่อสารความเคลือนไหวขององคกรและเรื่องท่ีมี
ความสําคัญตางๆท้ังนี้บริษัทจัดใหมีเว็บไซตของสวนงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อเปน
ชองทางในการติดตอและชี้แจงขอมูลขาวสารกับนักลงทุน และมีชองทางการรับ
ขอรองเรียนจากพนักงานผาน Whistleline@snpfood.com ในปนี้บริษัทได



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 

หนา  100  

พิจารณานําโปรแกรมสําเร็จรูป ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช
ในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน 

 

8.  การติดตาม  
  บริษัทมีการติดตามผลอยางตอเนื่องและประเมินผลการควบคุม
ภายในอยางเปนอิสระ โดยกําหนดมาตรฐานการติดตามท่ีมีประสิทธิผล มีการ
เปรียบเทียบผลสําเร็จกับเปาหมายหรือตัวชี้วด (KPIs.) ขององคกรและครอบคลุม
ถึงการติดตามผลการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชาโดยหัวหนางานและการ
ตรวจประเมินจากหนวยงาน ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการประเมินและสื่อสาร
ขอบกพรองของการควบคุมภายในใหกับผูเกี่ยวของไดอยางเหมาะสมทันเวลา 
เพ่ือหาแนวทางการแกไขท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยางทันเวลา  
 

11.2  หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท  
 นางเชอรลี่  สวางคง ผูจัดการฝายประจําสํานักงานตรวจสอบ ซึ่งมี
คุณสมบัติและความสามารถตามท่ีกําหนดไว 
  (รายละเอียดของหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏใน
เอกสารแนบ)  
 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 

หนา  101  

11.3  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท  

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) ไดแตงตั้ง
กรรมการอิสระเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน โดยมี นางสาว คัทลียา แสง
ศาสตรา เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และ
นายปยะ ซอโสตถิกุล เปนกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย 
ระเบียบ คําสั่ ง การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทาง
ผลประโยชนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการพิจารณาเสนอ
แตงตั้ง และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

 เพ่ือใหบรรลุถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบดังกลาวขางตน ในป 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีผูตรวจสอบภายในและฝาย
ท่ีเกี่ยวของ จํานวน 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมอยางสมํ่าเสมอ 
และมีการประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการรวมประชุมดวย 1 ครั้ง ซึ่ง
สรุปสาระสําคัญในการประชุมได ดังนี้ 

 1.  การสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาส
และประจําป 2558 
  โดยมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีผูตรวจสอบภายในผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน และฝายจัดการอื่น ทีเกี่ยวของเพื่อพิจารณาสอบทานขอมูล 
หลักฐาน และระบบบัญชีรวมท้ังไดซักถามและไดรับคําชี้แจงเปนท่ีพอใจใน
รายการท่ีเปนสาระสําคัญเชน การดอยคาของสินทรัพย การประมาณการ
คาใชจาย การดําเนินงานในและตางประเทศ การปองกันการทุจริต เปนตน 
เพื่อใหไดงบการเงินท่ีนาเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทยท่ีออกตามพระราชบัญญัติการบัญชีและมีการ
เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจรวมท้ังไดมีการติดตามการปรับปรุงบัญชีตามขอสังเกตของผูสอบ
บัญชีโดยฝายบัญชีเห็นชอบในทุกประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญสงผลใหผูสอบบัญชี
แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม  
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 เม่ือสอบทานเปนท่ีพอใจแลว คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดใหความ
เห็นชอบตอรายงานของผูสอบบัญชีงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษัทและงบการเงินรวมดังกลาวเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติกอนนําเสนอขออนุมัติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป 
 

 2.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
  ไดมีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบงาน
คอมพิวเตอรท่ีใชในการบันทึกขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานตามขอกําหนด
การควบคุมภายในและอํานาจหนาท่ีดําเนินการของบริษัทมีความเห็นวาบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับการประเมินของผูสอบ
บัญชีท่ีไมไดตั้งขอสังเกตท่ีเปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
  อยางไรก็ตาม ในป 2558 ไดมีโครงการท่ีจะนําโปรแกรมสําเร็จรูป 
ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อพัฒนาระบบการประมวลผลดาน
คอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึน 
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3.  การสอบทานการตรวจสอบภายใน  
  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนท่ีไดรับอนุมัติ พบวาผลการปฏิบัติงานไดเกินเปาหมายในดาน การพัฒนา
งานใหเปนไปตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว คือ การตรวจสอบอยางสรางสรรคเพื่อให
เกิดมูลคาเพิ่มในองคกรตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถกําหนดพันธกิจ 
กลยุทธและวางแผนไดสําเร็จตามเปาหมายเปนสวนใหญซึ่งพิจารณาไดจาก
สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสท่ีมีการเสนอสิ่งท่ีตรวจพบ และมีความเห็น
รวมกันกับหนวยงานรับตรวจในการกําหนดมาตรการแกไขติดตามผลทําให
หนวยงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ไดกําหนดการ
ประกันคุณภาพภายในบริษัทโดยใหหนวยงานรับตรวจเปนผูประเมิน เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของผูตรวจสอบภายในซ่ึงไดผลวามีคุณภาพ
เปนท่ีนาพอใจโดยไดนําขอเสนอแนะของหนวยงานรับตรวจมาปรับปรุงงาน
ตรวจสอบใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 

 4.  การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
  ไดมีการสอบทานกับหนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ
พบวาหนวยงานรับตรวจมีการปฏิบัติ ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี
กําหนดไวเปนท่ีนาพอใจ ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติตางไปบางก็จะมีการติดตามให
แกไขโดยเร็วนอกจากนี้ยังไดมีวาระในการพิจารณาการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
มาตรฐานบัญชี และเรื่องอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทในแตละ 
ไตรมาสเพื่อใหมีการศึกษาและใหความเห็นตอการกําหนดแนวปฏิบัติของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานอยางเหมาะสมกับธุรกิจ
ของบริษัท 
  

 5.  การประเมินการบริหารความเสี่ยง  
  ในปนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินการ
บริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพบวามีการปฏิบัติ
สอดคลองกับขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมและติดตามและมี
การจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงท่ีเปนสาระสําคัญใหลดลงเปนท่ี
ยอมรับไดซึ่งเห็นไดจากผลการดําเนินงานท่ีเติบโตของรายไดรวมดีกวาปกอน ๆ 
อยางตอเนื่อง โดยปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ ๆ ไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
นอกจากนี้บริษัทยังกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงของโครงการขยายและ
โครง การใหมท่ีสําคัญ ในเรื่องการคาดการณปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญและ
กําหนดแนวทางท่ีจะใชลดความเสี่ยงใหนอยลง เม่ือจะเกิดปจจัยเสี่ยงตามท่ี
คาดการณไว 
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 6.  การสอบ ท าน รายการระห ว างกั น และรายการขั ด แย งท าง
ผลประโยชน  
  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานกับผูเกี่ยวของซึ่งความเหมาะสม
และความเพียงพอในการตรวจสอบรายการะหวางกันรวม ถึงรายการเกี่ยวโยงท่ี
อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนประจําทุกไตรมาสพบวาในป 
2558 การทํารายการระหวางกันจะมีลักษณะท่ีเปนธุรกรรมการคาตามปกติ และ
รายการเกี่ยวโยงก็เปนรายการปกติตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยซึ่งไดเปดเผยรายการดังกลาวไวอยางเพียงพอในรายงานประจําปแลว  
 

7.  การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
  บริษัทมีความมุงม่ันในการบริหารงานโดยยึดหลักในการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบไดอยางมีจริยธรรม อีกท้ังยังมี
ชองทางการรองเรียนท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณ
(Whistle Blower) เพื่อเปน การสรางความเชื่อม่ันใหกับผูถือหุนและผูมีสวนได
สวนเสีย ซึ่งในป 2558 มีการรองเรียนในเรื่อง การไมปฏิบัติตามระเบียบ การ
ทุจริตเปนจํานวนไมมาก และมีการสอบสวนตามระเบียบเสร็จสิ้นทุกเรื่อง และมี
การจัดกิกรรมเพื่อสื่อสารใหพนักงานทุกระดับมีความเขาใจและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  โดยเฉพาะในเรื่องการตอตานคอรรับชั่น  ท้ังยังมีการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งสงผลใหงานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาเชิง
ปองกันมากขึ้น  
 
 8.  การพจิารณาเสนอแตงตัง้และคาตอบแทนของผูสอบบญัช ี 

  ไดมีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของ
ผูสอบบัญชีแลวเห็นวามีความเหมาะสม จึงไดใหความเห็นชอบให บริษัท ดีลอยท 
ทูช โทมัทสุ ไชยยศ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีกหนึ่งป และจะเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอท่ีประชุมผูถือหุน
สามัญ อนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559  
  อน่ึง เพื่อใหการกํากับดูแลงานตรวจสอบใหมีความเท่ียงธรรมและ
เปนอิสระจากฝายจัดการไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ
หนึ่งครั้ง  ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวาไดรับความรวมมือเปนอยางดีรวมท้ังมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอยางเหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูตรวจสอบภายใน
และผูสอบบัญชีสามารถเขาพบ เพื่อปรึกษาหารือไดตลอดเวลา รวมท้ังไดมีการให
ความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบใหทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ไดมาตรฐานย่ิงขึ้น 
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       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

               - คัทลียา แสงศาสตรา - 
 

         (นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)  
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12.     รายการระหวางกนั 
               ในป 2558 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของบางรายการ  อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ  มีรายละเอียดรายการระหวางกันในป 2558 
และป  2557 สรุปไดดังนี้ 
 

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
1. บจ.เอส แอนด 
พ ี 

เปนบริษัทยอย โดยบริษทัฯถือ
หุน 80%  - เชาพื้นที ่      996,000.00 

 
918,000.00 

GB ดําเนินธุรกิจทางดานดูแลการ
ลงทุนของกลุม S&P 

   โกลเบลิ (GB) 
และมีกรรมการรวมกันถือหุน 
20%     ตั้งแตเดือน มิถุนายน 2556    

ที่ตางประเทศ  มีความจําเปนใชพื้นที่
สํานักงานบางสวน

    
   ไดเชาพืนที บางสวน เพือเปน

สํานักงานบริษัท ที่   
ซึงบริษัทฯ ไดพิจารณาตามสัดสวน

พื้นที่แลวเห็นวาเปน 

  
(* การถือหุนของกรรมการ
ดังกลาว เพื่อ 

   อาคารอิตัลไทยทาวเวอร ชั้น 23 
ตามขอตกลงการเชา   

อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียง
กับอัตราคาเชาของ

  
เพิ่มศักยภาพในการรวมลงทุน
กับบริษัท

   มีระยะเวลาเปนปตอป เริมตังแต 
วันที่ 1 เมษายน    

สํานักงานใกลเคียงกันเปนเกณฑตาม
มูลคายุติธรรม

  
ตางประเทศ โดยอาศัยชอืเสียง
ของ     ถึงวันที่ 31 มีนาคม     

  กรรมการ)       

     - คาจางบรหิารงาน 
 

1,200,000.00 
 

1,200,000.00 
GB ดําเนินธุรกิจทางดานดูแลการ

ลงทุนของกลุม S&P 

    
   ไดจางบริหารงานดาน การเงิน 

บัญชี บุคคล กฏหมาย   
ทีตางประเทศ  มีความจําเปนตองมี

การบริหารงาน

    
   และอืน ๆ มีระยะเวลาเปนปตอป

เริ่มตั้งแต วันที่ 1   
และปดบัญช ีซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณา

แลวเห็นวาเปน
        เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม   

อัตราทีสมเหตุสมผล และเทียบเคียง
กับอัตราคาจาง

      
ของผูใหบริการทีดําเนินการใกลเคียง

กันเปนเกณฑ
      ตามมูลคายุติธรรม 
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ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

    
 - ขายวตัถดุบิสวนผสมและวสัดุ
อปุกรณ        29,926.42 

 
112,103.21 

 GB ดําเนินธุรกิจดานบริหารจัดการ
รานสาขา

    
   บริษัทฯไดมีการขายวตัถุดิบ

สวนผสมและวัสดุอุปกรณ   
ตางประเทศมีความจําเปนตองจัดซือ

วัตถุดิบสวนผสม

    
   ให GB เพื่อสงใหแกรานสาขา

ตางประเทศใชในการ   
และวัสดุอุปกรณใหแกรานสาขา

ตางประเทศเพื่อใชใน 
    

   เปดและดําเนินกิจการ ซึงเปน
รายการปกติและ   

การดําเนินกิจการซึงเปนรายการ
ตามปกติธุรกิจโดยถือ 

    
   ตอเนืองตามทีไดมอบสิทธิให

บริหารจัดการรานสาขา   ตามราคาตลาดทั่วไปเปนเกณฑ 
       ตางประเทศ     

2. บจ.เอส. อาร.  
เปนบริษัทที่เกี่ยวของอื่น   โดย
กรรมการ  - เชาพื้นที ่     432,000.00     432,000.00 

เนื่องจากหองชุดที่เชาดังกลาวอยูใกล
สถานที่ตั้งสาขา 

   เอสเตท (SR) 
รวมกันถือหุน 100%   และมี
กรรมการ  

    ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดเชา
หองพักในหองชุด   

   เมืองทอง, มอลล งามวงศวาน, 
พันธุทิพย งามวงศวาน 

  รวมกัน 
    คอนโดมิเนียมจํานวน 9 หอง ใน
เมืองทอง แจง   

   และมีความจําเปนตองจัดหาที่พักให
พนักงานสาขาอยู 

    
   วัฒนะ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้น

เดิมเปนปกติและ   
  อาศัยในขณะปฏิบัติหนาที่  โดยเปน

เกณฑตามนโยบาย 

    
   ตอเนื่อง  ตามสัญญาเชามี

ระยะเวลาปตอป เริ่มตั้งแต   
ที่บริษัทกําหนด และพิจารณาเห็นวา

เปนอัตราที่สมเหตุ 

    
   วันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของ
ทุกป มีอัตราคาเชา   

สมผล   และเทียบเคียงกับอัตราคาเชา
ของหองชุดที่ 

        เดือนละ 4,000 บาท/หอง   ใกลเคียงกันเปนเกณฑ 
3. บมจ.ไมเนอร
ฟูด 

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนราย
ใหญ  - ขายวตัถดุบิสวนผสม 30,395,572.50 18,397,355.42 

 บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกัน
ทางธุรกิจและเพื่อ 
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ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

  กรุป (MFG)   
   บริษัทฯไดมีการขายวตัถุดิบ

สวนผสมอาหารให MFG   
 ประโยชนสงูสุดของทั้งสองฝาย โดย

ถือตามราคาตลาด 
        ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง    และมูลคายตุิธรรมเปนเกณฑ 
     - คาบริการ 2,640,075.00                   -    

    
  บริษัทไดมีการจายคาบริการที่

ปรึกษาทางธุรกิจ     
       ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง     

4. บจ.ไมเนอร ดี
ควิ 

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนราย
ใหญ  - ขายวตัถดุบิสวนผสม 15,224,375.00 12,654,240.00 

 บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกัน
ทางธุรกิจและเพื่อ 

(DQ)   
   บริษัทฯไดมีการขายวตัถุดิบ

สวนผสมอาหารให DQ   
 ประโยชนสงูสุดของทั้งสองฝาย  โดย

ถือตามราคาตลาด 
        ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง    และมูลคายตุิธรรมเปนเกณฑ 
5. บจ.ไมเนอร 
แดรี ่

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนราย
ใหญ  - ขายวตัถดุบิสวนผสม   1,697,787.89 2,079,719.60 

 บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกัน
ทางธุรกิจและเพื่อ 

(MD)   
   บริษัทฯไดมีการขายวตัถุดิบ

สวนผสมอาหารให MD   
 ประโยชนสงูสุดของทั้งสองฝาย  โดย

ถือตามราคาตลาด 
        ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง    และมูลคายตุิธรรมเปนเกณฑ 

     - ซื้อสนิคา 3,509,110.40   1,435,710.00 
บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกัน

ทางธุรกิจและเพื่อ 

    
   บริษัทฯไดมีการซื้อสินคา จาก 

MD   
 ประโยชนสงูสุดของทั้งสองฝาย  โดย

ถือตามราคาตลาด 
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ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
          ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง    และมูลคายตุิธรรมเปนเกณฑ 

6. บจ.สเวนเซนส 
เปนบริษัทยอยของผูถือหุนราย
ใหญ  - ขายวตัถดุบิสวนผสม 33,550,560.00 33,859,950.00 

บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกัน
ทางธุรกิจและเพื่อ 

(ไทย) (SW)   
   บริษัทฯไดมีการขายวตัถุดิบ

สวนผสมอาหารให SW   
 ประโยชนสงูสุดของทั้งสองฝาย  โดย

ถือตามราคาตลาด 
        ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง    และมูลคายตุิธรรมเปนเกณฑ 
          

7. บจ.เอส.แอล. 
เปนบริษัทยอยของผูถือหุนราย
ใหญ  - ขายวตัถดุบิสวนผสม 3,044,920.00   2,746,476.00 

บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกัน
ทางธุรกิจและเพื่อ 

อาร.ท ี(SLRT)   
   บริษัทฯไดมีการขายวตัถุดิบ

สวนผสมอาหารให SLRT   
 ประโยชนสงูสุดของทั้งสองฝาย  โดย

ถือตามราคาตลาด 
        ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง    และมูลคายตุิธรรมเปนเกณฑ 
            

8. บจ.เดอะคอฟ
ฟคลบั 

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนราย
ใหญ  - ขายวตัถดุบิสวนผสม     204,072.00   146,850.00 

 บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกัน
ทางธุรกิจและเพื่อ 

 (ประเทศไทย) 
(CFC)   

    บริษัทฯไดมีการขายวตัถุดิบ
สวนผสมอาหารให CFC   

 ประโยชนสงูสุดของทั้งสองฝาย  โดย
ถือตามราคาตลาด 

            ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง    และมูลคายตุิธรรมเปนเกณฑ 
            

9. บจ.ซีเลค็ เปนบริษัทยอยของผูถือหุนราย  - ขายสินคาสาํเร็จรปู     476,721.17                   -   บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกัน
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ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
เซอรวสิ ใหญ ทางธุรกิจและเพื่อ

พารเนอร (SSP)   
   บริษัทฯไดมีการขายสนิคา

สําเร็จรูปให SSP   
 ประโยชนสงูสุดของทั้งสองฝาย  โดย

ถือตามราคาตลาด 
        ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง    และมูลคายตุิธรรมเปนเกณฑ 
          

10. บจ.ไมเนอร 
ชสี 

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนราย
ใหญ  - ซื้อวตัถดุบิสวนผสม   7,544,289.16 5,845,465.00 

 บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกัน
ทางธุรกิจและเพื่อ 

    
   บริษัทฯไดมีการซื้อวัตถุดิบ

สวนผสมอาหารให SLRT   
 ประโยชนสงูสุดของทั้งสองฝาย  โดย

ถือตามราคาตลาด 
        ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง    และมูลคายตุิธรรมเปนเกณฑ 
            

11. บมจ. ซคีอน 
เปนบริษัทที่เกี่ยวของอื่น   โดย
มีกรรมการ  - เชาพื้นที่  4,149,213.34   4,459,181.56 

บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกัน
ทางธุรกิจและเพื่อ 

 ดเีวลลอปเมนท รวมกัน 
   ตั้งแตป 2547 บริษัทฯ ไดเชาและ
ใชประโยชนพื้นที่   

 ประโยชนสงูสุดของทั้งสองฝาย  โดย
ถือตามราคาตลาด 

    
  บางสวนภายในศูนยการคาซีคอน 

สแควร ศรีนครินทร      และมูลคายตุิธรรมเปนเกณฑ 

    
   เนื้อที่ 114.92 ตรม. เพื่อประกอบ
ธุรกิจจําหนาย       



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  87  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

    
  เบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่ม 

ภายใตชื่อ       

    
  ราน เอส แอนด พี ซึ่งเปนรายการ

ที่เกิดขึ้นเดิมเปน       

    
  ปกติและตอเนื่อง ตามสัญญาเชา

พื้นที่และสัญญา       

    
   บริการมีระยะเวลา 3 ป สําหรับป 
2558 อัตราคาเชา       

    
  และคาบริการเดือนละ 

242,883.42 บาท รวมเปน       

    
   เงินทั้งสิ้น 2,914,601.04 บาท 
และคาสาธารณูปโภค       

    
   รวมเปนเงิน 277,267.63 บาท 
โดยคาเชาและ       

    
   คาบริการปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอ
ป       

    
   ตั้งแตป 2536 บริษัทฯ ไดเชาและ
ใชประโยชนพื้นที่       

    
  บางสวนภายในศูนยการคาซีคอน 

บางแค เนื้อที่       

    
   350 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจ
จําหนายเบเกอรี่ กาแฟ       



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  88  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

    
  กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใตชื่อ

ราน เอส แอนด พี       

    
  ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปน

ปกติและตอเนื่อง       

    
  ตามสัญญาเชาพื้นที่และสัญญา

บริการมีระยะเวลา 3 ป       

    
   สําหรับป 2558 อัตราคาเชาและ
คาบริการเดือนละ       

    
   72,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
864,000 บาท       

    
  และคาสาธารณูปโภค รวมเปนเงิน 

93,344.67 บาท       

    
  โดยคาเชาและคาบริการปรับ

เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป       
              
กรรมการ
บรษิทั           

12. นางภทัรา   
เปนกรรมการและผูถือหุนราย
ใหญ  - เชาพื้นที ่     240,000.00   240,000.00 

บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชพื้นที่
โกดังขนาดใหญ เพื่อ 

    ศลิาออน ในบริษัท 
    ตั้งแตป 2542  บริษัทฯ ไดเชาและ
ใชประโยชนจาก   

จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระ
วัสดุเหลือใช  ซึ่ง 

        ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร  และอาคารโกดัง   
ที่ดินและโกดังดังกลาวอยูใกลกับ

สํานักงานบริษัท ทําให 
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หนา  89  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
เนื้อที่  390  ตรม. 

    
   ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา   เพื่อเก็บ

เอกสารบัญชี  และ   
สะดวกตอขนสงจัดเก็บและนําสัมภาระ

วัสดุดังกลาว ซึ่ง 

    
   สัมภาระวัสดุเหลือใชตาง ๆ ซึ่ง

เปนรายการที่เกิดขึ้น   
ไดแก ตู ชั้นโชวตาง ๆ มาใชใน

กิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได 

    
   เดิมเปนปกติและตอเนื่อง ตาม

สัญญาเชามีระยะเวลา   
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของ

รายการสมเหตุสมผล 

    
    ปตอป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 31 มีนาคม   

และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของ
ที่ดินและโกดังที่ใกล 

    
   ของทุกป  มีอัตราคาเชาเดือนละ  

20,000  บาท   เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม 
          

       - เชาพื้นที ่     180,000.00                   -  
บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดิน

และอาคาร รานอาหาร 

      
    ตั้งแตมีนาคม 2548 บริษัทไดเชา
ที่ดินและอาคาร   

บานพักตากอากาศ เพื่อใชประกอบ
กิจการรานอาหาร   

      
    รานอาหาร  บานพักตากอากาศ  

ตั้งอยูเลขที่ 9 ซอย   
พักอาศัย และสันทนาการแกพนักงาน

ของบริษัท 

      
   ซอยสถิตยจอมพล ถนนเจิมจอม

พล ตําบลศรีราชา   
ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา

มูลคาของรายการ 

      
   อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รวมทั้งสวนควบและ   
และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับ

อัตราคาเชาของที่ดิน 
          เครื่องอุปกรณ จากคณะบุคคล   อาคารที่ใกลเคียงกันเปนเกณฑตาม



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  90  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ระหวางนางภัทรา มูลคายุติธรรม

      
    ศิลาออน, รอยโทวรากร ไรวา, 
นายขจรเดช ไรวา      

      
   และนายประเวศวุฒิ ไรวา เพื่อใช

ประกอบกิจการ     

      
   รานอาหารพักอาศัย และสันทนา

การแกพนักงาน     

      
   ของบริษัท ซึ่งตอมาไดรับโอนสิทธิ

จากคณะบุคคล     

  
 
 
12. นางภทัรา 
    ศลิาออน 
(ตอ) 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ดังกลาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2558   ซึ่งเปน 
    รายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและ
ตอเนื่อง ตาม 
 
    สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป 
เริ่มตั้งแตวันที่ 
    1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
ของทุกป โดยมี 
    อัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท 
ชําระเดือนแรก 
    ในเดือนเมษยน 2558 
 

  47,500.00  -

  
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดิน

และอาคาร เพื่อใชใน 
กิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได

พิจารณาแลวเห็นวามูลคา 
ของรายการสมเหตุสมผลและ



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  91  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เชาพืน้ที ่
     บานพักรับรอง สูง 2 ชั้น ตั้งอยู
เลขที่ 139/2 หมูที่ 4 
    ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบรุี 
    อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
รวมทั้งที่ดินรอบนอก 
    อาคารเครื่องตกแตง สวนควบ 
และพืชผลอาสินบน 
    ที่ดินจากคณะบุคคลระหวางนาง
ภัทรา ศิลาออน 
    รอยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช 
ไรวา และ 
    นายประเวศวุฒิ ไรวา เพื่อใชใน
การพักอาศัย 
    จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการ
แกพนักงานของ 
    บริษัท ซึ่งตอมาไดรับโอนสิทธิจาก
คณะบุคคล 
    ดังกลาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2558 ซึ่งเปนรายการ 
    ที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง 
ตามสัญญาเชา 

  

เทียบเคียงกับอัตราคาเชา 
ของที่ดิน และอาคารที่ใกลเคียงกัน

เปนเกณฑตามมูลคา 
ยุติธรรม 
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หนา  92  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
   มีระยะเวลาเปนปตอป เริ่มตั้งแต

วันที่ 1 เมษายน 
    ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดย
มีอัตรา 
    คาเชาปละ 47,500 บาท ชําระ
ครั้งแรกใน 
    เดือนธันวาคม 2558 
 

 
            
              

13. นายขจรเดช 
เปนกรรมการและผูถือหุนราย
ใหญ  - เชาพื้นที ่    120,000.00     120,000.00 

บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชพื้นที่
โกดังขนาดใหญ เพื่อ 

     ไรวา ในบริษัท 
    ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดเชาและ
ใชประโยชนจาก   

จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระ
วัสดุเหลือใช  ซึ่ง 

    
    ที่ดินเนื้อที่  1 ไร  1 วา ที่ถนน
กรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บ   

ที่ดินและโกดังดังกลาวอยูใกลกับ
สํานักงานบริษัท ทําให 

    
   เอกสารบัญชี ซึ่งเปนรายการที่

เกิดขึ้นเดิมเปนปกติ   
สะดวกตอขนสงจัดเก็บและนําสัมภาระ

วัสดุดังกลาว ซึ่ง  

    
   และตอเนื่อง ตามสัญญาเชามี

ระยะเวลาเปนปตอป   
ไดแก ตู ชั้นโชวตาง ๆ มาใชใน

กิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได 
         เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่   พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของ
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หนา  93  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
31 มีนาคมของ  รายการสมเหตุสมผล และ 

    
    ทุกป มีอัตราคาเชาเดือนละ 

10,000 บาท   
เทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดิน

และโกดังที่ใกลเคียงกัน 
       เปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม 

   - เชาพื้นที ่     180,000.00                   -  
บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดิน

และอาคาร รานอาหาร 

  
    ตั้งแตมีนาคม 2548 บริษัทไดเชา
ที่ดินและอาคาร   

บานพักตากอากาศ เพื่อใชประกอบ
กิจการรานอาหาร   

    
    รานอาหาร  บานพักตากอากาศ  

ตั้งอยูเลขที่ 9 ซอย   
พักอาศัย และสันทนาการแกพนักงาน

ของบริษัท 

    
   ซอยสถิตยจอมพล ถนนเจิมจอม

พล ตําบลศรีราชา   
ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา

มูลคาของรายการ 

    
   อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รวมทั้งสวนควบและ   
และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับ

อัตราคาเชาของที่ดิน 

    
   เครื่องอุปกรณ จากคณะบุคคล

ระหวางนางภัทรา   
อาคารที่ใกลเคียงกันเปนเกณฑตาม

มูลคายุติธรรม 

    
    ศิลาออน, รอยโทวรากร ไรวา, 
นายขจรเดช ไรวา      

    
   และนายประเวศวุฒิ ไรวา เพื่อใช

ประกอบกิจการ     

    
   รานอาหารพักอาศัย และสันทนา

การแกพนักงาน     



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  94  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

    
   ของบริษัท ซึ่งตอมาไดรับโอนสิทธิ

จากคณะบุคคล     

    
    ดังกลาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2558   ซึ่งเปน      

    
   รายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและ

ตอเนื่อง ตาม     

        
 13. นายขจร
เดช   

    สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป 
เริ่มตั้งแตวันที่     

      ไรวา 
(ตอ)   

     1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
ของทุกป โดยมี     

    
    อัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท 
ชําระเดือนแรก     

        ในเดือนเมษยน 2558     

     - เชาพื้นที่       47,500.00                -  
บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดิน

และอาคาร เพื่อใชใน  

    
     บานพักรับรอง สูง 2 ชั้น ตั้งอยู
เลขที่ 139/2 หมูที่ 4   

กิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคา 

    
   ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบรุี   
ของรายการสมเหตุสมผล และ

เทียบเคียงกับอัตราคาเชา 



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  95  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

    
   อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รวมทั้งที่ดินรอบนอก   
ของที่ดิน และอาคารที่ใกลเคียงกัน

เปนเกณฑตามมูลคา 

    
   อาคารเครื่องตกแตง สวนควบ

และพืชผลอาสินบน   ยุติธรรม 

    
   ที่ดินจากคณะบุคคลระหวางนาง

ภัทรา ศิลาออน,     

    
    รอยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช 
ไรวา และ     
   นายประเวศวุฒิ ไรวา เพื่อใชใน

การพักอาศัย 
   จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการ

แกพนักงานของ 

    
    บริษัท ซึ่งตอมาไดรับโอนสิทธิ

จากคณะบุคคล       

    
    ดังกลาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2558 ซึ่งเปนรายการ       

    
   ที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง

ตามสัญญาเชา       

    
   มีระยะเวลาเปนปตอป เริ่มตั้งแต

วันที่ 1 เมษายน       

    
    ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดย
มีอัตรา       

        คาเชาปละ 47,500 บาท ชําระ       



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  96  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ครั้งแรกใน

        เดือนธันวาคม 2558       
          

14. รอยโทวรา
กร 

เปนกรรมการและผูถือหุนราย
ใหญ  - เชาพื้นที ่     180,000.00                   -  

บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดิน
และอาคาร รานอาหาร 

    ไรวา ในบริษัท 
    ตั้งแตมีนาคม 2548 บริษัทไดเชา
ที่ดินและอาคาร   

บานพักตากอากาศ เพื่อใชประกอบ
กิจการรานอาหาร   

    
    รานอาหาร  บานพักตากอากาศ  

ตั้งอยูเลขที่ 9 ซอย     
พักอาศัย และสันทนาการแกพนักงาน

ของบริษัท 

    
   ซอยสถิตยจอมพล ถนนเจิมจอม

พล ตําบลศรีราชา     
ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา

มูลคาของรายการ 

    
   อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รวมทั้งสวนควบและ     
และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับ

อัตราคาเชาของที่ดิน 

    
   เครื่องอุปกรณ จากคณะบุคคล

ระหวางนางภัทรา     
อาคารที่ใกลเคียงกันเปนเกณฑตาม

มูลคายุติธรรม 

    
    ศิลาออน, รอยโทวรากร ไรวา, 
นายขจรเดช ไรวา        

    
   และนายประเวศวุฒิ ไรวา เพื่อใช

ประกอบกิจการ       

    
   รานอาหารพักอาศัย และสันทนา

การแกพนักงาน       

    
   ของบริษัท ซึ่งตอมาไดรับโอนสิทธิ

จากคณะบุคคล       



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  97  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

    
    ดังกลาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2558   ซึ่งเปน        

    
   รายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและ

ตอเนื่อง ตาม       

    
   สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป

เริ่มตั้งแตวันที่       

    
     1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
ของทุกป โดยมี       

    
    อัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท 
ชําระเดือนแรก       

        ในเดือนเมษยน 2558       
              

   - เชาพื้นที ่       47,500.00                   -    
บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดิน

และอาคาร เพื่อใชใน 

  
     บานพักรับรอง สูง 2 ชั้น ตั้งอยู
เลขที่ 139/2 หมูที่ 4     

กิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคา 

    
   ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบรุี     
ของรายการสมเหตุสมผลและ

เทียบเคียงกับอัตราคาเชา 

    
   อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รวมทั้งที่ดินรอบนอก     
ของที่ดิน และอาคารที่ใกลเคียงกัน

เปนเกณฑตามมูลคา 

    
   อาคารเครื่องตกแตง สวนควบ

และพืชผลอาสินบน     ยุติธรรม 



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  98  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
14. รอยโทว
รากร    

    ที่ดินจากคณะบุคคลระหวางนาง
ภัทรา ศิลาออน,       

     ไรวา (ตอ)   
    รอยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช 
ไรวา และ       

    
   นายประเวศวุฒิ ไรวา เพื่อใชใน

การพักอาศัย       

    
   จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการ

แกพนักงานของ       

    
    บริษัท ซึ่งตอมาไดรับโอนสิทธิ

จากคณะบุคคล       

    
    ดังกลาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2558 ซึ่งเปนรายการ       

    
   ที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง

ตามสัญญาเชา       

    
   มีระยะเวลาเปนปตอป เริ่มตั้งแต

วันที่ 1 เมษายน       

    
    ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดย
มีอัตรา       

    
    คาเชาปละ 47,500 บาท ชําระ
เดือนแรกใน       

        เดือนธันวาคม 2558       
              



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  99  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
15. นายประเวศ
วฒุ ิ

เปนกรรมการและผูถือหุนราย
ใหญ  - เชาพื้นที ่     180,000.00                   -    

บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดิน
และอาคาร รานอาหาร 

     ไรวา ในบริษัท 
    ตั้งแตมีนาคม 2548 บริษัทไดเชา
ที่ดินและอาคาร     

บานพักตากอากาศ เพื่อใชประกอบ
กิจการรานอาหาร   

    
    รานอาหาร  บานพักตากอากาศ  

ตั้งอยูเลขที่ 9 ซอย     
พักอาศัย และสันทนาการแกพนักงาน

ของบริษัท 

    
   ซอยสถิตยจอมพล ถนนเจิมจอม

พล ตําบลศรีราชา     
ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา

มูลคาของรายการ 

    
   อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รวมทั้งสวนควบและ     
และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับ

อัตราคาเชาของที่ดิน 

    
   เครื่องอุปกรณ จากคณะบุคคล

ระหวางนางภัทรา     
อาคารที่ใกลเคียงกันเปนเกณฑตาม

มูลคายุติธรรม 

    
    ศิลาออน, รอยโทวรากร ไรวา, 
นายขจรเดช ไรวา        

      

    และนายประเวศวุฒิ ไรวา เพื่อใช
ประกอบกิจการ 
    รานอาหารพักอาศัย และสันทนา
การแกพนักงาน 
    ของบริษัท ซึ่งตอมาไดรับโอนสิทธิ
จากคณะบุคคล       

              

 15. นาย
ประเวศวฒุ ิ   

    ดังกลาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2558   ซึ่งเปน        



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  100  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
      ไรวา 
(ตอ)   

    รายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและ
ตอเนื่อง ตาม       

    
   สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป

เริ่มตั้งแตวันที่       

    
     1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
ของทุกป โดยมี       

    
    อัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท 
ชําระเดือนแรก       

        ในเดือนเมษยน 2558       
            

     - เชาพื้นที ่      47,500.00                   -  
บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดิน

และอาคาร เพื่อใชใน 

    
     บานพักรับรอง สูง 2 ชั้น ตั้งอยู
เลขที่ 139/2 หมูที่ 4     

กิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคา 

    
   ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบรุี     
ของรายการสมเหตุสมผลและ

เทียบเคียงกับอัตราคาเชา 

    
   อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รวมทั้งที่ดินรอบนอก     
ของที่ดิน และอาคารที่ใกลเคียงกัน

เปนเกณฑตามมูลคา 

    
  อาคารเครื่องตกแตง สวนควบ

และพืชผลอาสินบน     ยุติธรรม 

    
   ที่ดินจากคณะบุคคลระหวางนาง

ภัทรา ศิลาออน,       



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  101  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

    
    รอยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช 
ไรวา และ       

    
   นายประเวศวุฒิ ไรวา เพื่อใชใน

การพักอาศัย       

    
   จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการ

แกพนักงานของ       

    
    บริษัท ซึ่งตอมาไดรับโอนสิทธิ

จากคณะบุคคล       

    
    ดังกลาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2558 ซึ่งเปนรายการ       

    
   ที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง

ตามสัญญาเชา       

    
   มีระยะเวลาเปนปตอป เริ่มตั้งแต

วันที่ 1 เมษายน       

    
    ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดย
มีอัตราคาเชา       

    
    ปละ 47,500 บาท ชําระครั้งแรก
ในเดือน       

          ธันวาคม 2558       

16. คณะบคุคล
ระหวาง 

เปนกรรมการและผูถือหุนราย
ใหญใน  - เชาพื้นที ่     240,000.00   960,000.00  

บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดิน
และอาคาร รานอาหาร 

    นางภัทรา บริษัท     ตั้งแตมีนาคม 2548 บริษัทไดเชา     
บานพักตากอากาศ เพื่อใชประกอบ

กิจการรานอาหาร   
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ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ศิลาออน, ที่ดินและอาคาร
    รอยโทวรา
การ ไรวา,   

    รานอาหาร  บานพักตากอากาศ  
ตั้งอยูเลขที่ 9 ซอย     

พักอาศัย และสันทนาการแกพนักงาน
ของบริษัท 

    นายขจรเดช 
ไรวา และ   

   ซอยสถิตยจอมพล ถนนเจิมจอม
พล ตําบลศรีราชา     

ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา
มูลคาของรายการ 

    นายประเวศ
วุฒิ  ไรวา   

   อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รวมทั้งสวนควบและ     

และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับ
อัตราคาเชาของที่ดิน 

    
   เครื่องอุปกรณ เพื่อใชประกอบ

กิจการรานอาหาร     
อาคารที่ใกลเคียงกันเปนเกณฑตาม

มูลคายุติธรรม 

    
   พักอาศัย และสันทนาการแก

พนักงานของบริษัท  ซึ่ง       

    
   เปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติ

และตอเนื่อง ตาม       

    
   สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป

เริ่มตั้งแตวันที่ 1       

    
     เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของ
ทุกป โดยมีอัตรา        

    
    คาเชาเดือนละ 80,000 บาท  แต
ตอมาคณะบุคคล       

    
   ไดโอนสิทธิใหแกบุคคลแตละทาน

ที่เปนสมาชิกของ       

    
   คณะบุคคลนั้น ไดแก นางภัทรา 

ศิลาออน, รอยโท       



             บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  103  

ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 

    
    วรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา 
และนายประเวศวุฒิ       

    
     ไรวา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 
โดยชําระคาเชา       

        เดือนสุดทายเดือนมีนาคม 2558       

17. คณะบคุคล
ระหวาง 

เปนกรรมการและผูถือหุนราย
ใหญใน  - เชาพื้นที่                   -      190,000.00 

บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดิน
และอาคาร เพื่อใช  

    นางภัทรา 
ศิลาออน, บริษัท 

     บานพักรับรอง สูง 2 ชั้น ตั้งอยู
เลขที่ 139/2 หมูที่ 4   

ในกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวา 

    รอยโทวรา
การ ไรวา,   

    ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบรุี     

มูลคาของรายการสมเหตุสมผลและ
เทียบเคียงกับอัตรา 

    นายขจรเดช 
ไรวา และ   

  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รวมทั้งที่ดินรอบนอก     

คาเชาของที่ดิน และอาคารที่ใกลเคียง
กันเปนเกณฑตาม 

    นายประเวศ
วุฒิ  ไรวา   

   อาคารเครื่องตกแตง สวนควบ
และพืชผลอาสินบน     มูลคายุติธรรม 

    
   ที่ดิน เพื่อใชในการพักอาศัย จัด

อบรมสัมมนา และ       
          

17. คณะบคุคล
ระหวาง 

    สันทนาการแกพนักงานของบริษัท 
ซึ่งเปนรายการ 

    นางภัทรา 
ศิลาออน, 

    ที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง 
ตามสัญญาเชา 
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ชอืบรษิทัและ
ผูเกีย่วของ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการที่สาํคญั มูลคาของรายการ (บาท)

ความเห็นชอบของบรษิทัเกยีวกบัความ
จาํเปน 

    ที่กอใหเกิดความขัดแยง   2558 2557 และความสมเหตุสมผลของรายการ 
    รอยโทวรา
การ ไรวา,   

   มีระยะเวลาเปนปตอป เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน        

    นายขจรเดช 
ไรวา และ   

    ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป โดย
มีอัตราคาเชา        

    นายประเวศ
วุฒิ  ไรวา   

    ปละ 190,000 บาท แตตอมาคณะ
บุคคลฯ ไดโอน       

  (ตอ)   
   สิทธิใหแกบุคคลแตละทานที่เปน

สมาชิกของ       

  
   คณะบุคคลนั้น ไดแกนางภัทรา 

ศิลาออน, รอยโท       

  
    วรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา 
และนายประเวศวุฒิ       

    
    ไรวา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558  
โดยชําระคาเชา       

    
    ครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
2557       

              

 

สําหรับรายการกับบริษัทยอยและรวมอื่น รวมทั้งรายการระหวางกันของบริษัทยอยและบริษัทรวม  ซึ่งไมไดมีบุคคลที่มีความขัดแยงถือหุนอยู 
บริษัทฯ ไดแสดงรายการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 25    

ของงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุวารายการดังกลาวเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไป
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ตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลการทํารายการระหวางกนั 

บริษัทฯ ไดทาํรายการระหวางกันกับบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมทั้งผูที่เกี่ยวของอื่น ซึ่งเปนตามปกติธุรกิจ รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเปน
ความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชนสูงสุดของ 

บริษัท โดยบริษัทฯ จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑ
นโยบายที่กาํหนดไว รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชีมีความเห็นวารายการระหวางกัน 
ขางตนในป 2558 และป   2557 เปนรายการที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจและไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางมี
นัยสําคัญ 

นโยบายหรอืแนวโนมการทาํรายการระหวางกัน 
  
บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ 
ใหเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการอนุมัติการทํา  

รายการระหวางกัน โดยรายการที่ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น สวนรายการที่สําคัญจะใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบ 
และหรือผูสอบบัญชขีองบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุมัติ
รายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
ที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย โดยบริษัทฯ จะระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทยอยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยูในตางประเทศ ประกอบดวย บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด  บริษัท ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จํากัด  
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บริษัท ภัทรา ไฟน ไทย คซูีนพีทีอี (เดิมชื่อ บริษัท ธีม ฟูดส พีทอีี แอล
ทีดี) บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สยาม คิชเชน คอสเวย พอยท พีทีอี แอลทีดี)  บริษัท ภัทราอินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมเนจเมนท 
(ปกกิ่ง) จํากดั บริษัท บางกอก แจม เอสดีเอ็น บีเอชด ีบริษัท บางกอกแจม จํากัด    
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท, เวียนนา จีเอ็มบีเอช จํากัด บริษัท สดุา จํากัดซึ่งถือหุนทางออมโดยบริษทั เอส แอนด พีเรสทัวรองท จํากัด ซึ่งถือหุนทางออมโดย 
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด และ บริษัท ภัทรา ไฟน ไทย คูซีน จํากัด 
ซึ่งถือหุนทางออมโดยบริษัท เอส แอนด พี ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้ง จํากัด โดยบริษัทยอยดังกลาวทั้งหมดมิไดมีการกําหนด หรือแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทยอย 
ในลักษณะที่สอดคลองกบัขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม บริษัทมีมาตราการในการควบคมุดูแลการทํารายการดังกลาว โดยใน
การอนุมัติการทํารายการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและใหผูแทนของบริษัทที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทยอยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ 
หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทใหไว ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของรายการดังกลาว 
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สวนที ่3 
ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 

 
13. ขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 
 
13.1 งบการเงิน 

(1) สรปุรายงานการของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 
 

งบการเงิน
สําหรับ 

 
ผูสอบบัญชี 

 
สํานักงาน 

ปี 2556 
 
ปี 2557 - 2558 

     นางสาวธนาวรรณ  อนุ
รัตนบดี 
 (ผูสอบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 3440) 
นายชูพงษ สุรชุติกาล 

(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 4325) 

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ 
ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัด 

 

 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ตรวจสอบงบการเงินรวม
ของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนและ งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
  

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
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วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบ
การเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการ
สอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบ
ท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอง
ตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แต
ไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหาร
ใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 
รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

 
 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชี ท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

ความเห็น 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดง
ฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอยและ
ของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   
และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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(2) งบแสดงฐานะการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 งบแสดงฐานะการเงนิ  (หนวย : พั
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม   งบการเงินร
                              สินทรัพย 2558 % 2557 % 2556
สินทรัพยหมุนเวียน 
          เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด  650,970 17.10 570,399  15.73 546,856
          เงินลงทุนชั่วคราว  317,645 8.34 321,396  8.87 439,212

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 333,503 8.76 312,985  8.63 267,822
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน  
           ท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 0 0.00 0  0.00 7,500
สินคาคงเหลือ  324,038 8.51 328,832  9.07 317,951

         สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,224 0.24 11,115  0.31 15,560

         รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,635,380 42.96 1,544,728 42.61 1,594,901

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
          เงินฝากธนาคารท่ีใชเปน
หลักประกัน  1,053 0.03 4,318  0.12 4,471
          เงินลงทุนในบริษัทรวม  84,941 2.23 68,375  1.89 62,511

เงินลงทุนในบริษัทยอย  0 0.00 0  0.00 0
เงินลงทุนในการรวมคา 86,960 2.28 17,620  0.49 0
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10,000 0.26 10,000  0.28 10,000
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 6,000 0.16 7,500  0.21 0
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  1,579,710 41.50 1,605,782  44.30 1,489,904

           สิทธิการเชา  79,442 2.09 70,380  1.94 92,430
สินทรัพยไมมีตัวตน 15,339 0.40 13,633  0.38 13,782
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชี  34,481 0.91 33,448  0.92 24,789
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เงินมัดจําระยะยาว 254,328 6.68 225,522  6.22 213,664
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  19,070 0.50 23,795  0.66 32,701
            รวมสินทรัพยไม

หมุนเวียน 2,171,324 57.04 2,080,373 57.39 1,944,252

รวมสินทรัพย 3,806,704 100.00 3,625,100 100.00 3,539,153

 งบแสดงฐานะการเงนิ  (หนวย : พั
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม (ตอ)  งบการเงินร
       
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 2558 % 2557 % 2556
หนี้สินหมุนเวียน 

         เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
 0 

0.00 
906  

0.02 

         เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  907,875 23.85 933,114  25.74 880,487
         เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 
                 ท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 16,302 0.43 21,651  0.60 24,358

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 112,187 2.95 96,083  2.65 109,311
ประมาณการหนี้สินจาก

โปรแกรม 
สิทธิพิเศษแกลูกคา 5,096 0.13 9,346  0.26 5,075

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 62,166 1.63 62,670  1.73 60,405

        รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,103,627 28.99 1,123,770 31.00 1,081,694

หนี้สินไมหมุนเวียน 
        เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 18,066 0.47 33,513  0.92 41,487
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         หน้ีสนิภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  2,167 0.06 2,130  0.06 2,438
         ภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน 129,050 3.39 110,523  3.05 112,833
          หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 54,667 1.44 36,477  1.01 9,487

        รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 203,950 5.36 182,643 5.04 166,245

รวมหนี้สิน 1,307,577 34.35 1,306,413 36.04 1,247,940

 งบแสดงฐานะการเงนิ  (หนวย : พั
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม (ตอ)  งบการเงินร

2558 % 2557 % 2556
หนี้สินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน  
       ทุนจดทะเบียน 

              หุนสามัญ 490,408,365 
หุน        

มูลคาหุนละ 1 บาท 490,408 490,408  

       ทุนจดทะเบียน 
              หุนสามัญ 98,081,673 
หุน    

              มูลคาหุนละ 5 บาท 490,408
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         ทุนท่ีออกและชําระแลว  
               หุนสามัญ 490,408,365 
หุน   

              มูลคาหุนละ 1 บาท 
ชําระครบแลว 490,408 12.88 490,408  13.53 

              หุนสามัญ 98,081,673 
หุน   

                        มูลคาหุนละ 5 บาท  
ชําระครบแลว   490,408
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  689,981 18.13 689,981  19.03 689,981



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

  หนา  102 
 

 

 งบแสดงฐานะการเงนิ  (หนวย : พั
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม (ตอ)  งบการเงินร

2558 % 2557 % 2556
กําไรสะสม 
         จัดสรรแลว 
                  ทุนสํารองตามกฎหมาย 52,343 1.38 52,343  1.44 52,343
          ยังไมไดจัดสรร  1,200,583 31.54 1,035,818  28.57 990,973
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (23,682) (0.62) (33,832) (0.93) (21,007)

รวมสวนของบริษัทใหญ 2,409,633 63.30 2,234,718 61.65 2,202,698
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 89,493 2.35 83,969  2.32 88,516

 รวมสวนของผูถือหุน 2,499,126 65.65 2,318,687 63.96 2,291,214

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,806,704 100.00 3,625,099 100.00 3,539,153
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 งบกาํไรขาดทนุและ กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ (ห
 สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม   

2558 % 2557 %

รายไดจากการขายและการ
ใหบริการ  7,551,992 100.00 7,256,855 100.00 7,00
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (3,997,738) (52.94) (3,936,798) (54.25) (3,804

กําไรขั้นตน 3,554,254 47.06 3,320,057 45.75 3,19
รายไดอื่น  78,525 1.04 89,840 1.24 9
คาใชจายในการขาย (263,141) (3.48) (240,455) (3.31) (271
คาใชจายในการบรหิาร (2,560,443) (33.90) (2,478,291) (34.15) (2,175
คาตอบแทนผูบริหาร (53,069) (0.70) (59,192) (0.82) (50
กําไร(ขาดทุน)จากอัตรา
แลกเปลี่ยน-สุทธิ 4,502 0.06 (5,018) (0.07)

ตนทุนทางการเงิน (2,269) (0.03) (2,889) (0.04) (4
สวนแบงกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัท
รวมและการรวมคา 4,215 0.06 5,746 0.08

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 762,575 10.10 629,798 8.68 79
คาใชจายภาษีเงินได  (154,507) (2.05) (132,862) (1.83) (163

กําไรสําหรับป 608,068 8.05 496,936 6.85 63
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 งบกาํไรขาดทนุ เบ็ดเสรจ็ (ห
 สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 
(ตอ)   

2558 % 2557 %

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
 รายการท่ีไมตองจัดประเภทรายการ
ใหมเขาไปไวใน  

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
  กําไรจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร  

   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน
พนักงาน-สุทธิจากภาษี 0 0.00 13,830 0.19

 รายการท่ีอาจจัดประเภทรายการ
ใหมเขาไปไวในกําไร  

    หรือขาดทุนในภายหลัง 
     ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงคา  

13,825 0.18 (15,307) (0.21) 1

        งบการเงิน 
     กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับ
มูลคาของ  

        หลักทรัพยเผื่อขาย(กลับ
รายการ) (107) (0.00) (126) (0.00)

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
องคประกอบของ 

   กําไร เบ็ดเสร็จอื่น         21 0.00 25 0.00 
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กําไรเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับป - 
สุทธิจากภาษ ี  13,740 0.18 (1,578) (0.02) 1

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป    621,807    8.23 495,358    6.83 65

 
การแบงปนกําไร(ขาดทุน) 

      สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ   
 

606,132 
8.03 

  
497,738  

6.86  
 

626,018 
8.94 

      สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมี
อํานาจควบคุม  

 
1,935 

0.03 
  

(802) 
(0.01) 

 
8,612 

0.12 

608,068 8.05 496,935 6.85  634,630 9.07 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
รวม    

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 616,283 8.16 497,908  6.86  639,834 9.14 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมี

อํานาจควบคุม 5,524 0.07 (2,551) (0.04) 12,563 0.18 

621,807 8.23 495,357 6.83  652,397 9.32 
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 งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสวนของ
เจาของ (หนวย : พั
 สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม   งบการเงิน

2558 % 2557 % 2556
ทุนเรือนหุน 
   หุนสามัญ 
         ยอดตนป 490,408 19.62 490,408  21.15 523,431

         หุนสามัญเพิ่มทุน           0 0.00            0  0.00            0

         ลดระหวางป   0 0.00     0  0.00 (33,023)

         ยอดปลายป 490,408 19.62 490,408  21.15 490,408

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 
         ยอดตนป 689,981 27.61 689,981  29.76 689,981

         เพ่ิมระหวางป    0 0.00 0  0.00 0
         คาใชจายในการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุน   0 0.00 0  0.00 0

         ยอดปลายป 689,981 27.61 689,981  29.76 689,981

กําไรสะสม 
   จัดสรรแลว 
      สํารองตามกฎหมาย 
         ยอดตนป 52,343 2.09 52,343  2.26 52,343

         เพ่ิมระหวางป       0 0.00 0  0.00 0

         ลดระหวางป             0 0.00             0     0.00              0

         ยอดปลายป     52,343   2.09     52,343     2.26 52,343

หุนทุนซื้อคืน 
      ยอดตนป 0 0.00 0  0.00 250,951

      เพิ่มระหวางป 0 0.00 0  0.00 0

      ลดระหวางป  0 0.00 0  0.00 (250,951)
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      ยอดปลายป 0 0.00 0  0.00 0

   ยังไมไดจัดสรร 
         ยอดตนป 1,035,818 41.45 990,973  42.74 895,901
         เพ่ิมระหวางป-กําไรเบ็ดเสร็จ
รวมสําหรับป 606,132 24.25 510,734  22.03 626,018

         ลดระหวางป-เงินปนผลจาย (441,368) (17.66) (465,888) (20.09) (530,947)

         ยอดปลายป 1,200,583 48.04 1,035,818  44.67 990,973

 งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสวนของ
เจาของ (หนวย : พนับาท)
 สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม  
(ตอ) งบการเงินรวม

2558 % 2557 % 2556
องคประกอบอื่นสวนของผูถือหุน 
 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงคางบการเงิน 
         ยอดตนป (34,222) (1.37) (21,497) (0.93) (35,161)

         เพ่ิมระหวางป 10,236   0.41          0  0.00 13,665

         ลดระหวางป 0 0.00 (12,725) (0.55) 0

         ยอดปลายป (23,986) (0.96) (34,222) (1.48) (21,496)
 กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรบั
มูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย(กลับ
รายการ) 
         ยอดตนป 486 0.02 613  0.03 424

         เพ่ิมระหวางป 0 0.00 0  0.00 189

         ลดระหวางป (107) (0.00) (126) (0.01) 0

         ยอดปลายป 380 0.02 486  0.02 613
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 
         ยอดตนป (97) (0.00) (123) (0.01) (85)
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         เพ่ิมระหวางป 21 0.00 25  0.00 0

         ลดระหวางป 0 0.00 0  0.00 (38)

        ยอดปลายป (76) (0.00) (97)  (0.00) (123)

หุนทุนซื้อคืน 
      ยอดตนป              0 0.00 0  0.00 (250,951)

      เพิ่มระหวางป 0 0.00 0  0.00 0

      ลดระหวางป  0 0.00 0  0.00 250,951

      ยอดปลายป 0 0.00 0  0.00 0
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 งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสวนของ
เจาของ (หนวย : พนับาท)
 สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม  
(ตอ) งบการเงินรวม

2558 % 2557 % 2556
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
      ยอดตนป 83,969 3.36 88,516  3.82 65,951

      เพิ่มระหวางป 5,524 0.22 7  0.00 24,391

      ลดระหวางป  0 0.00 (4,554) (0.20) (1,826)

      ยอดปลายป 

 
89,493    3.58 

  
83,969     3.62 88,516

รวมสวนของเจาของ 2,499,127 100.00 2,318,687  100.00 2,291,214
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 งบกระแสเงนิสด  (หนวย : พนับ
 สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม   งบการเงินร

2558 2557 25

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรกอนภาษีเงินได 
 

762,575  

 
629,797 797,7

ปรับปรุง : 
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 367,855 359,489    289,6
  (กําไร) ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน            116        (47)     (8

  กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาของ
หลักทรัพยเพ่ือคา 

 
(3,238)  

 
(6,148) (6,7

  หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 
  หน้ีสงสัยจะสูญ –  ลูกหนี้การคา              0        0      
  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและ
การรวมคา (4,215)  (5,746) (9,0
  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวร
(กลับรายการ) (7,674)  8,946 

  ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร
และสินทรัพยไมมีตัวตน 

 
10,969  17,265 14,8

  กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว (2,775) (5,651) (3,9
  กําไรจากการขายสนิทรัพยถาวร (1,624) (1,539) (1,7
  คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 19,522 21,260 17,7
  คาใชจายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
(กลับรายการ) (4,249)  4,270 1,9
  รายไดดอกเบี้ยรับ (2,650) (2,526) (8,2
  ดอกเบี้ยจาย 2,269 2,889 4,2
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กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหน้ีสิน  

ดําเนินงาน 1,136,880 1,022,260 1,095,5

 งบกระแสเงนิสด  (หนวย : พนับ
 สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม  (ตอ) งบการเงินร

2558 2557 2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ) 
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 
  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (20,547) (44,988) (12,8
  สินคาคงเหลือ 4,794 (10,881) (47,1
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  1,891    4,445    (3,3
  เงินฝากธนาคารท่ีใชเปนหลักประกัน 3,265   0 20,0
  เงินมัดจําระยะยาว (28,806) (11,857) (45,4
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    4,725    3,927 (3,5
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (18,132) 67,581 18,4
  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  387 3,183 2,1

  จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

(995)  (7,325)

  หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น  (2,423) (1
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(982)
เงินสดรับจากการดําเนินงาน 1,082,481 1,023,920 1,023,5

  ดอกเบี้ยรับ        2,680 2,549 10,3
  จายดอกเบี้ย (2,255) (2,720) (4,0
  จายภาษีเงินได (139,378) (157,448) (190,0

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 943,528
 

866,301
839,8

 งบกระแสเงนิสด  (หนวย : พนับ
 สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม  (ตอ) งบการเงินร

2558 2557 25

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
  เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของ
กัน        1,500        0   
  เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (540,000) (460,000) (766,7

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 
 

549,657  589,488 1,170,0
  เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการรวมคา (83,190) (20,000)
  เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร สินทรัพยไม
มีตัวตนและสิทธิการเชา (340,862)  (482,577) (537,3
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  เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร       2,430 2,335      2,0
  เงินสดรับจากการขายสิทธิการเชา       0 3,549   
  เงินปนผลรับ       0 2,262 3,8

เงินสดสุทธิใชไปในในกิจกรรมลงทุน (410,466) (364,944) (128,1

 งบกระแสเงนิสด  (หนวย : พนับ
 สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม  (ตอ) งบการเงินร

   2558    2557    25
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง 
    (906)  

 
(1,152)     2,0

  เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน (20,796)  (29,028) (72,5
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  เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน         0  18,348  25,0
  เงินสดจายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชา
การเงิน       (892)   (1,808)  (6,6
  เงินปนผลจายใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุม      0  (2,004)
  เงินปนผลจาย (441,351) (466,649) (563,9
   เงินสดรับจากสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม
จากการเพิม่ทุนของ  

          บริษัทยอย     0 7 10,0

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

(463,945)  

 
(482,286) (606,0

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมไดเกิดขึ้น
จริง  

    ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

(116)  

 
(150)           6

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบ
การเงิน 11,570  4,622 (2,9
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 80,571 23,543 103,3

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 
มกราคม  

 
570,399  

 
546,856    443,4

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 

 
650,970  

 
570,399

   546,8
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อตัราสวนทางการเงนิทีส่าํคญั 

 

อัตราสวนทางการเงนิ หนวย
สิ้นสดุ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio) 

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา           1.48          1.37            1.47 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา           1.19          1.08            1.18 

อัตราสวนแสดงประสทิธิภาพในการใชสนิทรพัย (Activity Ratio) 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา         28.13         29.53          31.26 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  วัน         12.97         12.36          11.68 

อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร  เทา           4.54           4.47            4.87 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา เทา           8.86           9.11            9.29 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย  วัน         41.21         40.09         39.30 

วงจรเงินสด  วัน           1.57           2.26           0.62 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ  เทา         12.25         12.17          12.92 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย  วัน         29.80         29.98          28.24 

อัตราการหมุนของสินทรัพย  เทา          2.05          2.05           2.03 

อัตราสวนที่แสดงถึงความสี่ยงจากการกูยืม (Leverage Ratios) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา          0.52          0.56           0.54 

ความสามารถชําระดอกเบี้ย  เทา       337.12       218.97        187.51 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability ratio) 

อัตรากําไรขั้นตน  
รอย
ละ         47.06         45.75          45.66 

อัตรากําไรสุทธิ  
รอย
ละ           7.94           6.77            8.82 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  
รอย
ละ         20.52         13.90          17.92 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  รอย         26.10         22.43          27.33 
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ละ 

อัตราการจายเงินปนผล  
รอย
ละ         89.43         79.21          86.21 

14. คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
 การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 
(“กลุมบริษัท”) 

สรุปผลการดําเนินงานป 2558 
 

  ประเทศไทยในป 2558 มีการเติบโตทางเศรษฐกิจรอยละ 2.8  สูงกวาการ
เติบโตในป 2557 ซึ่งเติบโตเพียงรอยละ 0.7  เปนผลมาจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกในป 2558   ซึ่งอยูท่ีรอยละ  3.1  ราคานํ้ามันท่ีลดลง  การนําเขา
ลดลง แตประเทศไทยกลับไดรับผลกระทบจากการลดลงอยางมากของราคา
พืชผลการเกษตร ซึ่งไทยเปนหน่ึงในผูผลิตและสงออกรายใหญของโลก ไดแก
ขาวและยางพารา ซึ่งราคาตกต่าํลงมามาก ทําใหรายไดประชากรสวนหนึ่งขาด
หายไป  นอกเหนือไปจากภาวะเงินบาทออนคาลง  แตกระนั้นก็ตาม ดวยนโยบาย
การลงทุนของรัฐบาลในโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ การลดภาษีเงินได และนโยบาย
การเงินการคลังดานอื่น ๆ ท่ีออกมากระตุนเศรษฐกิจ  จงึทําใหประเทศไทย
สามารถเติบโตไดถึงรอยละ 2.8 ในป 2558   แมจะไมสูงนัก แตก็เปนผลให
ประชาชนยังจับจายใชสอยและบริโภคเพิ่มขึ้น   
 

 ในดานธุรกิจอาหาร  การแขงขันสูงขึ้น  ผูประกอบการรายใหญๆเพ่ิม
เครือขายสาขาของตนเอง ท้ังภายใตชื่อเดิม และ Brand ใหม ๆ ท่ีนําเขามา  การ
ขยายศูนยการคาตาง ๆ ในหลาย ๆ จุดของกรุงเทพมหานครและชานเมือง 
รวมท้ังในตางจังหวัด ทําใหเกิดการแขงขันในการแยงชิงลูกคาท่ีสูงขึ้น    
อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยก็ยังสามารถดําเนินการไดดีพอสมควรใน
ภาวะการแขงขันดังกลาวนี้  
 

 ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบรษิัท S&P”) มีรายไดจากการขาย
และบริการจํานวน 7,552 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 
295 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 4.1 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 606 ลาน
บาท ซึ่งสูงกวาปกอน 109 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้นรอยละ 22.0 โดย
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สาเหตุสําคัญมาจากรายไดจากการขายจากธุรกิจรานอาหารและเบเกอร่ีใน
ประเทศท่ีเพิ่มขึ้น โดยการขยายจํานวนรานอาหาร การเพ่ิมจุดขายเบเกอรี่ 
รวมท้ังการทํากิจกรรมการตลาดอยางตอเนื่อง การออกผลิตภัณฑใหม การ
สงเสริมการขาย การพัฒนาเมนูอาหารและการจัดรูปแบบรานใหมเพื่อดึงดูดลูกคา
ใหเขามาใชบริการมากขึ้น ทําใหสามารถเพ่ิมยอดขายไดสูงขึ้น  
 

 นอกจากนี ้ในสวนของธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอร่ีผานรานคาปลีก และ
ซุปเปอรมาเก็ตตาง ๆ ก็มีการเติบโตถึงรอยละ 9.1 จากปกอน จากการเพิ่มฐาน
ของลูกคา การออกผลิตภัณฑใหม และการเพ่ิมปริมาณการขายดวยกิจกรรม
สงเสริมการขายอยางตอเนื่อง   
 
 ธุรกิจรานอาหารของบริษัทและบริษัทยอยในตางประเทศ มีอัตราการ
เติบโตจากงวดเดียวกันของปกอนเล็กนอย เน่ืองจากยังขยายจํานวนสาขาไดนอย
กวาท่ีวางแผนไวในป 2558 ในขณะท่ีแนวโนมทางธุรกิจในกลุมนี้ยังดีอยู 
โดยเฉพาะในตลาด AEC ซึ่งบริษัทไดศึกษาและวางแนวทางในการขยายงานไว
แลว โดยจะขยายสาขาอยางตอเนื่องไปในระยะ 2-3 ปขางหนานี้ 
 

 รายไดจากการขายและบรกิาร ป 2558 
 

 รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 7,257 ลานบาทจากป 2557 
เปน 7,552  ลานบาท ในป 2558 หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 4.1 สามารถ
แบงแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนายได ดังนี้  
 
 
 

รายไดแยกตามประเภทชองทางการจัดจาํหนาย 
                                                                                                     
(หนวย: ลานบาท) 

ชองทางการจาํหนาย 
ป 2558 ป 2557 เพิ่มขึ้น

(ลดลง ) 
รอยละ 

จาํนวน
เงนิ 

รอย
ละ 

จาํนวน
เงนิ 

รอย
ละ 

ธุรกิจรานอาหารและเบเกอร่ี
ภายในประเทศ 

5,753 76.1
8 

5,528 76.1
7 

4.1 
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ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอ
รี่สําเร็จรูป 

776 10.2
8 

711 9.80 9.1 

ธุรกิจรานอาหารใน
ตางประเทศ 

1,022 13.5
3 

1,017 14.0
2 

0.5 

อื่น ๆ *  1 0.01 1 0.01 42.9 
รวมทัง้สิ้น  7,552 100.

00 
7,257  

100.
00 

4.1 

 * รายไดจากการใหเชาสถานที่แกบุคคลภายนอก  
 

  ธุรกจิรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ 
 

 ในป 2558 รายไดจากธุรกิจนีมี้สัดสวนรอยละ 76.18 ของรายไดจากการ
ขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 225 ลานบาท โดยมีอัตราการ
เติบโตรอยละ 4.1 จากผลของการเพิ่มรานอาหารและจุดขายเบเกอรี่ในประเทศ
เพ่ิมขึ้น นอกเหนือไปจากการกระตุนยอดขายท่ีรานและจุดขายเดิม ดวยกิจกรรม
การตลาดใหม ๆ การออกสินคาใหม การสงเสริมการขาย และการปรับปรุงและ
จัดรูปแบบรานใหม เพ่ือเพิ่มยอดขาย  โดย ณ สิ้นป 2558 บริษทัและบริษัทยอยมี
รานอาหารและเบเกอรี่ชอพรวม 466 จุด แบงเปนรานอาหาร 144 ราน เบเกอ
รี่ชอพ 322 จุด ในประเทศ   โดยบริษัทยังคงมุงเนนการเปดสาขาใหมสําหรับแบ
รนด “S&P” ในพ้ืนท่ีกรุงเทพ และปริมณฑล และในจุดท่ีมีศักยภาพในการขาย 
และจุดท่ีมีการเติบโตในตางจังหวัด เพื่อใหสามารถกระจายสินคาและบริการ
ลูกคาไดอยางท่ัวถึง รวมท้ังการติดตาม ปรับปรุงการดําเนินงานของแตละสาขา
ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

  ธุรกจิขายสงอาหารและเบเกอรีส่าํเรจ็รปู 
 

 ในป 2558 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนรอยละ 10.3 ของรายไดจากการ
ขายและบริการ เปนสัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นจากสัดสวนรอยละ 9.8 ของปกอน และมี
อัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9.1 จากงวดเดียวกันของปกอน จากผลของการ
แนะนําสินคาใหมๆเขาสูตลาด การพัฒนาสินคารวมกับลูกคา ขยายฐานของลูกคา
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เขาสูรานคาปลีก ซุปเปอรมาเก็ต และชองทาง Modern Trade ตาง ๆ  สงผลให
ยอดขายสูงขึ้นจากปกอน 
 

 ธุรกจิรานอาหารในตางประเทศ 
 

 ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจํานวนรานอาหารท่ีอยูในตางประเทศรวม
ท้ังสิ้น 23 ราน โดยรายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนรอยละ 13.5 ของรายไดจากการ
ขายและบริการ ลดจากสัดสวนในปกอน แตโดยรวมของยอดขายยังสูงกวาปกอน
เล็กนอยท่ีรอยละ 0.5 การขยายสาขาในตางประเทศทําไดนอยกวาแผนท่ีวางไว
ในป 2558 โดยเฉพาะแผนการขยายจํานวนสาขาใน AEC   แตบริษัทจะยังคงมุง
ท่ีจะขยายสาขาใน AEC ซึ่งเปนตลาดท่ีมีแนวโนมทางธุรกิจท่ีดีตอไปตาม
การศึกษาตลาดและแนวทางในการขยายท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดวางไวแลว 

 
 
 

รายไดแยกตามรายผลิตภณัฑ 
                                     (หนวย: 

ลานบาท) 

ผลิตภณัฑ 
ป 2558 ป 2557 เพิ่มขึ้น

(ลดลง ) 
รอยละ 

จาํนวน
เงนิ 

รอย
ละ 

จาํนวน
เงนิ 

รอย
ละ 

เบเกอรี่  3,201 42.39 3,145 43.34 1.8 
อาหารและเครื่องด่ืมใน
ประเทศ 

2,328 30.83 2,247 30.96 3.6 

อาหารในตางประเทศ 1,022 13.53 1,017 14.02 0.5 

ผลิตภัณฑอาหาร ** 606 8.02 605 8.33 0.2 

ผลิตภัณฑอื่น ๆ ***  395 5.23 243 3.35 62.5 
รวมท้ังสิ้น  7,552 100.0

0
7,257  

100.0
0 

4.1 
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**  ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบดวย อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ไส
กรอก เยลล่ี และผลิตภัณฑกล่ินสีผสมอาหาร 

*** ประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิตภายใตแบรนดS&P สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ และรายไดจากการใหเชาสถานที่ 

 

 ในป 2558 การขายผลิตภัณฑเบเกอรี่ยังคงครองสดัสวนสวนแบงรายได
จากการขายและบริการสูงท่ีสุด คือรอยละ 42.4 ในขณะท่ีสัดสวนของอาหารและ
เครื่องด่ืมในประเทศอยูท่ีรอยละ 30.8  สดัสวนรายไดจากอาหารในตางประเทศ
อยูท่ีรอยละ 13.5   สวนผลิตภัณฑอาหารซึ่งไดแก อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ไส
กรอก เยลลี่และผลิตภัณฑกลิ่นสีผสมอาหาร มีสัดสวนรายไดรอยละ 8 และรายได
อื่น ๆ ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิต สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ และรายไดอื่น ๆ เปนสัดสวนรอยละ 5.2 ของรายไดท้ังหมด 
 

 กาํไรขัน้ตน 
 

 บริษัทฯและบริษัทยอย มีกําไรขั้นตน 3,554.2 ลานบาทในป 2558 สูงกวา
งวดเดียวกันของปกอนรอยละ 7.0 โดยอัตรากําไรขัน้ตน(ตอยอดขาย)ของบริษัท
ฯและบริษัทยอย ในป 2558 มีการปรับตวัเพิ่มขึ้นจากรอยละ 45.75 ในป 2557 
เปนรอยละ 47.06 ในป 2558 เปนผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑและรักษา
ประสิทธิภาพในการผลิต การลดตนทุนตอหนวยดวยการขายและผลิตเพิ่มขึ้น 
การลดตนทุนวัตถุดิบโดยระบบการจัดซื้อและการจัดระบบการขนสงเพื่อลดตนทุน
ในการขนสงอยางมีประสิทธิผล เปนผลใหสามารถควบคุมตนทุนไดในระดับท่ีนา
พอใจ และทําใหกําไรขั้นตนสูงขึ้น 
 

 คาใชจาย 
 

 บริษัทฯและบริษัทยอย มีคาใชจายในการขายและการบริหารรวม 2,876.6 
ลานบาทในป 2558  เพิ่มขึ้นกวาป 2557 ประมาณรอยละ 3.5  ตามการขายท่ี
เพ่ิมขึ้น กิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพ่ิมยอดขาย รวมท้ังการประชาสัมพันธ 
สื่อสารออนไลนและการโฆษณาท่ีเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือไปจากการเพิม่ขึ้นของ
เงินเดือนพนักงานและคาใชจายอื่น  ซึ่งโดยรวมยังสามารถควบคุมไดในระดับท่ี
เหมาะสม 
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 กาํไรสุทธสิวนทีเ่ปนของบรษิัทใหญ ป 2558 
 จากผลการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการขายสินคาและการบริการในป 2558  
การควบคมุตนทุน คาใชจายในการขายและการบริหารไดในระดับท่ีเหมาะสม ใน
ป 2558  จึงสงผลใหของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสําหรับป 2558 จํานวน 
608.1 ลานบาท แบงเปน กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 606.1 ลานบาท และ
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 2.0 ลานบาท    โดยมีกําไร
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2558 จาํนวน 621.8 ลานบาท ตามที่แสดงไวในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอย (ตรวจสอบแลว) 
 

 ประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน 
 

 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 13.73 ในป 
2557 เปนรอยละ 15.92 ในป 2558 เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทท่ีสูงขึ้น ใน
ดานคุณภาพของลูกหนี้ของบริษัทโดยรวมยังอยูในเกณฑืท่ีดีมาก การตั้งสํารอง
คาเผื่อสํารองหนี้สูญไดดําเนินการไวอยางเหมาะสมแลว ไมมีการเปลี่ยนแปลงท่ี
เปนสาระสําคัญในป 2558  รวมท้ังรายการในดานสินคาคงเหลือและการพิสูจน
การดอยคา กไ็ดมีระบบการควบคมุภายในและการติดตามดําเนินการอยาง
ใกลชิด โดยไมมีการปรับรายการท่ีเปนผลกระทบสําคัญตอผลการดําเนินการของ
บริษัทแตอยางใด 
 

 ภาพรวมฐานะทางการเงนิและกระแสเงินสดป 2558 
 

 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 
3,806.7 ลานบาท สุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอน 181.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.0 ซึ่ง
สวนใหญเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และการลงทุนในบริษัทรวมท่ี
เพ่ิมขึ้น 
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 ในดานสัดสวนของสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2558 นั้น สัดสวนของสินทรัพย
หมุนเวียนเปนรอยละ 42.96 ของสินทรัพยรวม และสินทรัพยไมหมุนเวียนเปน
รอยละ 57.04     ในขณะท่ีหนี้สินหมุนเวียนมีสัดสวนเพียงรอยละ 28.99 ของ
สินทรัพยรวม  กลุมบริษัทจึงมีสภาพคลองท่ีระดับ 1.48  เทา ซึ่งสูงกวาป 2557 ซึ่ง
อยูท่ีระดับ 1.37 เทา เน่ืองจากธุรกิจของกลุมมีเงินทุนหมุนเวียนสูงจากการท่ีขาย
เปนเงินสดเปนสวนใหญ 
 

 สวนดานหน้ีสินรวมแสดงยอด 1,307.6 ลานบาท ณ สิ้นป 2558 อยูใน
ระดับเดียวกันกับปกอน  ในขณะท่ีสวนของผูถือหุนรวม 2,499.1 ลานบาท ณ สิ้น
ป 2558 ซึ่งสูงกวาปกอนรอยละ 7.7  และมีอัตราสวนของหน้ีสินรวมตอสวนของผู
ถือหุนรวมเพียง 0.52 เทาเทียบกับป 2557 ท่ี 0.56 เทา  ซึ่งเปนเคร่ืองชี้ฐานะทาง
การเงินของบริษัทท่ีม่ันคงและความพรอมสําหรับการขยายงานในอนาคต 
 

 ในดานกระแสเงินสดนั้น ในป 2558 มีเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน
จํานวน 943 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับกอนภาษีเงินไดจํานวน 1,082 ลาน
บาท ในระหวางปมีการจายภาษีเงินไดจํานวน 139 ลานบาท  
 

 สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดท่ีใชในกิจกรรมการลงทุนและการ
จัดหาเงินในป 2558 นั้น ประกอบดวยเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
สุทธิจํานวน 9.7 ลานบาท เงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น 83.2 ลานบาท การ
ลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 338.4 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก
กลุมบริษัทมีการลงทุนในเคร่ืองจักรเพื่อใชในการผลิตและการลงทุนในการ
กอสราง และเครื่องตกแตง อุปกรณ เน่ืองจากการขยายสาขาของรานอาหาร
และเบเกอรี่ นอกจากนี้ไดใชเงินสดในการจายเงินปนผลจํานวน 441.3 ลานบาท     
เม่ือรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานและรายการยอยอื่น ๆ แลว 
กลุมบริษัทมีเงนิสดเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 80.6 ลานบาท โดยเม่ือรวมกับเงินสดท่ีมี
อยู ณ วันตนป 2558 จํานวน 570.4 ลานบาทแลว ทําใหมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดเพื่อใชในกิจการ ณ วันสิ้นปจํานวน 651.0 ลานบาท 
 

 การดาํเนนิงานในป 2559 และปจจยัทีอ่าจจะมีผลกระทบตอการ
ดําเนนิงานในอนาคต 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

  หนา  123 
 

 

 กลุมบริษัท S&P ยังคงวางกลยทุธในการเติบโตอยางตอเนื่องในป 2559 
ท้ังรายไดและผลกําไร โดยการปรับปรุงผลการดําเนินงานของสาขา การขยาย
สาขาเพิ่มเพื่อการขยายฐานลูกคาและรายได รวมท้ังการออกผลิตภัณฑใหม 
ปรับปรุงผลิตภัณฑปจจุบันและการบริการ การสงเสริมการจําหนายและกิจกรรม
การตลาด การดูแลลูกคา และการจัดระบบการบรหิารตนทุนและรายจายตาง ๆ 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยจะมุงติดตามปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจจะมี
ผลกระทบตอธุรกิจ ไมวาจะเปนภาวะเศรษฐกิจ การแขงขัน และปจจัยอื่น ๆ และ
จะดําเนินการปองกันและแกไขใหทันเวลาและลดผลกระทบเชิงลบใหเหลือนอย
ท่ีสุด 

 

 



 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 

หนา  117 
 

การรับรองความถกูตองของขอมลู 
 
 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว 
ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ 
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ 
บริษัทขอรับรองวา 
 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง  ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  
 (2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทได
เปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ  ท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตอง
ครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 (3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมท้ัง การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีชุดเดียวกันกับท่ี
บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นายวิทูร  ศิลาออน เปน
ผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ 
นายวิทูร  ศิลาออน กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 
 
 
             ชือ่   ตาํแหนง ลายมอืชือ่ 
 
 
 1. นายประเวศวุฒิ  ไรวา ประธานกรรมการบริหาร                            
 
 



 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 

หนา  118 
 

 2. นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ                       
 
 

   ชือ่ ตาํแหนง ลายมอืชือ่ 
 
 

ผูรับมอบอํานาจ    นายวิทูร   ศิลาออน      กรรมการและเลขานุการ
บริษัท                           



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  1 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบรหิาร ผูมอีํานาจควบคุม และเลขานกุารบรษิทั 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

นางภัทรา  ศิลาออน 74 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ 7.98 พี่สาวคนโต ทั้ง  5  ป / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 

ประธานกรรมการ       สาขาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจ 

  ประธานกรรมการ       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

(20 เมษายน 2537)       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

    

  ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์     
       Doctor in Letters (Honorary)     
       Pine Manor College, 

Massachusetts, USA 
    

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ     
       มหาวิทยาลัยบอสตัน 

สหรัฐอเมรกิา 
    

รอยโทวรากร  ไรวา 68 ปริญญาโท M.A. (Economics) 2.24 นองชายคนที่ ทั้ง  5  ป / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  2 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

1 จํากัด (มหาชน) /  
รองประธานกรรมการ       มหาวิทยาลัยอินเดยีนา 

สหรัฐอเมรกิา 
  รองประธาน

กรรมการ 
      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

(20 เมษายน 2537)  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  

     

(ลาออกเมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2559) 

      จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย     

นายประเวศวุฒิ  ไรวา 65 ปริญญาตรี Political Science 6.22 นองชายคนที่ 
3 

2559 – ปจจุบัน / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) /  

รองประธานกรรมการ       มหาวิทยาลัยอินเดยีนา 
สหรัฐอเมรกิา 

  รองประธาน
กรรมการ 

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ประธานกรรมการบรหิาร 
(20 เมษายน 2537) 

 โครงการอบรม จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
- Modern Managers Program 
(MMP)  
- Modern Marketing 

  (ไดรับแตงตั้งเมื่อ
วันที่ 23 
กุมภาพันธ 2559)
2558 – ปจจุบัน / 
ประธาน

 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  3 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

Management (MMM) 
ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 

กรรมการบริหาร

  ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

  2551 – 2557 
กรรมการผูจัดการ
ใหญ 

         

นายประเวศวุฒิ  ไรวา
(ตอ) 

 หลักสูตรภูมิพลังแผนดนิ รุน 2 
     จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคา
และการพาณิชย รุน 8 
     สถานบันวิทยาการการคา 
     มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

 ทั้ง  5  ป / 
กรรมการ 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลล็อป
เมนท จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

นายขจรเดช   ไรวา 66 ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต 2.10 นองชายคนที่ 
2 

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

กรรมการบริหาร       จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย (พ.ณ.)   กรรมการบริหาร       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
(20 เมษายน 2537)  ประกาศนียบัตร Director     



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  4 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

Certification Program (DCP) 
       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย
    

นางเกษสุดา   ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการบริหาร 

62 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการจดัการ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร

7.74 ภรยิาของ
นายประเวศ
วุฒิ ไรวา 

2557 – ปจจุบัน/ 
กรรมการผูจัดการ
ใหญ 
2551 – 2557/ 

บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) /  

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

กรรมการสรรหาและ
กําหนด 
คาตอบแทน   
(20 เมษายน 2537) 

      มหาวทิยาลัยนอรธอิสเทิรน 
บอสตัน, สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและ
การธนาคาร 
     วิทยาลัยอสัสัมชัญบริหารธุรกิจ 
ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
หลักสูตรผูบริหารระดบัสูง รุน 
10/2553 

  กรรมการรอง
ผูจัดการใหญ 
2556 – ปจจุบัน/ 
กรรมการสรรหา
และกําหนด 
คาตอบแทน 
2537 – ปจจุบัน/ 
กรรมการบริหาร 
2533 – ปจจุบัน/ 
กรรมการผูจัดการ
ใหญ 

        
 
 
 
 
 
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล 
จํากัด / 
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  5 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

     สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรภูมิพลังแผนดนิ รุน 1 

       จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดาน
การคาและ 
การพาณิชย รุน 6 (TEPCoT)    

    

      สถาบันวทิยาการการคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

    

นางเกษสุดา   ไรวา  
(ตอ) 
 

 หลักสูตรผูบริหารระดบัสูงดาน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน 6 
หลักสูตรผูบริหารระดบัสูงดาน
การพัฒนุรกิจ 
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) 
รุน 1 
 

    

นายวทิูร   ศิลาออน 48 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 1.59 บุตรชายคนที่ 
1 ของ 

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



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  6 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

กรรมการและเลขานุการ
บริษัท 

      มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลาย
นา แชปเปลฮิล

 นางภัทรา  
ศิลาออน 

ประธาน
กรรมการบริหาร

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 
รองผูจัดการใหญอาวุโส
ธุรกิจอาหาร 
ในประเทศ 
(11 สิงหาคม 2553) 

      ประเทศสหรัฐอเมรกิา
ปริญญาตรี ดานการบรหิารการ
โรงแรมและอาหาร    

มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

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

  ความเสี่ยง
2553 – ปจจุบัน /
กรรมการบริหาร 
2551 – ปจจุบัน /
รองผูจัดการใหญ
อาวโุส 
ธุรกิจอาหารใน
ประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวคัทลียา  แสง
ศาสตรา 

68 ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต (เกียรติ
นิยม) 

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

กรรมการอสิระ      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   กรรมการอสิระ
และ 

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  7 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 โครงการอบรม - Controllership   ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

(14 สิงหาคม 2541)       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ทั้ง  5 ป / บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด 
(มหาชน) /  

  Management Development 
Program JJ Kellogg 

  กรรมการ , 
กรรมการบรหิาร 

      ธุรกิจผลิตและจําหนายวัสดุ
กอสราง กระเบื้อง 

       North Western University          เซรามิค

  ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program (DAP) 

    

      สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 

    

     

นางสาวโสภาวดี  อุตต
โมบล 
กรรมการอสิระ 

56 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
     จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

- ไมมี ทั้ง  5 ป / 
กรรมการอสิระ
และ 

บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 
       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  8 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

กรรมการตรวจสอบ  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต   กรรมการ
ตรวจสอบ 

 

(28 กุมภาพนัธ 2544)       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ทั้ง  5 ป / บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร 
จํากัด (มหาชน) / 

  ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program (DAP) 

  กรรมการอสิระ
และ 

       ธุรกิจโรงพยาบาล 

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

  กรรมการ
ตรวจสอบ 

 

  ประกาศนียบัตร Audit Committee 
Program (ACP) 

    

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

    

นายอวิรุทธ  วงศพุทธ
พิทักษ 

68 M.B.A. Accounting Information 
System 

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

กรรมการอสิระ       New York University, U.S.A.   กรรมการอสิระ       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ประธานกรรมการสรรหา  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต   ประธานกรรมการ  



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  9 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

และกําหนด สรรหา 
คาตอบแทน       จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   และกําหนด

คาตอบแทน 
 

(21 เมษายน 2553)  ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 

  2552 – ปจจุบัน / ธนาคาร ทหารไทย จาํกัด 
(มหาชน) / 

  บทบาทคณะกรรมการในการกาํหนด
นโยบาย 

  กรรมการอสิระ
และ 

       ธุรกิจบริการดานการเงิน 

  คาตอบแทน   กรรมการ
ตรวจสอบ 

 

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

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

     กรรมการอสิระ
และ 

       ธุรกิจการสื่อสาร

     ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ที่ปรึกษาฝาย
จัดการ 

 
บริษัท ปูนซเิมนตไทย จํากัด 
(มหาชน) / 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  10 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

             ธุรกิจผลิตและ จําหนาย
เคมีภัณฑ กระดาษ 

 
 
นายอวิรุทธ  วงศพุทธ
พิทักษ (ตอ) 

     
 
2546 – ปจจุบัน /  
กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 
2538 – ปจจุบัน / 
กรรมการ 
 

       ผลิตภัณฑกอสราง
 
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ 
จํากัด (มหาชน) 
        ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ
พลาสติกทกุชนิด 
บริษัท เทเวศประกันภยั จํากัด 
(มหาชน) / 
         ธุรกิจการประกันภัย 

นางปทมาวลัย  รัตนพล 60 ปริญญาโท ดานบรหิารธุรกิจ 0.01 ไมมี 2553 – ปจจุบัน / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) /  

กรรมการ       Emporia State University   กรรมการ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กรรมการสรรหาและ
กําหนด 

      ประเทศสหรัฐอเมรกิา   กรรมการสรรหา
และ 

คาตอบแทน  ปริญญาตรี  คณะพาณชิยศาสตรและ   กําหนด  



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  11 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

การบัญชี คาตอบแทน
(11 เมษายน 2553)       จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 
     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

  2542 – ปจจุบัน / 
ประธานเจาหนาที่
ฝาย 
ทรัพยากรบคุคล 

บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) / 
      และบรษิัทในเครือ / ธุรกิจจัด
จําหนายสินคา 
      แฟชั่นจากตางประเทศ 

     ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) / 

                  และบริษัทในเครือ / ธุรกิจ
เครือขาย 

             รานอาหารบริการดวน 

นายปยะ  ซอโสตถิกุล 45 ปริญญาโท ดานบรหิารธุรกิจ (MBA)  - ไมมี 2554 – ปจจุบัน / บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) /  

กรรมการอสิระ       Harvard University   กรรมการอสิระ       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ

      ประเทศสหรัฐอเมรกิา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ดาน

  กรรมการ
ตรวจสอบ 

 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  12 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

กําหนด วิศวกรรมเคมี กรรมการสรรหา
และกําหนด 

คาตอบแทน  Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 

  คาตอบแทน  

กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
(9 พฤศจิกายน 2553) 

      ประเทศสหรัฐอเมรกิา   2554 – ปจจุบัน /
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 

นายปยะ  ซอโสตถิกุล 
(ตอ)  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ดาน
วิศวกรรมเคมี 

  2544 – ปจจุบัน / บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

       Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 

  กรรมการบริหาร        ธุรกิจสถาบันการเงิน 

       ประเทศสหรัฐอเมรกิา            - ปจจุบัน / บริษัท ซคีอน จํากัด / 
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร   กรรมการบริหาร        ธุรกิจรับเหมากอสราง

อาคารทุกชนิด 
  Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) 
           - ปจจุบัน / บริษัท ไทยชูรส จํากัด / 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  13 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

       ประเทศสหรัฐอเมรกิา   กรรมการบริหาร        ธุรกิจผลิตและ จาํหนายผง
ชูรส 

  ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program (DAP) 

            - ปจจุบัน / บริษัท นันยางมารเก็ตติ้ง จํากัด / 

       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

  กรรมการ        ธุรกิจคาสง คาปลีก รองเทา
ผาใบ รองเทานันยาง 

               - ปจจุบัน / บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จาํกัด 
/ 

     กรรมการ        ธุรกิจคาสง คาปลีก รองเทา
ผาใบ รองเทานันยาง 

               - ปจจุบัน / บริษัท ซคีอน ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) / 

     กรรมการบริหาร        ธุรกิจใหเชาพื้นที่

               - ปจจุบัน / บริษัท เอราวัณนา จาํกัด / 
     กรรมการบริหาร        ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  14 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

               - ปจจุบัน / บริษัท สยามเฮาซิ่ง จํากัด / 
      กรรมการบริหาร        ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 
                - ปจจุบัน / บริษัท เดอะวันเอ็นเตอรไพรส 

จํากัด / 
     กรรมการ       ธุรกิจเอ็นเตอรเทนเมนท 

       
       

       

นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 45 ปริญญาตรบีริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ
ระหวางประเทศ     

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

กรรมการ       Washington State University, 

Pullman, WA,,  
  กรรมการ       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

กรรมการบริหารความ
เสี่ยง  

       สหรัฐอเมริกา   กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง   

 

(28 กุมภาพนัธ 2555)  ปริญญาตรบีริหารธุรกิจ สาขา   2553 – ปจจุบัน /  



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  15 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

การตลาด
       Washington State University, 

Pullman, WA,  
      

กรรมการบริหาร 
 

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

  ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 

     ประธาน
เจาหนาที่ฝาย 

      และบรษิัทในเครือ / ธุรกิจจัด
จําหนายสินคา 

        Australian Institute of Company 
Directors  

     ทรัพยากร
บุคคล 

     แฟชั่นจากตางประเทศ 

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

  ประกาศนียบัตร Director Finance  
Program (DFP) 

    รองประธาน
กรรมการ 

     ธุรกิจเครือขายรานอาหาร
บริการดวน                

         Australian Institute of Company 
Directors  

    



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  16 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

        Association 
 

    

นายกําธร  ศิลาออน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
Chief Supply Chain 
Officer  
(1 กรกฎาคม 2557) 
(เขาเปนกรรมการเมื่อ
วันที่ 23 
กุมภาพันธ 2559) 
 
 
 
นายกําธร  ศิลาออน  

46 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
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) 

1.51 บุตรชายคนที่ 
2 ของ 

นางภัทรา 
ศิลาออน 

2559 – ปจจุบัน / 
กรรมการ 
2557 – ปจจุบัน / 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
Chief Supply 
Chain Officer  
2552 – 2557 / 
รองกรรมการ
ผูจัดการ 
สายงานวาณิชธน
กิจ 
 
2554 – ปจจุบัน / 

บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 
         ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
บริษัท หลักทรัพย บัวหลวงจํากัด 
(มหาชน) /  
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย 
 
 
บริษัท พีเชียส ชฟิปปง จํากัด 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  17 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

(ตอ) 
 

      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

กรรมการอสิระ
ประธานกรรมการ
กําหนด 
คาตอบแทน
กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบและ 
ดูแลกํากับกิจการ 
กรรมการสรรหา 
 

(มหาชน) / 
          ธุรกิจขนสงทางเรือ 
 
 
 
 
 

       

       

       

       

       

       



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  18 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

       

       

       

       

       

       

      
นายสมจิตร  กิติธีระกุล
รองผูจัดการใหญ
สายการผลิตเบเกอรี่ 

55 ปริญญาโท ศิลปศาสตร
     มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

- ไมมี ทั้ง  5  ป / 
รองผูจัดการใหญ
สายการ 

บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน)  / 
       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

(12 มีนาคม 2550)  ปริญญาตรี เทคโนโลยชีีวภาพ   ผลิตเบเกอรี ่  

 
 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

นายจงชนะ  จันทมาศ
รองผูจัดการใหญ

51 ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

 - ไมมี 2558- ปจจบุัน /  
รองผูจัดการใหญ

บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  19 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

สายการผลิตอาหาร / 
(22 เมษายน 2551) 

อาหาร 
       มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

สายการผลิต
อาหาร และ 
ฝายวจิัยพฒันา
ผลิตภณัฑ 
2556 – 2557 / 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

     รองผูจัดการใหญ
สายการขาย 

          2551 – 2557 /          
     รองผูจัดการใหญ

สายการ 
 

     ผลิตอาหาร  

นายภากรณ  ทิวเจรญิ
รองผูจัดการใหญสายการ
ขาย 
(24 เมษายน 2551) 
 
 

45 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
        SASIN – Kellogg Program 
ปริญญาตรี  สาขาการตลาด 
        มหาวทิยาลัยอสัสมัชัญ 
 

 - 
 
 
 

 

ไมมี 
 
 
 
 

2558 – ปจจุบัน / 
รองผูจัดการใหญ
สายการขาย 
2556 – 2557 / 
รองผูจัดการใหญ 
ฝายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล 
จํากัด / 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  20 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

โกลเบิล
2551 – 2556 / 
รองผูจัดการใหญ
สายการขาย 
 

นายภากรณ  ทิวเจรญิ
(ตอ) 
 

    2548 – 2550 / 
ผูบรหิารดาน
การตลาดและ 
ตางประเทศ 
 

บริษัทเครอืซิเมนตไทย (SCG)  / 
ธุรกิจผลิตและจัดจาํหนาย

เคมีภัณฑ 
 

นายกานต  ฐิติจําเริญพร 44 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการจดัการ 

- ไมมี 2557 – 2558 บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  21 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

รองผูจัดการใหญสาย
บัญชีและการเงิน 
(1 พฤษภาคม 2557) 
(ลาออกเมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2559) 

      มหาวิทยาลัยเซอรเรย ประเทศส
หราชอณาจักร 
ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต 
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

  รองผูจัดการใหญ
สายบัญชีและ
การเงิน 
2551 – 2556 
ผูอํานวยการฝาย
การเงิน 

      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
บริษัท ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน) / 
        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 

นายอําพล  เรืองธุระกิจ
ผูอํานวยการสายบัญชี
และการเงิน  
(1 กุมภาพันธ 2559) 

59 ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑิต  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง) 
       จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
Master of Business 
Administration  
      University of California at Berkeley, 
U.S.A. 

- ไมมี  2559 – ปจจุบัน /
ผูอํานวยการสาย
บัญชีและการเงิน 
2555 – 2558 / 
ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ 
2552 – 2555 
ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ 

บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 
         ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด 
(มหาชน) /  
         ธุรกิจยางพารา 
 
บริษัท เอสซีจี แอคเคาทติ้ง จํากัด 
(เครือซิเมนตไทย / SCG) / 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  22 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

        ธุรกิจใหบรกิารดานบัญซี  
      
      
นายวทิูร   ศิลาออน
เลขานุการบริษัท 
(21 เมษายน 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
     มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลาย
นา แชปเปลฮิล 
     ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
     มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 
ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 
ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program(DAP) 
      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

1.14 บุตรชายคนที่ 
1 ของ 

นางภัทรา 
ศิลาออน 

2555 – ปจจุบัน / 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
2553 – ปจจุบัน / 
กรรมการบริหาร 
2550 – 2553/ 
2551 – ปจจุบัน / 
รองผูจัดการใหญ
อาวโุส 
ธุรกิจอาหารใน
ประเทศ 
2549 – 2551 / 
รองผูจัดการใหญ
สายพัฒนา

บริษัท เอส แอนด พี ซนิดิเคท 
จํากัด (มหาชน) / 
       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หนา  23 
 

              ชือ่ - สกลุ /  
ตาํแหนง / 

วนัทีร่บัตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศึกษา 

สดัสว
น ความสมัพนัธ ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) 
การถอื

หุน ทางครอบครวั

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร

ชวงเวลา / 
ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

 ธุรกิจการตลาด
รานอาหาร  
2545- 2549 / 
ผูจัดการฝาย
พัฒนาธุรกิจ 

 
 
 

 
 



     บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหน่งของผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในบรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม

บรษิทั
รายชือ่ เอส แอนด์ พี เอส แอนด ์พี เอส แอนด ์พี อส แอนด์ พอส แอนด์ พภทัรา อส แอนด์ พ ภทัรา เอส เค ภทัรา สุดา ภทัราภทัราางกอกแจางกอกแจเมะโนะฮานอส แอนด์ พี เอส แอนด ์พ ี เอ็มเอสซฟีู้ดเฮา้ส์ เอช ด ี

ซนิดเิคท เตอรเ์นช ัน่แนล ฟ้อรเ์นช ัน่แนล ฟู้ดส์ (กมั แอสเซท โกลเบลิ (เจนวีา)รสทวัรองทฟน์ ไทย คูซนี (พเีคเทอริง่ฟน ์ไทย คูซนี ปกักิง่วยีนนา(ไตห้วนั)(มาเลเซยี)อส แอนด์ พเวลลอปเมนลลอปเมนท์ (สงิคไทย คูซนีเคเทอรร์ ิง่ดสิทรบิวิเตอร์
1.  นางภทัรา  ศิลาอ่อน x x x  /  / / /   /

2. ร้อยโทวรากร  ไรวา // / // // //  

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

4. นายขจรเดช  ไรวา // / // // / /

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

6. นายวทิรู  ศิลาอ่อน // // / / // / /

7. นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา /

8. นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล /

9. นายอวริุทธ์  วงศ์พุทธพิทกัษ์ /

10. นางปัทมาวลยั  รัตนพล / /

11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค / /

12. นายปิยะ  ซอโสตถิกุล /

13. นายกําธร ศลิาออ่น / / /
14. นางพรพิไล  ไรวา  // //

15. นางพนัทพิา ไรวา  // // / /

16. นายสมจิตร  กิติธีระกุล

17. นายจงชนะ  จนัทมาศ

18. นายภากรณ์  ทวิเจริญ

19. นายกานต ์ฐติจิําเรญิพร
20. นายอําพล เรอืงธรุกจิ

หมายเหต ุ:
X    ประธานกรรมการ //     กรรมการบริหาร
/     กรรมการ
เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) ภทัรา เวยีนนา ภทัรา เรสทัวรองท,์ เวยีนนา จเีอม็บเีอช
เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชั่นแบรษิัท เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์จํากดั บางกอกแจม (ไตห้วนั บรษิัท บางกอกแจม จํากดั (ไตห้วนั)
เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แน บรษิัท เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์จํากดั (กมัพชูา) บางกอกแจม (มาเลเซบีรษิัท บางกอกแจม จํากดั (มาเลเซยี)
เอส แอนด ์พ ีแอสเซท บรษิัท เอส แอนด ์พ ีแอสเซท จํากดั อเุมะโนะฮานะ เอส แอบรษิัท อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พ ีจํากดั
เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ บรษิัท เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จํากดั เอส แอนด์ พี ดเีวลลอบรษิัท เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จํากดั
ภทัรา (เจนีวา) บรษิัท ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ จํากดั เอส แอนด์ พี ดเีวลลอปเบรษิัท เอส แอนด์ พี ดเีวลลอปเมนท์ โฮลดงิ พทีอีี จํากดั
เอส แอนด ์พ ีเรสทัวรองท์ บรษิัท เอส แอนด ์พ ีเรสทัวรองท ์จํากดั เอม็เอสซ ีไทย คซูนี บรษิัท เอม็เอสซ ีไทย คซูนี จํากดั
ภทัรา ไฟน์ ไทย คซูนี (พทีอีบีรษิัท ภทัรา ไฟน์ ไทย คซูนี พทีอี ีจํากดั ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ บรษิัท ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ เซอรว์สิเซส จํากดั
เอส เค เคเทอริง่ บรษิัท เอส เค เคเทอริง่ พทีอี ีจํากดั (สงิคโปร)์ เอช ดี ดสิทรบิวิเตอรส์บรษิัท เอช ด ีดสิทรบิวิเตอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั
ภทัรา ไฟน์ ไทย คซูนี บรษิัท ภทัรา ไฟน์ ไทย คซูนี จํากดั เอส. อาร.์ เอสเตท บรษิัท เอส. อาร.์ เอสเตท จํากดั
สดุา บรษิัท สดุา จํากดั 
ภทัรา ปักกิง่ บรษิัท ภทัรา อนิเตอรเ์นชั่นแนล เรสทัวรองท ์แมเนจเมน้ท ์(ปักกิง่)จํากดั

เอกสาร

บรษิทัรว่มบรษิทัยอ่ย



ษทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง
เอส.อาร.์
เอสเตท

x

//

//

//

//

//

//

แนบ 2  หน้า 1



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดเิคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  3  หนา  1 
 

เอกสารแนบ 3 :  รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนางานตรวจสอบภายในและหวัหนางานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของ
บรษิทั (Compliance) (ถาม)ี 
 

ชือ่ - สกลุ / ตาํแหนง 

อาย ุ

คณุวฒุกิารศกึษา 

สดัสว
น 

ความสมัพนั
ธ 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
(ป) 

การถอื
หุน 

ทาง
ครอบครวั 

 
(รอย
ละ) 

ระหวาง
ผูบรหิาร ชวงเวลา / ตาํแหนง บรษิทั / ประเภทธรุกจิ 

หัวหนางาน
ตรวจสอบภายใน 
นางเชอรลี่  สวางคง 
ผูจัดการฝายประจํา
สํานัก 
ตรวจสอบภายใน 

 
 

46 

 
 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
- 

 
 

ไมมี 

 
 
2558 – ปจจุบัน /  
ผูจัดการฝายประจํา
สํานักตรวจสอบ 
2553 – 2558 /  
ผูชวยฝายประจาํ
สํานักงาน 

 
 
บริษัท เอสแอนดพีซินดเิคท 
จํากัด (มหาชน)/ 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

     ตรวจสอบ
2551-2552 / 
ผูชวยฝายประจาํศูนยดิ
ลิเวอรี ่
 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดเิคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  3  หนา  2 
 

 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดเิคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  3  หนา  3 
 

  หนาทีค่วามรบัผดิชอบของหวัหนางานตรวจสอบภายใน 

  สํานักงานตรวจสอบกําหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน ใหสอดคลองตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ รวมทั้ง
ขอบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เปนสากล เปนการตรวจสอบเชิงปองกันอยาง
สรางสรรคทันเหตุการณ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยกําหนดกําหนดความรับผิดชอบของหัวหนางานตรวจสอบภายใน ไวดังนี้ 

 ตรวจสอบใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการจดัทํา และหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกตองครบถวน มีความโปรงใสและเชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูล ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อยางเพียงพอ  

 พิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีที่มีการ เปลี่ยนแปลงและการเลือกใชนโยบายบัญชี ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กําหนดและพัฒนาวิธีการตรวจสอบเพื่อสงเสริมการดําเนินงานของบริษัท ในแนวทางเชิงปองกัน และสรางสรรคดวย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหเกิดประโยชนและเพิ่มคุณคาแกองคกรยิ่งขึ้น  
 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนตามกฎหมาย และขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 ใหคําปรึกษาอยางเปนอิสระและเที่ยงธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล เพื่อลดความ เสี่ยงจากการปฏิบัติไม

ตรงตามหลักการที่หนวยงานกําหนดไว 
 สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการบริหารงานและพัฒนาการตรวจสอบ  

 จัดใหมีระบบประเมินผลการตรวจสอบตามนโยบายตรวจสอบและกําหนด KPIsวัดผลของผูตรวจสอบและสํานักงานตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบใหดียิ่งขึ้น  

 จัดใหมีการตรวจสอบที่เปนแนวทาง Innovative Auditing 



 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดเิคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  3  หนา  4 
 

 กําหนดและพัฒนาแนวทางตรวจสอบใหมีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และ
จริยธรรมการตรวจสอบที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพสากล และสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในไดรับวุฒิบัตร  

 พัฒนาองคความรู ทักษะและคุณภาพในการตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง ตามสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
 ประสานงานกับผูสอบบัญชีตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
 กําหนดผังบริหารงาน กําลังพล แผนงาน และงบประมาณของสํานักงานตรวจสอบใหสอดคลองกับการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลที่ดี  
 ปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิ่มเติม 

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยสนิ 
 

 
-ไมมี- 

 



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

 

อืน่ ๆ  
 

 
-ไมมี- 
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